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De ‘Villa des Roses’.
Door Willem Elsschot.
In dankbare opdracht aan Mejuffrouw ANNA CATHARINA VAN DER TAK,
mijne trouwe vriendin.
W.E.

I.
Mijnheer en Madame Brulot.
De ‘Villa des Roses’, waarin het echtpaar Brulot te eten gaf en kamers verhuurde,
stond in de rue d'Armaillé, een straat van weinig aanzien in het overigens breed
aangelegde ‘Quartier des Ternes’. En zooals de straat was, zoo was ook het huis, dat
slechts één enkele verdieping had, terwijl de buurt heinde en verre volgebouwd was
met huizen van vijf en zes verdiepingen, welke aan weerszijden torenhoog boven de
‘Villa’ uitstaken. Hierdoor deed het pension wel eenigszins aan een gewezen landhuis
denken, belegerd en ingesloten door den stuwenden vloed der groote stad, doch voor
de nadere omschrijving welke opgesloten lag in de toevoeging ‘des Roses’ had
niemand ooit een gangbare verklaring weten op te duiken. Wel was er een tuin aan
het huis, wat in Parijs tóch reeds een zeldzaamheid is, doch sedert Mijnheer en
Mevrouw Brulot de woning betrokken hadden - en zij woonden er nu al meer dan
zestien jaar - was er geen zorgzame hand
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meer naar uitgestoken, zoodat alle rozen en andere bloemen reeds lang tot het verleden
behoorden. Ook kwam er maar weinig zon, omdat de naburige huizen met hunne
reusachtige schaduwen het gansche terrein der Villa bestreken. Alleen het gras had
het onder die omstandigheden weten uit te houden, het gras dat weliger tiert naar
gelang men er minder naar omkijkt en dat een vriend is van vergeten steenen en
bouwvallen in wording.
In verband met den toestand zooals die nu eenmaal was, had Madame Brulot
spoedig besloten kippen te houden waarvan er een dertigtal in het ‘park’ der Villa
rondscharrelden. En alsof Parijs niet bestond en de zon in hun rijk niet onderging,
legden die beestjes daar waarachtig eieren, welke door Mevrouw in de stad verkocht
werden à 20 centimes per stuk. Voor het garnizoen der Villa kocht zij er dan
Italiaansche voor de helft van dien prijs, legde die 's morgens hier en daar in den tuin
te vinden, waarna zij overdag in triomf naar de keuken werden gebracht. Werd er
dan ook al eens geklaagd over vleeschschotels of koffie, omtrent de eieren waren
alle dames en heeren het eens: de weerga ervan was kort en goed in de heele stad
niet te vinden.
Op den voorgevel der Villa, naast de straatdeur, was een zwart bord aangebracht,
waarop in gouden letters te lezen stond:
Villa des Roses
Maison C.A. Brulot
Pension de Famille de
premier ordre
Tout le comfort moderne
Grand parc pour enfants
Prix divers et à convenir
Déjeuners et Diners au cachet
English spoken.
‘Pension de famille de premier ordre’ was wel een beetje overdreven.
Wat het ‘comfort moderne’ betreft, dat bestond voornamelijk hierin dat men
dadelijk een huissleutel kreeg en dus ook bij nacht vrij gaan en komen kon zonder
iemand te moeten opbellen. Electrische verlichting en een badgelegenheid
daarentegen, hield men er niet op na. Werd er al eens naar gevraagd door een
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nieuweling die zich, na een week of zoo, onrein begon te gevoelen of door een die
er alles van weten wilde vóór hij begon, dan maakte Madame Brulot hem duidelijk
dat zij van beide nieuwigheden afgezien had wegens het daaraan verbonden gevaar.
Het afbranden van den Bazar de la Charité, waarbij een paar honderd menschen het
leven verloren, was volgens Madame Brulot veroorzaakt door kortsluiting in de
electrische geleiding en schuin over de villa was er eens een deurwaarder van nog
geen veertig jaar in zijn bad gestikt, zonder dat de buren ook maar één kreet vernomen
hadden.
Door ‘déjeuners et diners au cachet’ werd bedoeld dat men ook 's middags of 's
avonds kon komen eten zonder dat men in de Villa zijn intrek behoefte te nemen,
waardoor het aantal monden nogal afwisselde.
Het ‘English spoken’ dagteekende uit een tijd toen er onder de kostgangers der
Villa een heer was, die in Londen had gewoond en daarom opsneed met zijn Engelsch.
Nog steeds kende Madame Brulot een woord of vijf zooals yes, no, money, room en
dinner.
Laat ons Cesar geven wat hem toekomt. Het dient ter eere van Madame Brulot
gezegd dat het eten, een paar artikelen van ondergeschikt belang en dan die eieren
ter zijde gelaten, heusch zoo slecht niet was. De grondstoffen kocht Mevrouw in
eigen persoon en het toebereiden er van werd overgelaten aan de zorgen van een
keukenmeid, bijgestaan door een kamermeisje dat gewoonlijk óók wel iets van koken
afwist. De spijzen, althans die welke genuttigd werden op de twee groote
gemeenschappelijke maaltijden welke respectievelijk 's middags om twaalf en 's
avonds om zeven uur aanvingen, waren voor alle kostgangers dezelfde. Maar toch
werden zeer uiteenloopende prijzen betaald. Hierop hadden verscheidene factoren
een meer of minder overwegenden invloed en wel in de eerste plaats de grootte,
ligging en meubileering der kamer welke men betrok, de hoeveelheid voedsel welke
men gebruikte, de financieele reputatie van het land waar men vandaan kwam
(Amerikanen bij voorbeeld betaalden in den regel meer dan Polen of Armeniërs),
eindelijk de gezondheid en de ouderdom der kostgangers in verband met den
meerderen of minderen last door ieder van hen veroorzaakt. Men werd dan ook nooit
anders dan op proef aangenomen, hetzij voor een week hetzij voor een maand, al
naar
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gelang van den indruk dien men bij het eerste onderhoud op Madame Brulot maakte,
waarbij ook rekening gehouden werd met het gewicht en den kubiek-inhoud van het
meegebrachte reisgoed. Dit laatste was echter bij de beoordeeling gaandeweg minder
overwegend geworden, sedert Madame Brulot allertreurigste ondervindingen opgedaan
had met een paar reusachtige koffers.
Madame Brulot beoordeelde hare nieuwelingen nog dikwijls zeer verkeerd, al had
zij tijd genoeg gehad om zich in den loop der jaren te volmaken in een studie welke
toch rechtstreeks tot haar vak behoorde. Zoo kon zij zich niet geheel losmaken van
het vooroordeel dat dikke menschen altijd veel en magere gewoonlijk weinig spijs
en drank gebruiken, zonder te bedenken dat zwaarlijvigen dikwijls matigheid moeten
betrachten terwijl magere kerels vaak met een lintworm rondloopen, wat natuurlijk
een ramp is voor een kosthuis. Ook bleef zij voortgaan af en toe een of meer
niet-betalers op te nemen, hoewel zij telkens zwoer, bij God en al zijn Heiligen, dat
zij er niet meer in zou loopen. Nu was het ook geen gemakkelijk werk schurftige
schapen te weren uit een etablissement waarvan men den goeden naam hoog wilde
houden door nooit vooraf te doen betalen, want zooals dat in zaken steeds het geval
is, stond ook de Firma Brulot voortdurend bloot aan allerlei listen en lagen en
achterbaksche praktijken van gewetenlooze concurrenten.
Om maar eens een voorbeeld aan te halen. Stel je voor dat Madame Durand, die
in dezelfde buurt het kosthuis ‘Sweet Home’ hield, eens een delegatie van vier
Servische heeren had opgenomen die door het gouvernement van hun land naar Parijs
gezonden waren om daar een grondige studie te maken van het nieuwste op het gebied
van brandweer en onderricht aan achterlijke kinderen. Men gaf hun het beste van
wat er te krijgen was, daar alles tóch voor rekening der Servische Legatie kwam,
waarvan zij den drogman zelfs ten eten noodigden om hem voor te stellen aan Madame
Durand, die zich zeer vereerd gevoelde door deze vriendelijke attentie. Tot er op
zekeren dag een Brusselaar in Sweet Home afstapte die, toen hij de heeren met
elkander hoorde praten, in hen vier stadgenooten herkende. De wanhoop van Madame
Durand was groot, vooral ook omdat overeengekomen was een maand te voren op
te zeggen, zoodat de delegatie nu ook nog het recht had eerst over een-en-dertig
dagen te vertrekken. Na veel over en weder gepraat werd echter een voor beide
partijen bevredigend vergelijk getroffen.
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De heeren stemden er in toe Sweet Home op staanden voet te verlaten op voorwaarde
dat Madame Durand harerzijds zich op haar eerewoord verbond de politie niet in de
zaak te moeien en aan de leden der delegatie een net pension aan te wijzen, waar zij
hunne werkzaamheden konden voortzetten. Een en ander werd stipt nageleefd en
zoo kwam het dat de vier Serviërs in de Villa des Roses belandden waar zij vijf
maanden gewoond hebben.
Men moet dus erkennen dat de vijf-en-veertig-jarige Madame Brulot voor een
zware taak stond, vooral als men bedenkt dat haar echtgenoot zich weinig met de
zaken inliet en dat Mevrouw ook nog inspectrice was bij het armbestuur der stad
Parijs. Dit baantje bestond in het om den anderen dag bezoeken van armlastige
kraamvrouwen en daaraan verdiende zij nog 250 frank per maand.
Madame Brulot hield de kas van het pension zorgvuldig gescheiden van het geld
dat zij bij het armbestuur verdiende en wanneer zij, na een geval als dat met de
Serviërs, haren privé spaarpot moest aanspreken, dan liet zij nooit na Mijnheer Brulot
te vragen of hij nu zag - ja of neen - dat zij er haar eigen geld bij inschoot.
Het gerucht liep dat Mevrouw eigenlijk veel meer dan 250 frank per maand van
het armbestuur mee naar huis bracht en dat zij onder de bijzondere bescherming
stond van den Directeur harer afdeeling. Dit heette dan ook de ware reden te zijn
waarom zij reeds tweemaal gedecoreerd en éénmaal gediplomeerd was. Het diploma
hing in de ‘feestzaal’ aan den muur en hare decoraties speldde zij op wanneer zij
hare tochten ondernam.
Hoe dit ook zij, zeker is het dat er dikwijls zoo genaamde ‘petit-bleus’ voor
mevrouw kwamen - dat wil zeggen briefjes welke binnen de grenzen der stad in alle
richtingen door pijpen geblazen worden en den geadresseerde gewoonlijk binnen het
uur bereiken - wat in elk geval geen goed teeken was. Maar zij was natuurlijk oud
en wijs genoeg om te weten wat zij doen en laten moest.
De verschijning van Madame Brulot maakte geen ongunstigen indruk, hoewel het
haar aan distinctie ontbrak doordat haar neus te vleezig was en op het Bourbon type
geleek, zooals honden uit achterbuurten wel eens aan volbloed fox-terriers doen
denken. Madame Brulot leed namelijk aan een ziekte welke zich in hoofdzaak
kenmerkte door jeuken en opzwellen van neus en mond-
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vliezen bij het eten van zekere vrachten en groenten, vooral van aardbeien en bananen,
en door het vele wrijven om het jeuken te verzachten had haar neus zich uitgezet en
vertoonde een paar eigenaardige plooien waardoor Mevrouw er was gaan uitzien
alsof zij steeds verongelijkt werd. Madame Brulot was gezet, echter niet overdreven
voor haren ouderdom; zij had een gouden hart, maakte hare hoeden zelf en zag er
met een paar goedkoope spullen werkelijk nog al aardig uit.
De Heer C.A. Brulot was twintig jaar ouder dan zijn vrouw, dus zoo wat vijf en
zestig, en scheen van beroep notaris geweest te zijn op een dorp. Madame Brulot
had hem indertijd een zoontje geschonken dat op zesjarigen leeftijd gestorven was
en op het dorpskerkhof begraven werd. Dit was eene der weinige gebeurtenissen
welke vermocht hadden den Heer Brulot te ontroeren, doch vooral Madame Brulot
had veel geweend en weken lang had zij elken avond, wanneer het kerkhof reeds
gesloten was, voor de traliepoort gestaan omdat zij van daaruit een boompje zien
kon dat op het graf groeide. Volgens den Heer Brulot was dit afsterven de voornaamste
reden geweest waarom hij zijne notariszaak had overgedaan, om in Parijs de Villa
des Roses te komen exploiteeren. Hij had gehoopt dat zijn vrouw in de hoofdstad
meer afleiding zou vinden en wat dàt betreft ten minste was hij in zijn verwachtingen
niet bedrogen. Zijn opvolger had hem echter slechts gedeeltelijk betaald of op eenige
andere wijze leelijk in de luren gelegd, want nu, na zestien volle jaren, scheen de
Heer Brulot nog steeds processen te voeren om zijn rechten te doen gelden. Hiervoor
moest hij jaarlijks drie of viermaal beroep doen op den privéspaarpot van zijn vrouw,
die hem telkens weer de plechtige verzekering gaf dat het nu de laatste maal was.
Mijnheer Brulot had een kale kruin, omlijst door lang grijs haar en hij droeg steeds
een zwart mutsje, het eenige voorwerp dat hij uit zijn notariszaak had overgehouden.
Hij was verder soldaat geweest in 1870 en door de Duitschers gevangen genomen,
reden waarom hij ook nu nog een tamelijk krijgshaftige snor droeg en een puntbaardje.
's Namiddags, wanneer borden en glazen opgeruimd waren, kon men hem in de
zoogenaamde ‘feestzaal’ zien zitten, tot over de ooren begraven in de dossiers van
zijn proces en wanneer Madame Brulot verscheen mompelde hij ‘Ik zal hem wel
krijgen, den schurk’. Mijnheer Brulot leed afwisse-
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lend aan jicht, verkoudheid in het hoofd en op de borst, gal, lever en suikerziekte
doch zonder te sterven, en wanneer hij te bed lag en Mevrouw afwezig was, dan
dorsten de dienstmeisjes niet goed op zijn kamer te komen wanneer hij een van haar
riep om hem medicijnen toe te dienen. Zij hadden dan ook niet den minsten eerbied
voor zijn grijze haren en ontzagen zich niet om tegen zijn voeten aan te schrobben,
wanneer zij den vloer der feestzaal kwamen schoonmaken.
Sedert jaren had Mevrouw een kleine aap, een ‘ouistiti’, dien zij ‘mon fils’ noemde
en die haar een weinig troostte in hare kinderloosheid. Wanneer zij uit wandelen
ging en het weder niet te guur was, stak zij het beest, dat zonder den langen staart
nog geen vuist groot was, tusschen haren japon en haren mantel, waar men zijn kop
niet eens onderscheiden kon, zoo goed versmolt hij met hare goedkoope bontjes.
‘Chico’ want zoo heette hij, mocht aan tafel zitten met de groote menschen en was
vooral in den zevenden hemel wanneer Mevrouw hem uit haren mond liet eten. Dan
glinsterden zijn oogjes en stiet hij een geluid uit dat aan het getjilp eener musch en
tevens aan het gegrinnik van een mensch deed denken. Chico sliep tusschen Mijnheer
en Mevrouw Brulot en was jaloersch op al de heeren van de Villa, behalve op den
ouden notaris. Mevrouw was innig aan hem verknocht en toen zij eens de keuze had
tusschen Chico en een zeer net Engelsch paar dat goed betaalde doch niet met hem
aan tafel verkoos te zitten, had zij niet geaarzeld de Engelschen zuchtend prijs te
geven en den aap te behouden. Chico hield dan ook veel van zijn meesteres. Wanneer
de koude niet toeliet dat zij hem medenam, begroette hij hare thuiskomst met kreten
en vreemde gebaren, maar soms was hij koppig en dan nam hij van haar geen eten
aan.

II.
Madame Gendron.
Sedert lang was de twee-en-negentigjarige Madame Gendron de financieele
steunpilaar van de Villa des Roses. Waar toch het minimum kostgeld bij Madame
Brulot, slapen inbegrepen, slechts vijf frank per dag bedroeg, betaalde deze dame
achttien frank
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per dag, ongerekend de talrijke grootere en kleinere bijverdiensten welke haar verblijf
in de Villa medebracht. Ook zij had een goedkooperen tijd gekend toen zij een jaar
of tien jonger was en zich nog alleen kon wasschen, doch Madame Brulot had haar
maandgeld geregeld verhoogd naar gelang de oude sukkelachtiger werd, tot eindelijk
het reeds genoemde cijfer bereikt was. Het tarief van vijf en twintig frank per dag
zou eerst in werking treden na het vieren van haren hondersten verjaardag, indien
de Heer haar 't leven liet.
Men beweerde dat Mevrouw Gendron rijk was, doch de meeningen omtrent de
grootte van haar fortuin liepen nogal uiteen. Pessimisten spraken van slechts vijfmaal
honderd duizend frank, optimisten van drie millioen. Dat geld beheerde zij echter
niet meer zelf, sedert zij niet langer in staat was het beheer te voeren over haar eigen
vleesch en beenderen. Hiermede was de heer Garousse belast, een Parijsch zakenman
die als bemiddelaar optrad in de betrekkingen tusschen Madame Gendron en haren
zoon, een dokter te Duinkerken. Om een of andere reden kon dokter Gendron zijn
moeder onmogelijk bij zich in huis nemen. Trouwens, naar hij verzekerde, was Maatje
bijzonder op Parijs gesteld, al werd in deze nooit naar hare meening gevraagd. Och,
misschien zou het mensch ook bevestigd hebben dat zij werkelijk veel van de
hoofdstad hield, zooals zij hield van alles wat men maar wilde.
Op aandringen van dokter Gendron had de heer Garousse in den beginne wel eens
aanmerkingen gemaakt op de maandelijksche rekeningen van Madame Brulot en
een paar jaar geleden had men moeder Gendron zelfs tijdelijk overgeplaatst naar een
ander kosthuis, enkel maar om Madame Brulot eens tot de orde te roepen. Spoedig
echter had men de oude maar weer teruggebracht, want de financieele uitslag was
er niet beter op geworden. Toch had de waarschuwing, welke in de tijdelijke
afwezigheid van den deken harer kostgangers opgesloten lag, een zekeren wrok bij
Madame Brulot achtergelaten en daar zij nu begreep dat men met de oude nergens
goedkooper terecht kon dan in de Villa des Roses, liet zij nooit na, wanneer het haar
bij het Armbestuur niet voor den wind ging, Madame Gendron schamper te vragen
‘of zij soms niet weer van plan was weg te loopen’.
Bij den eersten oogopslag zag Madame Gendron er uit als een
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nette, bejaarde dame, doch bij nadere beschouwing werd zij wel degelijk een heel,
heel oude vrouw.
Zij was lang van gestalte en hield zich vervaarlijk recht, want zij was nu eenmaal
te stijf om nog krom te kunnen groeien. Veel vleesch zat er niet meer aan, en hare
handen beefden zóó dat zij met een stuk brood wel eens bij een van haar ooren terecht
kwam, als zij het in haren mond wilde steken. Zij kon nog zonder iemands hulp de
trap afkomen, wanneer gebeld werd voor het eten, als zij maar eenmaal de leuning
goed beet had. Toch stak de heer Brulot haar wel eens een hand toe en leidde haar
zelfs aan den arm de feestzaal binnen tot op hare plaats aan de gemeenschappelijke
tafel. ‘Men moet galant zijn voor dames’ beweerde hij dan. Maar vooral wanneer zij
sprak kreeg men een indruk van ontzaglijken ouderdom. Schor was hare stem niet;
zij scheen veeleer de intonatie te hebben weergevonden waarmede zij als kind hare
lessen van vaderlandsche geschiedenis moet opgezegd hebben. Zij sprak op éénen
toon, geraakte soms van de wijs en gebruikte zinswendingen uit het verleden. Zij
liep met behoedzamen stap als vertrouwde zij den grond niet goed en zeker zou zij
de kostgangers door hare plotselinge verschijning dikwijls hebben gestoord of doen
schrikken, indien zij niet voortdurend een zacht kuchen had uitgestooten waardoor
zij hare nadering aankondigde, zooals weleer pestlijders deden die bellen moesten
wanneer zij de straat opliepen.
In den prijs van achttien frank was begrepen dat Madame Gendron elken dag
gewasschen, gekamd en grondig schoongemaakt moest worden. Met dit werk waren
de dienstmeisjes belast die er een pretje van maakten en het wasschen tot tweemaal
in de week hadden teruggebracht. Er huisde op de kamer van Madame Gendron een
leger wandluizen die zich, wonderlijk genoeg, niet verder door de Villa verspreidden.
Iederen Zaterdag werd op het ongedierte jacht gemaakt, maar het was een hopelooze
strijd dien men tóch niet dorst op te geven omdat de localiseering van het kwaad aan
de wekelijksche slachting werd toegeschreven. Dit was echter onjuist, want toen men
de oude eens tijdelijk naar een andere kamer had overgeplaatst, was de heele zwerm
met haar meegetrokken.
Na het middageten stond Madame Gendron een oogenblik vroeger dan de anderen
van tafel op, haar kopje koffie desnoods in den steek latend, om een bezoek te gaan
brengen aan al de kamers
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van hare verdieping. Overal nam zij wat weg, al was het maar een krant of een
aschbakje en stopte alles zorgvuldig in den ledigen reiskoffer, die sedert jaren als
een wachtende doodskist op hare kamer stond. Twee of driemaal in de week werd
een en ander er door de meisjes weder uitgehaald en aan de rechtmatige eigenaars
teruggegeven.
Voor Madame Gendron was dat telkens een smartelijk oogenblik. Zij schold de
meisjes uit voor ‘sales filles’, maar begon 's anderendaags toch weer opnieuw, zonder
ooit den moed te verliezen. De kostgangers lieten haar begaan en deden alsof zij er
inliepen. En de oude verkneukelde zich als een der heeren haar vragen kwam of zij
niets van zijn kleerborstel afwist, of van eenig ander voorwerp dat spoorloos
verdwenen was.
Het arme mensch hield trouwens veel van de heeren en zij was zoo blij als een
kind wanneer een hunner, om het gezelschap te amuseeren, haar aan tafel bediende.
Als er een op de trap voor haar uit liep, dan riep zij hem na en trof zij een nieuweling
voor het eerst boven alleen, dan noemde zij hem ‘mijn schat’ en trachtte hem beet
te pakken.
Zij hield óók nog van opschik, want op hare waschtafel stond een
eau-de-cologne-flesch en een poudre-de-riz-doos, waarvan zij nooit vergat zich te
bedienen vóór zij hare kamer verliet. Aangezien haar reukorgaan echter zeer verzwakt
was, werd de flesch op order van Madame Brulot met water gevuld en de
poudre-de-riz-doos met aardappelmeel.
De heer Brulot verklaarde haar wel eens in 't openbaar zijn liefde, een mop die
altijd veel bijval vond. Maar van hem wilde de oude toch niets weten, hoe weinig
kieskeurig zij anders ook was, want zij vreesde den notaris en vertrouwde hem niet.
Zij had hem een paar maal bezig gezien in de stukken van zijn proces en den indruk
gekregen, dat de heer Brulot haar testament gereedmaakte.
Ieder jaar, met Paschen en Allerheiligen, moest Madame Brulot haar een nieuw
kleed koopen, waarvoor zij dan telkens van den heer Garousse honderd frank ontving
en er hem honderd vijftig in rekening moest brengen. Madame Brulot, die wel iets
van naaien afwist, kocht dan de stof en maakte het kleed zelf, zoo goed en kwaad
als het ging. Zij koos altijd zwart, dat het best tegen vuil bestand is. In den zomer
lichte en in den winter zware stof. De meisjes hielpen bij het aanpassen dat in de
feestzaal geschiedde
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en moedigden Madame Gendron aan door te beweren dat de geliefde, wanneer het
nieuwe kleed eenmaal gereed was, wel spoedig komen zou, terwijl Madame Brulot,
met spelden in den mond, de stof om de oude leden paste.
De heer Garousse had aan Madame Brulot gezegd ‘dat zij zonder in
buitensporigheden te vervallen, zoo nu en dan met Madame Gendron maar eens een
rijtochtje moest maken.’ Madame Brulot had hem goed begrepen. Zij ging iederen
zomer tweemaal met de oude uit rijden en bracht twee en vijftig tochtjes in rekening
waarvan de heer Garousse er twaalf betaalde. Het waren trouwens geen prettige
uitstapjes, want zoo lang het rijden duurde hield Madame Gendron niet op nijdige
blikken te werpen naar den rug van den koetsier en te beweren dat anderen mooi
weer speelden van haar geld.
Met onregelmatige tusschenpoozen, gewoonlijk om de zes of zeven maanden,
kwam haar zoon naar Parijs om enkele zaken in de hoofdstad te regelen. Hij deed
dan tevens inkoopjes voor zijn vrouw en maakte van de gelegenheid gebruik om ook
zijn moeder een bezoek te brengen. Hij vroeg aan Madame Brulot ‘of alles in orde
was’ en gaf Ma twee zoenen, één bij het komen en één bij het gaan. Hij informeerde
terloops naar den staat van hare gezondheid en vond altijd dat zij er goed uitzag.
Soms bleef hij bijna een uur lang, maar miste toch nooit den trein die hem weer naar
huis moest brengen.
Madame Gendron was te oud om nog te ontbijten. Zij bleef te bed liggen tot men
voor het middagmaal aan tafel ging. Rond half twee trok zij weer naar boven, bracht
haar dagelijksch bezoek aan de heele verdieping en ging dan naar hare kamer, waar
men haar zitten liet tot de bel klonk voor het avondeten, dat om zeven uur aanving
en rond half negen eindigde. Daarna werd zij in bed geholpen, waar zij liggen bleef
tot den volgenden middag.
Maar juist dáárdoor werd zij zoo oud, want niets is beter voor de gezondheid dan
een geregeld leven.

III.
De andere kostgangers.
Na Madame Gendron was Mevrouw Dumoulin de oudste der kostgangers. Zij was
een kleine magere weduwe van omstreeks vijftig
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jaar die acht frank per dag betaalde. Hare kamer was de ruimste van de heele villa
en haar bed was van eikenhout. Zij stelde belang in den politieken toestand omdat
haar man, toen hij nog leefde, verbonden was geweest aan het Fransche Gezantschap
te Teheran. Zij had te zijner tijd lang getwijfeld of zij hem nemen zou, maar had het
ten slotte toch maar gedaan. Van de Perzische hoofdstad, waar zij verscheidene jaren
had gewoond, wist zij nog te vertellen dat het er vreeselijk warm was en dat er eens
een opstand was uitgebroken waarbij geweren en dergelijke te pas waren gekomen.
Verder had haar echtgenoot haar spoedig bedrogen en van dat oogenblik af was het
nooit meer geweest zooals vroeger, nooit meer. Ja, in die diplomatieke kringen kan
men wat beleven en men mag niet eens alles vertellen. Hoe het zich verder had
toegedragen, daar wist niemand het fijne van, maar zeker was het dat haar man het
tegen haar had moeten afleggen en dat zij nu een flink pensioen genoot. Van de drie
frank welke zij dagelijks boven het minimum betaalde, kon er hoogstens één voor
de mooiere kamer gelden en men moest dus wel aannemen dat haar bij het ontbijt,
dat ieder op zijn eigen kamer gebruikte, bijzondere dingen werden voorgezet. Iederen
morgen en iederen namiddag, zonder één minuut vroeger of later te vertrekken, ging
zij een paar uur in de Nationale Bibliotheek doorbrengen waar zij haar borduurwerk
voortzette, omringd door millioenen boeken uit alle tijden en van alle volkeren. Nu
en dan las zij een beetje in een of ander tijdschrift, wat haar in staat stelde bijna elken
dag een nieuw onderwerp aan tafel te berde te brengen. Gewoonlijk behandelde zij
geschiedkundige vraagstukken of ontgroef gestorven dichters en andere groote
mannen. Na de gebruikelijke wederzijdsche begroeting en een woord over het weer
of de soep, beweerde zij bijvoorbeeld ‘dat die Madame de Pompadour toch óòk een
vreemde vrouw geweest was’, of ‘dat zij zóó iets nooit van Lamartine gedacht zou
hebben.’ De Heer Brulot, die begreep dat hij toch óók wat voor de zaken doen moest,
antwoordde dan tegemoetkomend ‘wát zegt u?’ waarop Madame Dumoulin begon
met ‘stel je voor’. Er volgde dan naar omstandigheden een meer of minder levendig
gesprek, waarbij men van het eene onderwerp op het andere overging naarmate men
met eten vorderde. Madame Dumoulin bleef dan nog tot tien uur zitten borduren,
want dát kon zij goed. Zij betaalde zeer regelmatig.
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Eén kostganger nog betaalde boven het minimum en dat was een Noor, met name
Aasgaard, dertig jaar oud en advokaat te Christiania, welke een jaar te Parijs kwam
doorbrengen om Fransch te leeren. De Heer Aasgaard had blond haar, een blonde
snor en blauwe oogen, wat wel erg ordinair is voor een Noor. Hij was sterk van leden,
goed geleerd en een zeer vriendelijke en hartelijke man. Wanneer hij betalen moest
stond hij een uur vroeger op om toch vooral niet te laat te komen met zijn geld. Vóór
hij wat zeggen ging begon hij hevig te blozen en wanneer men hem toesprak werd
hij zóó ontroerd dat hij met het hoofd neen schudde terwijl hij ja antwoordde. De
Heer Colbert, een grappenmaker die in de villa slechts dineerde, leerde hem voor
allerlei onschuldige dingen de gemeenste woorden, welke Aasgaard ijverig noteerde
en later op zijn kamer in 't net overschreef. Hij was de incarnatie van Skandinavië
en wanneer hij binnentrad met zijn helderen blik en zijn kinderlijken glìmlach, dan
woei er door de muffe feestzaal een wind uit de fjorden die den thermometer dalen
deed.
Naast den Noor zat aan tafel de Heer Martin, een zakenman uit Nantes van acht
en veertig jaar met krulhaar en een gouden bril. Geen pince-nez, maar een echte bril
die achter zijn ooren vastzat zooals bij Duitsche professors op grappige plaatjes. Hij
was weduwnaar of van zijn vrouw gescheiden. Zoowat een jaar vroeger had hij reeds
een paar weken op de villa doorgebracht en bij alle heeren en dames, en ook bij
Madame Brulot, een uitstekenden indruk achtergelaten. Toen was hij vertrokken om
zes maanden later voor goed terug te keeren, doch niet langer alleen. Hij had nu een
dikke Poolsche vrouw van bij de vijftig en ook de moeder dezer laatste medegebracht.
Nadat de vreugde van het wederzien een weinig tot bedaren gekomen was, had hij
drie maanden vooraf betaald, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de twee dames,
ad veertien frank per dag in totaal, want Madame Brulot berekende voor moeder en
dochter samen slechts negen frank. Hij had tevens een paar stille woorden gewisseld
met Madame Brulot die met een zijdelingschen blik op de Poolsche dochter
geantwoord had ‘Ja natuurlijk. Wel neen, dat geeft niets.’
‘U zult trouwens zien dat zij beiden zeer sympathiek zijn’ had Martin gezegd, en
toen hadden zij met hun drieën twee bedden betrokken op ééne groote kamer. Zij
verbleven nu reeds zeven
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maanden op de Villa, doch hadden na die drie eerste vette maanden niets meer betaald,
wat natuurlijk vervelend was zoowel voor henzelf als voor Madame Brulot. Voor de
moeder was het minder erg, maar Martin en de dochter zaten er leelijk tusschen. Hij
toch was in rechten de verantwoordelijke persoon die de twee anderen had
meegebracht en zij was waarschijnlijk de schuld van alles. De vierde en ook de vijfde
maand had Martin zich nog nuttig weten te maken door zijn zakenkennis ter
beschikking te stellen van den heer Brulot en dezen in zijn proces met advies te
dienen, doch van de zesde maand af was de stemming te gedrukt om zulks nog langer
te kunnen doen. De heer Martin mengde zich aan tafel weinig in de gesprekken; hij
droogde nu en dan het zweet van zijn voorhoofd en ontweek zooveel mogelijk den
blik van den heer Brulot waarin reeds te lezen stond ‘kerel ik heb jou in de gaten.’
Ook de Poolsche dochter, die Marie heette en toegesproken werd als mevrouw Martin,
voelde duidelijk het onbehaaglijke dezer overgangsperiode. Had Madame Brulot nu
maar met zekerheid geweten dat het werkelijk niet meer tot betalen komen zou, dan
was het ergste achter den rug en de toestand duidelijk geweest. Maar nu was het
bedroevend. En toch kon zij met den besten wil onmogelijk op de toekomst
vooruitloopen door Madame Brulot te gaan vertellen hoe de vork in den steel zat,
want dat moest deze toch zèlf merken. Maar intusschen deed het haar pijnlijk aan te
zien hoe het aangezicht van Madame Brulot afwisselend hoop en vertwijfeling
uitdrukte en hoe de berusting in het voldongen feit geheel scheen uit te blijven. Ja,
die Poolsche was in den grond zeer goedhartig en zij zou gaarne àlles gedaan hebben
om Madame Brulot verlichting te brengen. Zij had er zelfs over gedacht van pension
te veranderen om het kwaad niet erger te maken, maar de heer Martin wilde daar
niet van hooren omdat men zich dan nog meer menschen op den hals haalde, en
daarbij kwam nog de last van het verhuizen. De moeder nam een onzijdige houding
aan, verschool zich achter hare beknopte kennis der Fransche taal en gebaarde alsof
zij voortdurend aan tandpijn leed om zoodoende, met het oog op de nakende
ontknooping, maar vast medelijden op te wekken. En Madame Brulot ging als een
heilige voort elken boterham en elk stuk zeep achter hun voorgangers op de hopelooze
rekening te plaatsen.
De kamer naast die van den heer Martin werd bewoond door drie jonge dames uit
Budapest, drie zusters waarvan de namen
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niet uit te spreken waren. Het waren knappe meisjes, vooral de jongste die groot was
en bleek zag en altijd een rooden strik droeg in 't zwarte haar dat zij in 't midden
scheidde, zoodat een blanke streep van haar voorhoofd uit naar achter liep. Elken
dag gingen zij uit wandelen, ontvingen veel brieven en aten meer chocolade dan
vleesch en brood. Zij betaalden moeizaam, nu eens een dag te vroeg en dan weer een
week te laat, maar zij betaalden toch en wel met munt uit de meest verschillende
landen. In hoofdzaak echter met Amerikaansch bankpapier en Engelsche ponden.
Naast Madame Dumoulin zat aan tafel de heer Knidelius, een mannetje dat er
ongeveer zestig jaar uitzag, maar ook jonger of ouder kon zijn. Dit heertje was
Hollander van geboorte en had dertig jaar onafgebroken op Java doorgebracht. Maar
nu, op zijn ouden dag, had de lust hem zeker bekropen om zijn vaderland nog eens
weer te zien vóór hij zich uitstrekken zou te midden zijner rijstvelden, het aangezicht
toegekeerd naar de blakende zon der tropen. Hij was in een haven der Middellandsche
Zee aan wal gestapt want hij wilde de gelegenheid te baat nemen om nu ook den
Eiffeltoren te aanschouwen en het graf van Napoleon. En zoo woonde hij nu reeds
drie volle maanden op de Villa, zonder blijk te geven van eenig verlangen om de
laatste vier honderd kilometers af te leggen, die hem scheidden van de plaats waar
hij geboren was. Deze en andere eigenaardigheden in het doen en laten van den heer
Knidelius hadden ten gevolge dat de dames een zekere vrees voor hem gevoelden.
Zoo had hij zich eens aan een vinger gekwetst en bloedde hevig, maar toch was hij
voortgegaan zijn laarzen dicht te rijgen, zonder er over te denken eerst het bloed te
stelpen, waarna hij zijn vinger eenvoudig in den mond stak. En al liep hij steeds op
sloffen en al sprak hij met een hoog stemmetje, het was dien heer Knidelius toch wel
aan te zien dat hij lang gewoond had in een land waar groote spinnekoppen kruipen
en waar men 's nachts de stemmen hoort van tijgers die in den maneschijn met
elkander overleggen. Hij had talrijke voornamen, want op zijn brieven stond
geschreven ‘Den Weledelen Heer J.A.D. Knidelius Czn.’ Vooral die Czn. intrigeerde
het keukenmeisje in hooge mate. Madame Brulot dacht ten onrechte dat hij een beetje
doof was, zoodat zij altijd luid tegen hem riep of met gebaren sprak, al was zijn
gehoor zoo scherp als dat van een wildstrooper.
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Op de Villa verbleef ook nog een meisje dat beweerde in Bretanje geboren te zijn
en met muzieklessen haar brood te verdienen. Haar naam was Jeanne de Kerros en
zij was op een laten avond gekomen, zoodat men enkel gezien had dat zij mank liep,
maar verder had niemand iets bijzonders aan haar gemerkt. Doch toen 's anderen
daags de zon scheen, bleek het dat haar hals witte vlekken vertoonde en dat haar
achterhoofd eenigszins op den bast eener kokosnoot geleek, doordat het haar zoo
vreemd gegroeid was en er uitzag alsof het als saffraan tusschen de vingers tot stof
gewreven kon worden. Ook nam zij vóór het eten altijd pillen in en het gevolg van
een en ander was dat niemand naast haar aan tafel zitten wou. Ten einde raad plaatste
Madame Brulot haar tusschen Aasgaard, die tóch niet durfde reclameeren, en een
ledigen stoel waarvoor echter een couvert werd geplaatst, zoodat het de eerste dagen
den indruk maken moest alsof men nog iemand verwachtte. Later zou alles wel
wennen. Haar tusschen t w e e onbezette stoelen te plaatsen, dat was niet te doen.
De twaalfde en laatste kostganger voor dag en nacht was een jonge Duitscher met
name Grünewald, die ergens op een kantoor was en weinig manieren had. Zoo begon
hij bijvoorbeeld aan tafel te fluiten wanneer het eene gerecht niet snel genoeg op het
andere volgde. Ook sneed hij vooraf al zijn vleesch aan stukjes om het daarna zonder
oponthoud te kunnen verorberen en dronk veel wijn, witte en roode, alles door elkaar.
Men moet weten dat de wijn niet afzonderlijk betaald werd en dat ieder er zooveel
van gebruiken mocht als hem lustte. Madame Brulot deed hem op in vaten, één vat
roode en één vat witte, welke naast elkander in den kelder lagen. Hij kwam haar op
niet meer dan vijftig centimes per liter te staan. Wanneer zij aan een
aspirant-kostganger inlichtingen verstrekte omtrent de prijzen welke in de Villa des
Roses berekend werden, dan vergat zij nooit de toevoeging ‘Vin à discrétion’. De
Heer Brulot beweerde echter dat veel witte wijn zeer nadeelig op de zenuwen werkte
en dat een overmatig gebruik van rooden al net zoo gevaarlijk was. ‘Le rouge ne
vaut guère mieux, va’. Hijzelf dronk één derde wijn met twee derden water en de
kostgangers volgden zijn voorbeeld na, deels uit valsche schaamte en deels omdat
zij werkelijk een beetje bijgeloovig waren. Alleen Grünewald dronk wijn zonder
water, 's middags een liter en 's avonds een en hij scheen stalen zenuwen te hebben
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ook. De oude notaris trachtte nog al eens met sarcasme op zijn gemoed te werken.
‘Passez donc le vin à monsieur Grünewald’ zei Brulot, wanneer er reeds een paar
flesschen in de onmiddellijke nabijheid van den Duitscher stonden. In den beginne
had deze wel eens geaarzeld en er werd toen nog zichtbaar in hem slag geleverd
tusschen netheid en trek in wijn, waarbij de wijn echter telkens de overhand behaald
had. En nu scheen hij er zich voor goed overheen gezet te hebben. Het was wel
vreemd dat madame Brulot het hem minder kwalijk scheen te nemen. Hij bleef althans
slechts vijf frank per dag betalen, zonder in dat feit ook maar een oogenblik stof tot
overweging te vinden.
Buiten den Heer Colbert, den grappenmaker die den Noor zoo leelijk voor den
mal hield en in de Villa des Roses alleen dineerde, was er nog een lange bleeke man
die Brizard heette en 's middags en 's avonds eten kwam. Hij was een beste kerel
doch leed aan zwaarmoedigheid. Zijn vak was architekt. Den ganschen dag werkte
hij bij het licht van electrische gloeilampen en naar hij vertelde schold zijn patroon
hem uit voor ezel en snotneus, hoewel hij een langen zwarten baard droeg. Misschien
was hij ook wel verliefd en kwam het dáárdoor, of wellicht had hij liever bij zijn
moeder gewoond in de Vogezen, waar hij vandaan was. Hij logeerde nog steeds
tegenover het station waar hij afgestapt was bij zijn aankomst in Parijs, nu al jaren
geleden, en men kon hem gelukkig maken door 's avonds met hem mee te loopen tot
aan zijn woning. Onderweg praatte hij dan van zijn geboortestreek en vroeg of men
die kende. En daar iedereen ontkennend antwoordde, vergat hij nooit zijn gezel van
een oogenblik den raad te geven bij de eerste gelegenheid Moyenmoutiers te gaan
bezoeken, dat hij het mooiste dorp van de wereld noemde.

IV.
De keuken.
Het eten voor al die menschen werd natuurlijk klaar gemaakt in de keuken die
gelijkvloers en aan den kant der straat was gelegen, waar zij op uitzag door een
venster dat altijd openstond en waar
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de dienstmeisjes vóór kwamen staan om te luisteren als er buiten een liedjeszanger
voorbijtrok en waar doorheen ook pakjes werden aangenomen en bedelaars bediend.
Drie dezer laatsten had madame Brulot officieel erkend, en aan hen moest dus gegeven
worden wat er aan eten overschoot en niet meer gebruikt kon worden voor den
volgenden dag. Maar er kwamen ook ‘outsiders’ of ongeregelde bedelaars die slechts
aanklopten wanneer andere zaken hen in de buurt brachten. Nooit werd er een
afgescheept en wanneer al het eten uitgedeeld was dan trokken de meisjes strootje,
wie van haar beiden een stuiver geven zou. Zij die won was blij en die verloor troostte
zich met de gedachte dat ongeluk in het spel geluk in de liefde beteekent.
Iederen avond, nadat het diner was opgeruimd, mochten de meisjes uitgaan en zij
moesten pas 's morgens om zeven uur weder op haren post wezen om met het
klaarmaken van het ontbijt te beginnen, zoodat beiden tijd in overvloed hadden om
hare privé aangelegenheden rustig buiten de Villa te behandelen. Waar en hoe zij
den nacht doorbrachten, dat was hare zaak. En ook het feit dat zij op de Villa een
kamer hadden, deed aan deze vrijheid geen afbreuk. Hiervoor gold de opvatting dat
beiden gedeeltelijk betaald werden met eene slaapgelegenheid, waarvan zij naar
verkiezen gebruik mochten maken of niet. Wat dat betreft waren de toestanden dus
veel demokratischer en werd op de Villa des Roses veel meer persoonlijke vrijheid
genoten dan in onze noordelijke streken.
Met kamermeisjes had madame Brulot in den laatsten tijd nog al gesukkeld, doch
met Aline, het jonge keukenmeisje, ging zij vertrouwelijk om. Nooit trok zij er voor
het Armbestuur op uit zonder eerst even in de keuken aan te loopen om aan Aline te
vragen of ze er goed uitzag. Zij keerde zich dan langzaam om en Aline wierp op haar
een op- en neergaanden kennersblik welke alles in zich opnam: de hakken der
schoenen, de plooien in het kleed, den hoed, het haar en het poeder. Met een zacht
gladstrijkend gebaar en een paar korte woorden retoucheerde Aline hier en daar een
kleinigheid, waarna Madame Brulot nog even in den spiegel keek met het aangezicht
heel dicht tegen het glas. Zij vertrok dan haren neus, deed hare wenkbrauwen op en
neer gaan en beweerde dat zij oud begon te worden en rimpels kreeg, waarop Aline
antwoordde dat er toch maar lekker niets van te zien
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was. Madame Brulot bracht dan haar voilet in orde, nam haar taschje op, lichtte met
de andere hand eventjes haar kleed van den grond, zoodat een weinig witte kant
zichtbaar werd en trad besloten naar buiten in het volle daglicht, voorzichtig de
plassen mijdend wanneer zij de straat moest oversteken. ‘Vieille tomate’ zei Aline,
haar door het venster nakijkend.
In de keuken werden ook alle brieven bezorgd. Voor den heer Knidelius kwamen
er brieven met een volledig adres en waar nooit port voor te betalen was, voor de
Hongaarsche jonge dames kwamen er rose en blauwe briefjes, voor Martin
aangeteekende en voor madame Gendron heelemaal geen brieven. De vroegpost
werd door het kamermeisje met het ontbijt aan ieders bed gebracht en wie overdag
nog nieuws verwachtte, kwam even in de keuken aanloopen om te vragen of er niets
voor hem was. Hij die er op gesteld was zijn brieven steeds op tijd te ontvangen
moest vooral niet vergeten de meisjes op het einde der maand een fooi te geven, wat
de meeste kostgangers dan ook deden. Alleen mevrouw Dumoulin en madame
Gendron gaven nooit iets, de eerste uit principe en de laatste om een drievoudige
reden: zij was te gierig, zooals reeds gezegd ontving zij geen brieven en ten slotte
wist zij niet wanneer de oude maand om was en de nieuwe begon. Zij had alle notie
van tijd verloren en op hare kamer, boven den grooten koffer, hing een vergeten
kalender uit het jaar waarin men madame Gendron op de Villa des Roses als
nieuwelinge had begroet.

V.
Louise.
Er was een nieuw kamermeisje gekomen dat Louise heette en zwarte kleeren droeg.
Nooit liet zij madame Gendron een dag ongewasschen en met hare indiensttreding
brak voor de wandluizen een nare tijd aan. Veel leven maakte zij niet, maar aan den
klank van hare stem kon men hooren dat zij alles ernstig opnam.
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VI.
De klopjacht.
Zooals zulks gebeurde met elke nieuwe meid, waren al de heeren van het pension,
met uitzondering van den Noor, op Louise afgekomen als een zwerm vliegen op een
pot met jam. En aangezien zij allen verschillend aangelegd waren, hield ook ieder
er zijn eigen manier op na.
De heer Brulot, die al ver in de zestig was en die begreep dat onstuimigheid niet
langer bij zijn jaren paste, had aan de vaderlijke methode de voorkeur gegeven. Hij
bleef een halven dag te bed en toen madame Brulot naar het Armbestuur was, riep
hij Louise tot zich om hem een medicijntje toe te dienen. Hij had haar hartelijk op
het hoofd getikt en gezegd dat zij veel aanleg had om een knappe verpleegster te
worden, er bijvoegend dat zij verduiveld aardig uit haar donkere oogen keek. Doch
toen hij haar een compres op zijn maag wilde doen leggen, was zij heengegaan, hem
zonder meer aan zijn lot overlatend.
De heer Martin, die op zijn kamer gehinderd werd door de voortdurende
aanwezigheid van zijn twee Poolschen, had haar in de feestzaal aangesproken terwijl
zij de tafel dekte en gevraagd, zonder van zijn krant op te kijken, waar en wanneer
hij haar ontmoeten kon om tusschen vier oogen over hoogst belangrijke zaken te
spreken. Louise had geen antwoord gegeven en toen op dat oogenblik madame
Dumoulin binnenkwam had Martin onverstoorbaar gezegd ‘Ja juffrouw Louise, ik
zal op mijn oude plaats blijven zitten. Geef u verder maar geen moeite.’
De Heer J.A.D. Knidelius Czn. had zijn hoop gebouwd op de macht van het geld
en evenals de Heer Brulot, had ook hij zijn legerstede gekozen als zijnde het meest
geschikte terrein. Op zekeren morgen dus, had Louise op zijn nachttafeltje, toen zij
hem het ontbijt bracht, een vijffrankstuk gevonden. Opdat het kopje niet scheef zou
staan had zij het geldstuk opgenomen en boven op het blad gelegd. De Heer Knidelius
had zich intusschen gehouden alsof hij sliep, doch toen zij de kamer wilde verlaten,
had hij plotseling de oogen geopend en een zijner magere armen, zooals hij die had
meegebracht uit de koloniën, van onder de dekens uitgetrokken. In de hand hield hij
een reserve vijffrankstuk
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dat hij bij het eerste op het blad legde en tevens had hij plaats voor haar gemaakt en
in hare richting geglimlacht met een gezicht dat bleek zag van verwachting. Maar
Louise was heengegaan, met het hoofd neen schuddend. Arme man, dacht zij. Zij
kon het hem niet kwalijk nemen, want hij had zich netjes gedragen, veel netter dan
de meeste heeren gewoon waren. En zij dacht terug aan haar vorige betrekking waar
een oude zeekapitein haar op een morgen achter de kamerdeur had opgewacht en
toen kruipend op handen en voeten op haar was afgekomen. Den volgenden morgen
had zij het ontbijt van Knidelius bovengebracht alsof er niets was voorgevallen en
toen de maand om was, weigerde zij niet eens uit zijn handen de gebruikelijke fooi
aan te nemen die hij ditmaal verdubbeld had en die hij haar toestak zonder haar te
durven aankijken.
Nà Brulot, Martin en Knidelius kwam Grünewald aan de beurt die geen vast meisje
had en zich alleen verveelde. De Duitscher had op de drie oude heeren het dubbele
voordeel, dat hij jong en knap was en ook veel bescheidener te werk ging omdat hij
veel minder had meegemaakt. Na het diner kwam hij nog al eens in de keuken zitten
praten en Aline, die hem graag mocht lijden omdat hij, trots alles, aan tafel zooveel
wijn bleef drinken, schonk hem dan nog een paar glazen in en vertelde wat zij dacht
over den handel en wandel van madame Brulot en van iederen kostganger. Daar werd
overwogen hoeveel kans er bestond dat de Heer Martin nog betalen zou, hoeveel de
directie der Villa nu eigenlijk per maand wel aan mevrouw Gendron verdiende, aan
welke ziekte mejuffer de Kerros toch lijden mocht en hoe of madame Brulot aan
hare diplomas gekomen was. Louise mengde zich weinig in die gesprekken, doch
wanneer Aline, op de grappig gemeene manier die haar eigen was, over de versch
gelegde eieren begon of over den heer Brulot en het Armbestuur, dan lachte zij toch
mee met een frisschen lach die nooit in geschater overging.
Eens, op een avond in de lente, toen het weder bijzonder zacht en het diner
vroegtijdig opgeruimd was, moest Aline de stad in om een nieuw kleed aan te passen.
Zij vroeg aan Louise of zij medeging en deze wilde niet weigeren omdat zij
voorkomend van aard was, waarop Grünewald vroeg of hij de dames mocht
vergezellen. De wijn had hem vroolijk gemaakt en hij wilde met alle geweld
tracteeren. Zoo gingen zij dan samen op weg, Grünewald
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tusschen de meisjes in zonder haar echter den arm te mogen geven, want dat durfde
Aline niet te doen omdat zij voor de gevolgen vreesde indien zij haren vrijer
ontmoeten mocht, terwijl Louise beleefd maar beslist weigerde zonder in verdere
beschouwingen te treden.
Het duurde bij de naaister een heelen tijd en intusschen wandelde Grünewald met
Louise de straat op en neer. En telkens wanneer zij rechtsomkeert maakten, keek hij
haar van terzijde aan.
‘Waar blijft Aline toch?’ vroeg Louise eindelijk.
‘Zeker bij die naaister’ zei Grünewald. ‘Hoe bevalt het u op de Villa? Voelt u zich
niet een beetje eenzaam?’
‘Zij mocht zich wel wat meer haasten.’
‘Ja, maar u weet hoe 't gaat bij 't aanpassen van een kleed. Ik ken hier niemand in
Parijs, behalve een paar leden van de Duitsche Club en die beginnen mij óók te
vervelen.’
‘Ik kon wel eens gaan vragen of zij nog niet haast klaar is.’
‘Doe dat maar liever niet, zij zal immers dadelijk terug zijn. Men is hier over 't
algemeen weinig op Duitschers gesteld. Ik zou anders wel kennis willen maken met
een aardig meisje.’
‘Dat is nu toch zoo moeilijk niet’ lachte Louise. ‘Waarom praat u niet eens met
een der drie Hongaarsche jonge dames? U hebt maar te kiezen.’
‘Neen’, zei Grünewald, ‘dat genre bevalt mij niet. Met al haar vreemd geld. Je
hoeft niet te vragen hoe zij er aan komen. Maar u zelf, juffrouw Louise, hebt u al
een vrijertje?’
‘Ik heb genoeg aan mijn zoontje’ mijnheer Grünewald.
‘Zoontje? Heb jij dan kinderen?’
Louise werd rood omdat hij in haar moederschap aanleiding vond haar zoo opeens
te tutoyeeren.
‘Eén maar’ sprak zij. ‘Hij is zeven jaar geworden op 1 Mei. En mijn man verjaarde
op 30 April. Eén dag verschil maar. Hij woont niet bij mijn ouders in Chevreuse,
maar bij een oom in Rambouillet, een broer van mijn moeder, die zelf geen kinderen
heeft. En die laat hem naar een goede school gaan. Verleden jaar was hij de eerste
van zijn klas, maar dit jaar zal het niet gemakkelijk gaan, want er is een nieuwe
leerling bijgekomen die erg knap moet zijn.’
‘Maar dan bent u een weduwtje.’
‘Al meer dan vier jaar, mijnheer. Hij is op Hemelvaartsdag gestorven.’
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Daar werd een deur dichtgeslagen en Aline kwam toeloopen. Zij begon dadelijk van
haar nieuw kleed een technische beschrijving te geven, welke zij onderbrak om
Grünewald te herinneren aan zijn belofte dat hij tracteeren zou. Zij gingen dus een
café binnen. Grünewald dronk een groot glas wijn, Aline een klein glaasje triple-sec,
de duurste borrel die op de kaart stond, en Louise wou niets gebruiken omdat ze geen
dorst had. Wat Aline vreeselijk flauw vond, want men hoeft toch geen dorst te hebben
om een glaasje likeur te drinken. Waarop Louise óók een glaasje triple-sec nam dat
zij niet uitdronk, want het bleek dat zij het niet lustte. Toen dronk Aline het maar uit
en plaatste haar eerste glaasje dat ledig was, zoo lang voor Louise. ‘Drinken jullie
er maar op los, hoor, als je nog trek hebt’ zei de Duitscher, die op dat trakteeren zijn
laatste hoop had gebouwd. Daarna keerden zij terug naar de Villa des Roses en gingen
slapen. Grünewald keek de meisjes wanhopig aan toen zij hem alleen lieten. Hij vond
het niet eerlijk dat hij alleen naar bed moest, nadat zij hem die triple-secs hadden
laten betalen.

VII
Brizard en Madame Gendron.
Het was Zaterdag namiddag en het regende. Madame Brulot maakte zich gereed om
uit te gaan en haar echtgenoot zat in de feestzaal zijn dossiers te doorbladeren. In de
kamer van Martin werd in 't Poolsch ruzie gemaakt, met gedempte stem omdat het
zoo stil was in de Villa.
Daar trad de heer Brizard binnen. Hij schudde de regendroppels van zich af en
stak even het hoofd door de keukendeur om de meisjes te groeten.
‘Hoe maakt het mijn beste mijnheer Brizard en hoe gaat het met de liefde?’ vroeg
Aline, met de keerzijde der hand een lok van haar voorhoofd strijkend.
Brizard glimlachte.
‘Dank u Aline, met mij gaat het goed, maar ik vrees dat het niet lang meer duren
zal.’
‘Ik geloof dat die man niet gelukkig is,’ merkte Louise op.
‘Hij ziet er tenminste treurig uit,’ vond Aline.
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‘Kijk nu toch eens wat een schandelijk lendenstuk’ vervolgde zij, het vleesch voor
het diner met een verachtelijken duw in de kast opbergend.
‘Bonjour!’ riep madame Brulot van uit hare kamer, toen zij de stem van Brizard
herkende.
Deze ging een oogenblik in het spreekkamertje, ontdeed zich van hoed en jas en
wandelde toen den tuin in.
Pang. Daar klonk een doffe knal, gevolgd door helsch gekakel en vleugelgeklapper
der kippen, die om het slechte weder in 't hok opgesloten zaten.
Madame Brulot schrok zoo hevig dat zij haar poederdoos bijna liet vallen en kwam
naar de keuken gesneld, bleek en geheel ontdaan.
De heer Brulot nam zijn pince-nez af en keek ondervragend op, terwijl in de kamer
van Martin, waar zeker gevreesd werd dat dit het begin was der ontknooping, de deur
van binnen op slot werd gedraaid.
Wat was dat? Niemand dorst gaan zien.
‘Ik wil weten wat er gebeurd is’ sprak de heer Brulot en liep de trap op om boven
te gaan kijken, hoewel iedereen duidelijk gehoord had dat het uit den tuin kwam.
Intusschen volgde er geen tweede knal, zoodat madame Brulot het eindelijk waagde
tot aan de glazen deur te loopen om naar buiten te kijken. Bij het kippenhok zag zij
iets liggen dat in den tuin niet thuis hoorde. Zou dat Brizard soms wezen? Het kon
bijna niet anders. Van boven klonk de stem van den heer Brulot die ‘potverdomme’
zei, zeker omdat hij niets vond. Madame Brulot vloog naar de trap en schreeuwde
‘Casimir, Casimir, kom gauw, het is Brizard die zich voor den kop geschoten schijnt
te hebben.’ Voor het eerst sedert drie jaar noemde zij haar echtgenoot bij zijn naam.
Casimir kwam naar beneden en vroeg of men gek was. ‘Maar als ik je nou toch zeg’
en madame Brulot duwde haren man den tuin in, gevolgd door Aline en de Poolsche
dochter, die intusschen begrepen had dat het niets met de achterstallige rekeningen
te maken had.
Brizard lag op de zijde. Hij was in 't gras gevallen, zoodat hij wel nat was, maar
niet beslijkt.
‘Farceur’ zei de heer Brulot terwijl hij zich bukte, want hij wilde er niet inloopen
en had nog een flauwe hoop dat het misschien maar een grap was, vooral omdat
Brizard een gezicht trok alsof
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hij zijn best deed om niet te lachen. Maar het was geen grap, want nu zag men dat
er bloed uit zijn mond kwam.
‘Vooruit,’ beval Brulot de drie dames, ‘help hem binnen dragen.’ En tot Louise
die bij de tuindeur stond: ‘loop jij om een dokter.’
Mijnheer en madame Brulot pakten ieder een been, Aline en de Poolsche dochter
ieder een arm beet en alle vijf zagen bleek. Halfweg werd Brizard een oogenblik
neergelegd, want de Poolsche kon niet meer en had háar arm losgelaten.
‘Vooruit zeg ik u’ beval Brulot opnieuw, ‘het is een schande voor de buren.’ Hier
en daar werd werkelijk een venster opengedaan en kwam een hoofd kijken. Brizard
werd weer opgenomen en ditmaal geraakte men tot in de feestzaal.
‘Op de oude sofa,’ commandeerde mijnheer Brulot ‘daar zit hij zachter.’ Chico
vluchtte onder de kleerkast.
‘Even vasthouden.’ Brulot ontdeed zich van zijn jas, stroopte zijn hemdsmouwen
op tot boven zijn ellebogen, en liet Brizard op de sofa zakken, zóó dat hij niet anders
dan naar rechts kon overhellen, waar de muur hem tegenhouden moest.
Brizard bleef zonder iemands hulp zitten.
‘Hij is niet dood,’ zei de heer Brulot. ‘Hortense, geef gauw wat ammoniak.’ ‘Zóó
zal je pension wel een goede reputatie krijgen,’ voegde hij er bitter aan toe, met een
nijdigen blik op madame Brulot die met het gevraagde kwam aansnellen. ‘Aline ga
bij de straatdeur staan en laat niemand binnen behalve den dokter.’
Hij hield de flesch onder den neus van Brizard, terwijl madame diens boordje
losmaakte. Opeens bewoog Brizard de lippen, blies een paar maal als een kikker en
zakte toen plotseling in elkaar als een sneeuwman waar men kokend water overgiet.
Hij viel naar rechts, en de muur hield hem tegen zoo als de heer Brulot had voorzien.
Madame Brulot trad ontsteld een stap terug.
Daar verscheen de dokter. Hij trok zijn handschoenen uit en vroeg aan Brulot, met
een beweging van het hoofd in de richting van Brizard, ‘of het voor dien heer was.’
‘Om u te dienen, dokter,’ antwoordde de heer Brulot. ‘Ik geloof dat hij zich een
kogel in den mond heeft geschoten.’
De dokter voelde den pols en luisterde aan het hart. Toen trok hij den mond open
en keek naar binnen. Eindelijk wierp hij nog een blik op het ensemble van Brizard
en vroeg aan den heer Brulot of 't zijn zoon was.
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‘Neen dokter, maar wel een mijner kostgangers.’
‘Hij is dood,’ sprak de man. ‘Ik zal de declaratie opmaken en aan de politie zenden.’
Al de omstanders bleven een oogenblik sprakeloos en de moeder van Marie kwam
nu óók naderbij. De dokter ging heen en mijnheer Brulot zond Louise naar de politie,
om deze te verzoeken het lijk zoo mogelijk nog vóór het diner weg te halen.
‘Waar zullen wij intusschen met hem blijven?’ vroeg Brulot aan zijn vrouw toen
zij alleen waren. ‘In geen geval kunnen wij hem hier in de feestzaal laten liggen. En
als hij nu eens niet vóór morgen gehaald wordt? Er is volstrekt geen staat op te maken.
En morgen is het Zondag, zoodat het best tot Maandag kan aanloopen. Het ziet er
mooi uit.’
‘Mon Dieu’ zuchtte madame Brulot, ‘het is ontzettend. En ik heb geen enkel bed
beschikbaar. De stakker was mij ook nog achttien diners en achttien dejeuners
schuldig. Het beste zal wel zijn dat je om die twee en zeventig frank eens aan zijn
ouders schrijft in Moyenmoutiers. Maar niet zoo dadelijk.’
‘Je hebt gelijk’ zei Brulot, ‘blijf maar krediet geven. Wij zullen hem voorloopig
in de kamer der meisjes op een paar dekens leggen.’
Madame Brulot haalde de schouders op.
‘Dat kan je denken. Alsof Aline daarmede gediend zou zijn. Dan durft zij nooit
meer in die kamer te slapen.’
‘Er valt hier niet gediend te zijn’, zei mijnheer Brulot. ‘Of moeten wij ons misschien
de les laten lezen door dat kreng van een keukenmeid?’
‘Och man, je bent gek. Denk je nou soms dat ik voor jou plezier mijn heele
bediening ga ontredderen? Maar weet je wat we konden doen? Hem voorloopig op
de kamer van madame Gendron leggen. Zij zal denken dat hij slaapt. En wordt hij
vóór het diner niet meer gehaald, dan zullen wij van avond zien wat ons verder te
doen staat.’
Dáár had de heer Brulot niet aan gedacht en hij keurde het voorstel dadelijk goed.
Geholpen door Aline en de Poolsche dochter, namen zij Brizard weder op en
droegen hem naar boven.
Madame Gendron zat in een rieten leunstoel op etenstijd te wachten en toen zij
den optocht zag binnenkomen maakte zij de opmerking dat men immers nog niet
gebeld had?
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‘Natuurlijk niet,’ stelde madame Brulot haar gerust, ‘het diner is pas over een uur
klaar.’ ‘Kijk madame Gendron, hier is mijnheer Brizard. Die mag zeker wel wat op
uw bed liggen tot na het eten?’
‘Waarom niet,’ antwoordde madame Gendron. ‘Ga uw gang, mijnheer Brizard.’
‘Wij konden eigenlijk wel een gebruikt laken onder het lichaam leggen en een
tweede er over heen. Dat staat toch netter,’ meende madame Brulot.
Aline ging om twee lakens, welke gereed lagen voor de waschvrouw en spreidde
een ervan op het bed uit. Daar werd Brizard op neergelegd en met het tweede laken
toegedekt.
‘Gaat u mee naar beneden, madame Gendron?’ vroeg Brulot.
‘Neen,’ sprak de oude, ‘ik dank u. Ik kom als het eten gereed is.’
Brulot keek zijn vrouw ondervragend aan.
‘Laat ze maar hier,’ sprak deze, ‘ik geloof niet dat het kwaad kan. Aline, ga aan
je werk, of je komt van avond nooit met het diner klaar. Arme man, en wat een
vreeselijke slag voor zijn ouders.’
Alle vier verlíeten de kamer, Aline voorop, gevolgd door de Poolsche die zich
weer naar hare moeder begaf, want zij durfde met het echtpaar Brulot niet alleen
blijven, omdat zij vreesde dat de notaris anders over dat betalen beginnen zou.
De oude bleef bij den doode achter. In de kamer, waar één hart reeds zweeg en
het andere ternauwernood nog tikte, werd het stil.
Eindelijk rees madame Gendron uit haren stoel op, ging bij de waschtafel staan,
wreef zich de wangen in met aardappelmeel en trad op het bed toe. Zij beefde als op
dien avond toen zij voor het eerst met een man alleen was geweest, heel lang geleden.
‘Zeg’, fluisterde zij.
Daar Brizard geen antwoord gaf, trok zij met omslachtige bewegingen het doek
van het lijk, zoodat het licht, dat eerst het laken had beschenen, nu op het witte gelaat
viel en op den zwarten baard. De oogen stonden open.
Toen Brizard werd binnengebracht had zij hem niet goed kunnen zien en het
noemen van zijn naam had tot haar niet gesproken, want andere namen dan Brulot
en Gendron kende zij niet. Maar nu zij zoo vlak vóór hem stond en in zijn aangezicht
staarde, herinnerde zij zich hem reeds aan tafel te hebben ontmoet.
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‘Ben jij het niet die altijd twee keer vleesch neemt?’ vroeg zij vriendelijk.
Brizard zweeg.
‘Dadelijk, hoor’ hernam de oude.
Zonder om te vallen slaagde zij er in op ééne knie te zakken en probeerde hare
sloffen uit te doen, die met een gesp sloten voor 't gemak van de meisjes. Tevergeefs
duwde en trok zij aan de sluiting, die niet los wilde gaan, en van 't voorover zitten
puilden op hare slapen twee aders uit.
Toen zij overtuigd was dat haar zwoegen niet baten zou, greep zij de dekens vast
en kwam zoo weer overeind.
‘Ik weet niet wat er aan scheelt, maar ik kan die dingen niet loskrijgen’, bekende
zij, ‘wil je mij even helpen?’
Ditmaal viel het haar toch op hoe halsstarrig hij zwijgen bleef. Zij bekeek
aandachtig zijn handen, die vreedzaam aan zijn zijde lagen.
Hij ziet er vreemd uìt vandaag, dacht zij, en wilde maar weer in haren stoel gaan
zitten, want zij werd ongerust zonder te beseffen hoe of waarom, zooals Chico soms
angstig werd als er een vlieg op tafel kwam zitten, terwijl hij bij andere gelegenheden
de gruwelijkste insecten met smaak levend opat.
Het bed was zóó geplaatst dat het hoofd van Brizard bij het venster rustte, waardoor
het licht toegang vond, terwijl zijn beenen gestrekt lagen in de richting der
schaduwzijde. Toen zij bij haren stoel kwam, die aan het voeteneind stond, keek zij
dus tegen het licht in en opeens zag zij bij het onderlijf van den doode een zonnetje
schitteren. Madame Gendron kon hare oogen van het lichtende punt niet afwenden
en in plaats van te gaan zitten, keerde zij aarzelend op hare stappen terug en boog
zich over Brizard heen, om beter te kunnen zien.
Het was een lange gouden ketting die door een knoopsgat liep en in twee vestzakjes
uitkwam.
Zij trok eraan, eerst heel voorzichtig, want zij was nog niet zeker hoe het nu
eigenlijk gesteld was met dien liggenden mensch van wien zij reeds wist dat hij zich
niet verroerde, en daarna met een ruk zoodat de knoop losschoot. Uit het eene zakje
kwam een gouden horloge en uit het andere een zilveren potloodje te voorschijn. De
oude schrikte ervan en hield zich een oogenblik stil om te luisteren. Toen trok zij
ketting en potlood door het knoops-
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gat heen en hield het horloge met toebehooren in de hand.
Zoo vlug als hare beenen vermochten liep zij naar den grooten koffer, maakte hem
open en stopte den buit erin.
Nu bedacht zij dat het misschien toch beter was het laken maar weer op zijn plaats
te leggen.
Zij nam het op en spreidde het uit over het lijk, waarvan alleen de schoenen
zichtbaar bleven.
En door de Villa klonk de bel die de kostgangers ter tafel noodigde.

VIII.
Samen waken.
Aline had in het spreekkamertje, naast den hoed van Brizard, een brief gevonden die
aan Madame Brulot gericht was. Deze scheurde hem aarzelend open, want nu hij die
déjeuners en diners schuldig was gebleven, vertrouwde zij zijn laatste beschikkingen
maar half. In het omslag zat een beschreven vel papier en een bankbiljet waarvan
madame Brulot vluchtig een hoek omplooide om het cijfer te zien dat de waarde
aangeeft. Toen las zij den brief die als volgt luidde, terwijl zij het bankbiljet in de
hand verfrommelde om het aan onbescheiden blikken te onttrekken:
Beste vrienden.
‘Nu ik sterven ga, voel ik mij verplicht u allen nog eens kort maar hartelijk
vaarwel te zeggen.
Vrienden, het leven is een hel en wij, proletariërs, moeten voor alles boeten.
Daarom maak ik er ook een einde aan, doch spreek tevens de hoop uit dat
gij allen rozen op uw pad moogt vinden. Want haten doe ik niemand en
ik heb mijn oude moeder om vergeving gevraagd.
Gij allen, die zoo dikwijls met mij aan dezelfde tafel hebt gezeten, vaarwel.
En wanneer gij vanavond wederom vereenigd zijt en gezellig met elkander
zit te praten, denkt dan nog eens aan uw trouwen
Gustave Brizard.’
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‘P.S. Madame Brulot, ik ben u nog twee en zeventig frank schuldig. Ik
steek in dezen brief een bankbiljet van honderd frank en hoop dat u twintig
frank van mij zult willen aannemen als schadeloosstelling voor den last.
De acht frank die overblijven verzoek ik u in mijn naam aan uw armbestuur
te schenken. Ik heb ook een brief geschreven aan den commissaris van
politie om hem te verzoeken mijn lichaam naar Moyenmoutiers te zenden,
waar ik geboren ben en ook begraven wensch te worden. Vaarwel.’
Tranen welden in de oogen van madame Brulot toen zij las ‘Ik heb mijn oude moeder
om vergeving gevraagd,’ doch toen zij gekomen was tot waar Brizard de leden van
het gezelschap verzocht om toch nog eens aan hem te denken, toen dropen zij zoo
maar langs hare wangen, tot op den brief. Misschien dacht zij wel aan haar zoontje,
dat óok op een dorpskerkhof begraven lag. Zooals zij altijd deed wanneer haar iets
overkwam dat haar gemoed in beroering bracht, riep zij Chico tot zich die dadelijk
op haren schouder sprong en het bankbiljet bijna te pakken kreeg.
‘Wil je wel eens zoet zijn, kleine schelm,’ berispte madame Brulot den aap met
een stem die zwaar was van ontroering, ‘dat komt van mijnheer Brizard en daar moet
jij afblijven.’
Zij stak nu het bankbiljet voorzichtigheidshalve bij zich en ging den brief toonen
aan haar echtgenoot.
‘Faites voir,’ zei Brulot ernstig. ‘Dat is waarachtig een testament. En was het ook
werkelijk ingesloten?’
‘Zeker,’ antwoordde madame, terwijl zij op haren zak klopte. ‘Hoe goed van hem
om nog aan die enkele franks te denken, vindt je niet? Het was werkelijk zóó al erg
genoeg.’
‘Dat zal wel waar wezen,’ erkende Brulot. Maar toch verwondert het mij maar
half want hij was een door en door nette man. Geloof maar gerust dat je van Martin
zóó iets niet hoeft te verwachten. Die is trouwens te laf om zelfmoord te plegen.’
‘Straks moet je hem aan tafel eens voorlezen,’ vond madame. ‘'t is de moeite
waard. Ik zou niet kunnen. Het post-scriptum echter moet je maar verzwijgen, want
daar hoeft niemand zijn neus in te steken.’
‘Maar nadat de brief opgelezen is, moet ik hem immers tòch laten rondgaan.
Begrijp je dan niet dat iedereen hem eens in
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de handen zal willen nemen? En wat schiet je dan op met je verzwijgen? Zoo maak
je de lui maar achterdochtig.’
‘Knip het post-scriptum er dan af,’ zei madame Brulot.
De notaris nam een schaar, knipte den brief in twee, waarna hij 't bovenste stuk
van Brizard's afscheidsgroet in zijn binnenzak stopte.
‘Je moet hem niet zoo dadelijk lezen, hoor,’ besloot mevrouw. ‘Die Hongaarschen
komen nog al eens te laat. Doe het liever na de soep, als allen aanwezig zijn.’
Louise was teruggekeerd met het bericht dat het lijk den volgenden morgen
weggehaald zou worden en kort daarop meldde de commissaris van politie zich aan,
die mijnheer en madame Brulot persoonlijk kende en daarom een en ander zoo vlug
en eenvoudig mogelijk afhandelde. Hij ondervroeg de getuigen, zijnde mijnheer en
madame Brulot voornoemd, Aline, Louise en de Poolsche van wie nu bleek dat zij
Anna Krupinski heette, en de diverse verklaringen werden door een secretaris
opgeschreven, waarna beiden heengingen, den revolver medenemend.
De kostgangers kwamen intusschen een voor een thuis en vernamen het nieuws
met meer of minder ontzetting. De Hongaarsche dametjes waren nog het diepst
getroffen en bleven het geval een tijd lang in hare vreemde taal levendig bespreken.
Wat den Noor betreft, dien kon men onmogelijk met woorden duidelijk maken wat
er eigenlijk gebeurd was. Hij verwachtte ook zoo weinig een zelfmoord en geraakte
in de war met het Fransche ‘mort,’ en het Engelsche ‘more’, want hij was nu ook
nog Engelsch aan 't leeren. Madame Brulot slaagde er eindelijk toch in hem de zaak
te verklaren, door de hand aan de kin te brengen, haar te laten zakken tot halfweg
hare borst en tevens te zeggen ‘monsieur’. Zij maakte daarbij het gebaar van een
doofstomme die honger heeft en eten verlangt, en wees de plaats aan welke Brizard
aan tafel had ingenomen. Dat moest beteekenen: ‘die heer met zijn langen baard die
altijd in de Villa kwam eten en hier op deze plaats zat.’ Daarna balde zij de vuist,
hield den duim tegen hare rechterslaap en riep ‘boem’, wat zeggen wilde: ‘die heeft
zich doodgeschoten.’ Ten slotte schudde zij het hoofd heen en weer en klapte
meewarig met de tong. Aasgaard begreep alles uitstekend en vroeg of het hier in huis
gebeurd was, waarop madame Brulot hem den tuin wees. Hij gaf toen uiting aan zijn
gevoelens door
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te zeggen: ‘c'est très triste, il a très tort.’ En hij meende het, want die Noor meende
alles.
Zooals met zijn vrouw overeengekomen, stond de heer Brulot op na de soep,
kuchte en sprak als volgt, terwijl Louise op de teenen liep en veel stiller dan
gewoonlijk de borden ruilde:
‘Dames en heeren. Neem mij niet kwalijk dat ik het diner een oogenblik onderbreek,
want op mij rust de plicht u een laatsten groet te brengen van iemand die drie jaar
lang een der trouwste gasten geweest is aan de tafel van onze Villa. U weet natuurlijk
reeds allen, dames en heeren, dat ik den heer Brizard bedoel, welke heden namiddag,
in den bloei zijner jeugd, in den tuin der Villa zelfmoord gepleegd heeft, door zich
een kogel in den mond te schieten. Het lijk, dames en heeren, rust voorloopig op de
kamer van madame Gendron (deze neeg bij 't hooren van haren naam) en zal morgen
vroeg weggehaald worden, indien er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen.
De heer Brizard, die uw aller vriend was, heeft ook vóór hij sterven ging nog aan u
gedacht, hetgeen blijkt uit het volgende briefje dat door hem is achtergelaten. Beste
vrienden. Nu ik sterven ga voel ik mij verplicht u allen nog eens kort maar hartelijk
vaarwel te zeggen. Vrienden, het leven is een hel, en wij proletariers, moeten voor
alles boeten. Daarom maak ik er ook een einde aan, doch spreek tevens de hoop uit
dat gij allen rozen op uw pad moogt vinden. Want haten doe ik niemand en ik heb
mijn oude moeder om vergeving gevraagd. Gij allen, die zoo dikwijls met mij aan
dezelfde tafel hebt gezeten, vaarwel. En wanneer gij van avond wederom vereenigd
zijt en gezellig met elkander zit te praten, denkt dan nog eens aan uw trouwen Gustave
Brizard. Ik heb gezegd.’
Er volgde een oogenblik stilte. Mijnheer Brulot zette zich neer en Louise die vol
ontzag bij de deur was blijven staan, diende nu een schotel op. Allen waren diep
getroffen, ook zij die maar de helft begrepen hadden, want nu men wist dat Brizard
dood was, kon men ook zoo aan alles zien dat er een lijkrede werd uitgesproken.
Mejuffer de Kerros pinkte éen traan weg en keek den Noor van ter zijde aan als wilde
zij zeggen ‘begin jij maar nooit zoo iets.’
Wie het eerst sprak was madame Dumoulin. Zij maakte de opmerking ‘dat het
verbazend was hoe het aantal zelfmoorden maar steeds bleef toenemen, vooral in de
groote steden.’
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‘Ja’ zei de Poolsche dochter. die begreep dat zij spreken mocht omdat het plechtige
van het oogenblik de oude veten deed vergeten, ‘het is verbazend, zooals u terecht
opmerkt.’ Madame Dumoulin stond goed aangeschreven en het kon nooit kwaad
haar te vriend te houden. ‘En toch is de zelfmoord zoo oud als de wereld’, voegde
de Poolsche er nog aarzelend aan toe.
‘Zeker’, bevestigde madame Dumoulin, je hoeft de geschiedenis maar na te gaan.
In de vroegste tijden begint het reeds. Daar heb je bijvoorbeeld Sokrates, die zichzelf
vergiftigd heeft.’
‘Dat was echter geen zelfmoord in den letterlijken zin van het woord,’ wees Colbert
terecht, die zich de toedracht toevallig herinnerde. ‘Als ik mij niet vergis dan was
hij veroordeeld. Maar er waren zeker verzachtende omstandigheden en daarom werd
hem toegestaan de straf zelf te voltrekken.’
‘Die eenige Colbert toch,’ lachte mijnheer Brulot, terwijl hij voor madame Gendron
een aardappeltje prakte, ‘laat u door hem maar niet beetnemen, mevrouw.’
‘Il n'y a pas de danger,’ zei madame Dumoulin, ‘je connais mon petit Colbert.
Alsof dat nu niet op 't zelfde neerkwam. Hij heeft den giftbeker toch leeggedronken
en dus wel degelijk zelfmoord gepleegd. Trouwens, denk maar aan dien Romein die
zich in 't bad de polsaders had doorgesneden en zich zoo maar kalmpjes liet
doodbloeden. Was dat misschien óók geen zelfmoord, mijnheer Colbert?’ vroeg zij
schamper.
‘Ja die, dat zal ik niet ontkennen.’
‘Nu, wat praat u dan van Sokrates!’
Al dien tijd had mejuffer de Kerros den Noor bekommerd aangekeken, maar toen
men van dien man vertelde met zijn gruwelijke polsaders, kon zij zich niet langer
bedwingen en trapte hem op den voet, waarop Aasgaard zijn stoel achteruit schoof
om te zien wat er onder de tafel aan de hand was. Chico die op den schouder van
zijn meesteres zat, trachtte bij het haar van madame Gendron te komen.
‘Het is ontzettend,’ vond madame Brulot. ‘Hoe kan nu toch iemand zichzelf zien
doodbloeden zonder om hulp te roepen. Het is barbaarsch. Nee hoor, dan neem ik
voor mijn part nog liever een revolver zooals die arme Brizard gedaan heeft.’
‘Een revolver, een goede revolver wel te verstaan, is de kortste
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en zekerste weg,’ verzekerde de heer Brulot met al de autoriteit van een oud-strijder
van 1870.
‘Een revolver verminkt,’ merkte een der Hongaarsche dametjes op, ‘mij dunkt dat
ik mij nog liever zou gaan verdrinken.’
‘Alsof water óók niet verminkt,’ zei Colbert. ‘Ja, ik wil nog wel een stukje, Louise.
Ik heb eens een vrouw uit de Seine zien ophalen die zich óók verdronken had en die
zóó dik was van 't water.’
‘Jasses, mijnheer Colbert, zwijg toch asjeblieft aan tafel over dergelijke
akeligheden,’ verzocht madame Brulot, ‘'t is om iemand ziek te maken.’
‘Al die dingen,’ resumeerde madame Dumoulin, ‘zijn even bedroevend. Denk
maar aan de tallooze terechtstellingen tijdens de groote revolutie. Die arme Marie
Antoinette, wat díe geleden moet hebben.’
‘Maar die had het dubbel en dwars verdiend!’ waagde de heer Brulot, want hij
was socialistische beginselen toegedaan omdat hij in de Villa zoo weinig in te brengen
had.
‘Zoo. Vindt u?’ antwoordde madame Dumoulin koud. ‘Welnu, ik beschouw het
als een schandelijke lafheid dat gij, mannen, zóó iets hebt laten voltrekken zonder
ook maar een hand tot redding uwer Koningin uit te steken. En ik geef u de plechtige
verzekering dat men met opinies als die van den heer Brulot in diplomatieke kringen
een bijzonder slecht onthaal zou vinden.’
De kaas was op en het diner afgeloopen. Madame Dumoulin nam haar borduurwerk
ter hand, de Hongaarsche dametjes gingen nog een luchtje scheppen, Colbert vertrok
zooals altijd en de andere kostgangers begaven zich naar hunne kamers, behalve
Grünewald die naar de keuken ging en madame Gendron die voorloopig beneden
bleef, want nu moest er voor haar of Brizard een nachtverblijf gevonden worden.
In de keuken kreeg Grünewald van Aline nog eens een volledig relaas te hooren
van wat er was voorgevallen op dien gedenkwaardigen dag.
‘Maar waar zal men nu met het lijk blijven?’ vroeg Louise. ‘Het kan toch
onmogelijk met madame Gendron op ééne kamer den nacht doorbrengen.’
‘Wel zeker, zei Aline, ‘de eene is heelemaal dood en de andere reeds half, zoodat
die twee geen ruzie zullen maken.’
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Dat was hàre manier om protest aan te teekenen tegen het régime waaraan de oude
onderworpen werd.
Toch kon Louise het niet goed aanhooren.
‘Zwijg Aline,’ waarschuwde zij met een blik op de deur, hoe ‘kan je nu zóó iets
zeggen.’
‘Ja, dat is nu maar gekheid,’ stemde Grünewald met Louise in. ‘Maar ik heb er
niets tegen mijn kamer voor één nacht af te staan,’ vervolgde hij. ‘En men kan het
lichaam ook bezwaarlijk alleen laten. Er zou eigenlijk bij gewaakt moeten worden,
vindt u niet? Ten minste, bij ons is dat de gewoonte. Indien een van jullie tot een uur
of twee bij den doode wil blijven, dan ga ik zoo lang naar een café-chantant en kom
daarna de bewaakster aflossen. Het is Zaterdag en ik hoef dus morgen tòch niet te
werken. Wie doet er mede?’
‘Ik durf niet,’ bekende Aline.
‘En jij, Louise? Het is echt iets voor jou.’
‘Ik durf wel,’ zei Louise ‘en ik wil het gaarne doen óók. Mijnheer Grünewald heeft
gelijk, men moet dien man voor dien éénen nacht niet alleen laten, hoewel wij geen
familieleden van hem zijn.’
‘Dat is dus afgesproken, sloeg Grünewald toe. Ik kom Louise om twee uur aflossen.
En Aline moet dan maar zorgen dat de koffie wat vroeger klaar komt, want zoodra
het licht is kan hij wel alleen blijven.’
Het voorstel was voor het echtpaar Brulot een heele uitkomst, en de gewezen
notaris klopte Grünewald op den schouder terwijl hij hem goedkeurend toevoegde:
‘flink gesproken, jonge man.’ Men ging nu den Noor halen en met diens hulp werd
Gustave Brizard naar de kamer van den Duitscher overgebracht. Louise ontkleedde
madame Gendron, hielp haar in bed en dekte haar toe. Daarop ging zij naast het lijk
zitten, met pen en inkt, want zij wilde den tijd korten door een brief aan haar zoontje
te schrijven.
Het werd nu zeer stil in de Villa, waar alleen Louise nog waakte en haar best deed
om niet in slaap te vallen. Af en toe keek zij eens naar den doode die haar deed
denken aan haren man, want die had óók een baard gedragen, maar niet zoo'n langen.
Zij dacht ook aan haar dorp en hoe of zij den dag die aanbrak door zou brengen.
Want het was hare beurt om uit te gaan en na het middageten was zij dus vrij. Een
paar maal dacht zij ook aan
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Grünewald en aan diens besluit den doode niet alleen te laten en hem zijn bed af te
staan.
Omstreeks half twee werd de stilte verstoord door het ratelen van een rijtuig,
gevolgd door ruzie met den koetsier en zenuwachtig getik van een paar wandelstokken
op de straatsteenen. Nu reed het rijtuig weg en werd het gemompel vernomen van
half luide gesprekken, die nog een tijd bleven aanhouden al zat de sleutel reeds in
het slot. Eindelijk trokken de wandelstokken de straat uit, de deur werd dicht gedaan
en beneden in de gang klonk onderdrukt gelach van meisjesstemmen. Toen niets
meer. Louise ging bij het venster staan en lichtte het gordijn op. Zij zag de
gaslantaarns die in twee rijen te branden stonden. In de heele straat was geen levende
ziel te bespeuren. Op den hoek stond een kapel met een torentje waarvan de klok
twee slagen liet hooren. Half twee of twee uur, dat was niet duidelijk. Louise twijfelde
nochtans geen oogenblik of het moest half twee zijn. Zij putte deze zekerheid uit de
overtuiging dat mijnheer Grünewald vóór zijn tijd komen zou en hij was er nog niet.
En zoo gebeurde het ook, want kort daarop vernam zij een haastigen stap die de straat
inkwam en bij de Villa stilhield. Louise die aan de waschtafel stond en zich het gelaat
verfrischte met Grünewald's handdoek, waarvan zij niet vies bleek te zijn, trad vlug
op het bed toe en ging weer bij het lijk zitten. Heel even bedacht zij dat lichtzinnige
meisjes in hare plaats nu zeker zouden doen alsof zij sliepen. Daar werd de deur
zachtjes opengedaan en Grünewald trad binnen. Louise stond op.
‘Wel’, vroeg hij fluisterend, ‘hoe gaat het met onzen doode?’
‘Er is niets bijzonders voorgevallen’.
‘Heb je niet geslapen?’
‘Neen, ik heb een brief aan Lucien geschreven. Aan mijn zoontje’ lichtte zij toe,
‘die in Rambouillet woont, bij een broer van mijn vader.’ En met het puntje van hare
tong likte zij aan een hoek van het omslag dat niet goed dicht wilde blijven. ‘Vindt
u niet dat hij prachtig schrijft voor een jongen van pas zeven jaar? Naar die inktvlek
moet u niet kijken, die heeft hij per ongeluk gemaakt.’ En zij toonde hem de briefkaart
die werkelijk netjes geschreven was, vooral de datum en Chère Maman.
‘Nou, en òf’, zei Grünewald. ‘Wie dat geschreven heeft, daar
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groeit vast een advokaat uit. Maar hij is ook een flinke jongen. Verleden jaar was hij
immers de eerste van zijn klas?’
‘Hoe weet u dat?’ vroeg Louise, die zich niet bewust was dat zij elken dag van
haren zoon vertelde.
‘Maar dit jaar zal het niet gemakkelijk gaan’, vervolgde de Duitscher, ‘want er is
een nieuwe leerling bijgekomen die erg knap moet zijn.’
Louise keek hem met verstomming aan.
‘O jee, ik weet nog een heele boel meer. Maar eerst een kus,’ zei Grünewald, een
arm uitstekend naar haar midden als in kinderlijk stoeien, om desnoods te kunnen
beweren dat hij het zóó niet bedoeld had. Maar hij zag bleek en een zijner mondhoeken
was opgetrokken.
‘Neen, dát niet. Denk toch om dien man.’ En zij trad op de deur toe.
‘Nu, wees maar niet boos Louise, het was maar gekheid’, verzekerde Grünewald
met schorre stem. ‘Ga nu maar gauw slapen want je bent zeker vermoeid.’ Hij zag
dat zij tòch wegging.
Een weinig beschaamd, zond hij haar nog een dwazen groet na, terwijl zij de deur
dichttrok.
De meisjes zijn hier heel anders dan in Breslau verteld wordt, dacht hij, en het
speet hem dat hij zijn bed had afgestaan.
Toen ging hij naast Brizard zitten en viel spoedig in slaap.
Alleen Louise bleef nog een tijd wakker liggen, denkend aan al die dingen en zich
vleiend in den schoot van Aline die niet eens voelde dat er iemand in bed kwam.

IX.
De wandeling.
's Morgens om acht uur, toen allen nog sliepen, behalve Aline en Grünewald, kwamen
er twee mannen met een karretje om Gustave Brizard weg te halen. Aline ging aan
de kamerdeur van het echtpaar Brulot kloppen en madame vroeg van uit haar bed
wat of zij wenschte. Aline riep ‘dat men mijnheer Brizard kwam halen’, waarop
madame Brulot antwoordde ‘dat het goed was.’
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Aline ging nu vóór naar de kamer van Grünewald en de mannen legden het lijk in
het karretje met de groote wielen. Toen de vracht in veiligheid was, ontbood Aline
beiden in de keuken en schonk hun ieder een glas wijn in, dat zij uitdronken. De
mannen voorspelden een zonnigen dag en gingen heen, het karretje voor zich uit
duwend. En een vreemdeling, hen ontmoetend, moest zich afvragen wat die twee
zoo vroeg toch wel verkoopen mochten en waarom zij den prijs van hunne waar niet
riepen, zooals andere venters doen.
's Middags leefde Brizard nog in aller herinnering, want aan tafel werd verbazend
veel over hem gesproken. Men vond dat het hem aan slechte eigenschappen niet
geheel ontbroken had. Zoo had hij veel te radicale principes en moest altijd gelijk
hebben wanneer over politiek gediscuteerd werd. Toch bleken zijn deugden talrijker
geweest te zijn en allen waren het ten slotte eens dat hij feitelijk een beste kerel was
geweest. Ook de vraag, wat nu eigenlijk wel de reden mocht zijn van zijn noodlottig
besluit, werd rijpelijk overwogen. Madame Dumoulin hield het er voor dat het niets
anders was dan liefdesverdriet. Madame Brulot daarentegen was van meening dat
er iets ànders achter schuilde en de heer Brulot vroeg aan madame Gendron, terwijl
hij knipoogend om de algemeene aandacht verzocht, ‘wat of zij er van dacht.’ En
Louise wierp op Grünewald, toen zij den eersten schotel binnenbracht, een vluchtigen
blik die zeggen wilde ‘wij met ons beidjes hebben toch erbij gewaakt.’ Want zij wist
niet dat hij geslapen had.
Daarop verviel men in lange vertoogen betreffende terechtstellingen in 't algemeen,
zulks in verband met het guillotineeren van Marie Antoinette waar men den vorigen
dag reeds over gesproken had en waar madame Dumoulin nu meedoogenloos op
terugkwam, omdat zij van meening was dat de heer Brulot niet zwaar genoeg had
geboet voor zijn roekelooze woorden. Men wikte en woog het voor en het tegen van
de diverse in werking zijnde systemen om de doodstraf te voltrekken en de meesten
vonden dat het Chineesche gebruik, om iemand zoo maar op een speer te zetten en
dan te laten zakken, het meest gruwelijke was. Uit de verhalen van madame Dumoulin
bleek echter dat men de Perzen óók niet moest uitvlakken. De Amerikaansche wijze
vond veel sympathie omdat er geen bloed bij vergoten werd. Ten slotte verdiepte
men zich in de netelige moreele kwestie of de doodstraf in Frankrijk
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behouden moest blijven dan wel afgeschaft worden. De dames over 't algemeen
stemden voor levenslangen dwangarbeid, mijnheer Brulot daarentegen was van
meening dat men zoo nu en dan al dat gespuis maar eens flink moest opruimen. Men
kwam tot de conclusie dat terechtstellingen in principe afkeuring verdienden als
zijnde een afschuwelijk overblijfsel uit barbaarsche tijden, doch dat zij in de praktijk
een noodzakelijk kwaad bleken te zijn. En door de vensters viel een gouden
zonnestraal op de tafel, want de voorspelling van de mannen met het karretje had
zich verwezenlijkt.
Na het eten ging Louise heen. Zij had dan maar besloten een bezoek te brengen
aan een half vergeten vriendin, die huisbewaarster was in een der voorsteden en die
zij kende van uit den tijd toen haar man nog leefde. Even voorbij het pension
ontmoette zij Grünewald die voor de uitstalkast van een kruidenierswinkel stond te
kijken en die haar vroeg of hij een eindje met haar mocht oploopen, wat zij goed
vond.
Louise had een zwart kleedje aan, zooals altijd, en op haar eerlijk hoofd stond
zonder zwier een hoed die dienst kon doen in ieder jaargetijde. Hoewel de zon scheen,
had zij een regenscherm meegenomen en zij hield haar kleed vast zonder het van
den grond te lichten, bescheiden en vol kuischheid.
Grünewald zag er nog al netjes uit, doch iedereen kon dadelijk merken dat hij uit
streken kwam die minstens even noordelijk moesten liggen als Rijssel, dat van Parijs
komend de eerste voelarm is der Germaansch sprekende gemeente.
Madame Brulot had herhaaldelijk gepoogd hem te leeren zijn das te strikken zooals
het hoort, maar tevergeefs. Zijn kleeren waren van goede stof gemaakt, doch werden
hem zeker door zijn ouders van uit Breslau toegezonden, want al zijn broeken zagen
er vreemd uit en zijn jassen sloten in 't midden met één enkele rij stevige knoopen,
wat niemand meer droeg in Parijs. Een feit was, dat hij af en toe groote pakken
ontving die weinig wogen en waarop roode en gele papiertjes geplakt waren, zooals
op koffers die door het spoor worden thuisgebracht.
En wie hen samen loopen zag, in de pas als twee soldaten, begreep dat die twee
voorbestemd waren om elkander de vreeselijkste dingen op den hals te halen.
De vriendin woonde ver, en in den tuin der Tuilerieën gingen zij
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op een bank zitten om een oogenblik uit te rusten. De boomen begonnen groen te
zien en er speelden knapen en meisjes die bootjes deden varen in een vijver.
Daar naderde een jongen van een jaar of twintig en achter hem aan liep in zijn
voetspoor een heel jong meisje met een zuigeling in den arm. Het was niet zoo
dadelijk uit te maken of de voorste bij de twee anderen behoorde, want hij liep door
zonder om te kijken en deed alsof hij met niemand iets uit te staan had. Hij zette zich
neer op de bank waarop Louise en Grünewald zaten, na zich met een blik verzekerd
te hebben dat zij een spannetje waren en dat geen enkele bank geheel onbezet was.
Het meisje kwam naast hem zitten en het kindje begon te huilen. Het gaf een klagend
geluid, dat de maat van 't schokkend sussen volgde.
Louise en Grünewald keken elkander aan en als bij afspraak stonden beiden op
en liepen verder. Onder 't heengaan hoorden zij nog dat het meisje tot den jongen
begon te spreken. Bij een boom stond een arme vrouw die hen aankeek, en Louise
gaf haar een geldstuk om het noodlot zachter voor zich te stemmen en elke kwade
hand te weren.
Veel praten deden zij niet. In de buurt gekomen waar de vriendin woonde vroeg
Grünewald of zij dacht dat zij ooit nog een man zou kunnen beminnen, waarop Louise
ontkennend antwoordde. Toen scheidden zij en hij bleef staan kijken tot zij met haar
regenscherm het huis was binnengetrokken.
In den loop der week die nu volgde, vond Grünewald nog gelegenheid om de
meisjes een paar maal te vergezellen en op zekeren avond, toen hij met Louise op
weg naar huis door een verlaten straat kwam, bleven beiden staan. Toen zei Grünewald
‘Louise’, sloeg de armen om haar heen en gaf haar een zoen. Louise weerde hem af,
sloot toen de oogen en stotterde ‘mon Dieu’.
Beiden sleten nu gelukkige dagen. Zij noemde hem niet langer Grünewald, maar
Richard en 's avonds gingen zij op verlaten banken elkander zitten omhelzen. Wanneer
Louise hem aan tafel bediende, wees zij hem met een blik de beste stukken aan en
liet ook nooit na, bij 't voorhouden van een schotel, met hare mouw heel eventjes
zijn hoofd aan te raken, wat in beiden een zalig gevoel verwekte.
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X.
Perret, 25 rue Servette, Genève.
Louise was een verstandig meisje en met haren man had zij genoeg ondervinding
opgedaan om zich niet te laten verrassen en met juistheid te kunnen beoordeelen hoe
de zaken stonden. Zij zag dan ook niet zonder ontsteltenis in, dat zij wel degelijk
smoorlijk verliefd was en dat de voltrekking van het nog ongedane met de vaart van
een stormwind op haar aankwam. Zij dacht met onrust aan de toekomst omdat zij
zoo weinig van haren Richard af wist. Het was haar alleen bekend dat hij van Breslau
kwam en één broer had en drie zusters. Wat had hij met haar voor en hoe lang zou
de pret duren? Louise stond verstomd over hare plotselinge zwakheid. En dat haar
dit alles overkomen ging, nadat zij vijf jaar lang haren dooden man trouw was
gebleven en hem gekust had in haar zoontje, dat al een heel ventje werd en dat zij
geheel ontkleedde en met eigen handen waschte, wanneer zij zonder betrekking was
en dan enkele dagen bij haar oom vertoefde.
Op een namiddag, terwijl zij de krant doorliep in dien half bewusten toestand
waarin men, tusschen een moord en een reclame der Pink pillen, met een zalig gevoel
aan een ouden misstap terugdenkt of reeds tracht te genieten van een toekomstige
zonde, viel haar blik op onderstaande advertentie:
Présages. Avenir.
Amour. Mariages. Fortune. Héritages.
Adresse pour consultations:
PERRET, 25 rue Servette, GENÈVE.
Louise kreeg een kleur van verrassing. Dát was nu wat zij zocht. Dien zelfden avond
nog schreef zij aan Perret in stilte den volgenden brief:
‘Ik zou u gaarne raadplegen over liefde en wat mij te wachten staat. Schrijf
mij dus wat ik doen moet en hoeveel het kost.’
‘Met vriendelijke groeten,
Weduwe Louise Créteur,
71, rue d'Armaillé, Parijs,
(26 jaar oud).’

Groot Nederland. Jaargang 11

42
Per keerende post ontving zij het antwoord, dat zij met kloppend hart openscheurde
en dat als volgt luidde:
‘Madame Louise,
Indien u een consultatie wenscht, zend dan twee vellen papier elk met een
inktvlek. Het papier vouwen en er flink op wrijven, zoodat de inkt goed
uitloopt. Ziehier een model. Ook een postwissel van vijf frank zenden.
Aanvaard mijn beste groeten.
Perret,
25, rue Servette, Genève.
P.S. Het adres duidelijk op den postwissel schrijven s.v.p.’
In den brief zat een toegevouwen vel papier, dat bij het openlaan een groote, grillige,
doch geheel symmetrische inktvlek vertoonde, welke op een reusachtigen zwarten
vlinder geleek. Louise snapte spoedig het procédé, want zij herinnerde zich in hare
prille jeugd vliegekoppen tusschen stukjes papier platgedrukt te hebben en dat gaf
óók zulke vlekken, maar die zagen rood in plaats van zwart en zij waren natuurlijk
veel kleiner.
Uit een van de dossiers van den heer Brulot haalde zij enkele velletjes papier en
maakte er twee klaar volgens de voorschriften van Perret. Zij stonden haar echter
niet aan omdat de vlekken te klein waren en nergens eenige gelijkenis mede
vertoonden.
Het was nu evenwel de vraag of zij nog meer velletjes bevlekken mocht en of niet
juist de twee eerste het meest geschikt waren voor de consultatie. Ja, misschien zelfs
de eenige welke dienen kónden.
Daarentegen vreesde Louise dat Perret, mochten de velletjes onvoldoende blijken,
omdat de vlekken te karakterloos waren, haar verzoeken zou nieuwe inktvlekken te
zenden en tevens een tweeden postwissel. Voor een goede oplossing der kwestie
welke haar zoo ná aan het hart lag, had zij nu wel tien postwissels over, doch wanneer
het met één gedaan kon worden, was een tweede overbodig en Louise was spaarzaam
aangelegd. Ook bedacht zij dat Perret tóch niet vermoeden zou dat zij van meer
vlekken de twee beste gekozen had en, alles wel beschouwd, werd dit door de termen
van den brief ook niet verboden.
Het derde en het achtste velletje leken haar de meest geschikte toe. De vlek van
het eene deed dadelijk denken aan een door-
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stoken hart met een kroon er boven en die van het andere geleek óók op iets, daar
was zij zeker van, maar toch kon zij de figuur niet goed thuisbrengen. Het had iets
van een doodshoofd en tevens iets van een klaverblaadje, maar het was tòch nog iets
anders Louise scheurde de mislukte velletjes stuk, liet de twee uitverkorene zorgvuldig
drogen en zond ze toen aan Perret met het gevraagde geld.
Ditmaal liet het antwoord langer op zich wachten en Louise vermoedde dat het
papiertje met de vreemde inktvlek er de schuld van was. Daarover moest Perret zich
bepaald het hoofd zitten breken. Maar eindelijk kwam de brief toch en Louise nam
hem mede naar de kamer van Richard, die op zijn kantoor was, om hem dáár open
te maken. Zij sloot de deur, ging op het bed zitten en las:
‘Madame Louise,
Ik heb het geld goed ontvangen. Uwe inktvlekken heb ik bestudeerd en
kan u nu het volgende berichten: Dominus tecum!
Door uwe geboorte zijt gij in het sterrenbeeld van den Kreeft geplaatst. In
verband hiermede en tevens met de voorspellingen van den Grooten Beer
en van de Kometen, zeg ik u dat twee mannen zullen trachten uw hart te
vermoveren. De eene is bijna zwart en de andere bijna blond van haar.
Een hunner is misschien in Parijs geboren, de andere misschien niet. Wat
uw hart u ook ingeeft, verhoor den blonden niet, want de zwarte is bestemd
om uw hart te kronen. Met hem is uw fortuin gemaakt en uw geluk
verzekerd, tenzij Venus zich van u af mocht keeren. Hoed u voor een
nachtelijke spoorreis en voor de bedelares met het valies.
Wenscht gij den duur van uw leven te kennen en tevens de middelen om
uwe vijanden te beschamen, zend mij dan nog drie inktvlekken en tevens
een postwissel van tien frank.
Onder den brief stond een P., doch verder was er geen handteekening te zien.
Louise was geheel verslagen. In het sterrenbeeld van den kreeft! Ja, zij had altijd
veel van kreeft gehouden en zag wel eenig verband tusschen haar sterrenbeeld en
deze voorliefde. Maar waarom de
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Groote Beer en de Kometen zich óók met haar inlieten, dat was haar een raadsel en
die Groote Beer joeg haar schrik aan.
De blonde was natuurlijk Richard die niet in Parijs geboren was, zelfs niet eens
in Frankrijk. Maar de zwarte? En dan die nare voorspelling. Waarom was het niet
andersom geweest? Hij is toch niet zoo héél blond, dacht zij. Toch moest zij erkennen
dat zijn haar alles behalve zwart zag, hoe zij haar best ook deed om het te verdonkeren.
Die zwarte zou haar hart kronen. Ja, dat kwam van die eene vlek die op een gekroond
hart geleek. En al het overige kwam van dat ellendige briefje met de raadselachtige
figuur. Zij had de eerste velletjes moeten zenden, zooals zij een oogenblik van plan
was geweest, of wel het vijfde dat op een brandende kaars geleek. Maar die waren
verscheurd, zie je, en het was nu toch te laat óók. De nachtelijke spoorreis en de
bedelares met het valies maakten op haar betrekkelijk weinig indruk, want vóór zij
zoo ver met lezen gevorderd was, gevoelde zij zich reeds te diep ongelukkig. In elk
geval kon zij die waarschuwingen wel in gedachte houden. De bedelares uit de
Tuilerieën kwam haar even voor den geest, maar die had geen valies bij zich. Een
nieuwen postwissel zond zij niet, want hoe oud zij worden zou en wat hare vijanden
van plan waren, het kon haar alles niets meer schelen. Hare smart was grievend, maar
hare liefde voor Grünewald voelde zij groeien naar gelang de tranen uit hare oogen
vielen.
Louise besloot nu een laatste poging te doen om zich te redden, door haar lot
openhartig in de handen te plaatsen van den man dien zij beminde en hem te smeeken
heen te gaan vóór zij zich geheel aan hem had overgeleverd, indien hij niet zeker
was dat zij de zijne zou mogen blijven zoo lang zij zelf verkiezen zou. Met woorden
kon zij het zoo niet zeggen, daartoe was zij niet welbespraakt genoeg en uit hare
blikken scheen hij het niet te kunnen opmaken, al lag dat alles er wel in, met nog
veel andere verhalen. Zij wilde hem daarom een brief schrijven en niet meer met
hem alleen zijn vóór zij antwoord ontvangen had, want anders ging hij weer aan 't
kussen en dan geraakte zij geheel van streek. Zij zou den brief na het avondeten op
zijn kamer leggen en hij zou hem dan 's avonds vinden, wanneer hij slapen ging.
Voor den volgenden dag vroeg zij verlof om naar Rambouillet te gaan, om haar
zoontje te bezoeken die haar een kaart gezonden had waarin hij vroeg of zij soms
ziek was, want hij vond dat zij sedert eenigen tijd veel
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minder schreef dan vroeger. Dat had haar ook zeker opgestookt. Richard zou dan
een heelen dag vóór zich hebben om een beslissing te nemen en in Gods naam dan
maar.
Haar armzalig plan bracht zij ten uitvoer zooals zij het ontworpen had en toen
Grünewald 's avonds laat thuiskwam en licht opstak om zich te ontkleeden, vond hij
op zijn oorkussen een mauve briefje liggen, waarvan het omslag vermeldde:
Monsieur Grünewald
en ville.
De Duitscher voelde zich aangenaam verrast, want hij begreep dadelijk van wie het
kwam. Hij nam zijn pennemes, sneed het omslag open en haalde den inhoud er uit.
Toen hij den brief ontvouwde viel er iets op den grond. Hij raapte het op en zag dat
het een viooltje was. Grünewald bracht de bloem aan den neus en vond het heerlijk,
al had zij een kunstviooltje gekozen omdat die niet verleppen. Hij bedekte het
geschrevene met de hand en las alleen het eerste en 't laatste woord. En dat waren
‘mijnheer’ en ‘liefste’. Richard legde nu den brief ongelezen op het nachttafeltje,
ontkleedde zich en ging te bed liggen, want hij was zinnelijk van aard en deed zooals
kleine jongens met aardbeien, die de dikste voor den laatsten hap bewaren. Toen las
hij:
‘Mijnheer,
Neem mij niet kwalijk dat ik mij verstout heb uwe kamer binnen te dringen
om u dezen brief te bezorgen, want ik moet u schrijven wat mij op het hart
ligt. U zegt dat u mij bemint en vraagt mij geheel de uwe te zijn. Maar ik
heb er een voorgevoel van, Richard, dat u mij spoedig verlaten zult. En
dat is ook te begrijpen. U bent op een groot kantoor, kent alle vreemde
talen en wie weet wat u nog worden zult. En hoe zoudt u dan uw leven
kunnen slijten met een meisje uit mijn stand! Misschien keert u na eenigen
tijd naar uw vaderland terug en dan moet ik hier alleen blijven, want u
zoudt mij niet durven medenemen. Immers, in uw land zou men misschien
zeggen: wat komt hij hier doen met die gemeene vrouw. Een dienstmeisje,
en die dan nog met u meeloopt zonder met
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u getrouwd te zijn. En toch weet u, Richard, dat ik niet slecht ben zooals
er vele langs de straat loopen. Ik heb mijn echtgenoot innig lief gehad en
nooit heb ik durven denken dat ik nog een anderen man zou kunnen
beminden zooals ik u bemin. Ik heb ook een zoontje en ik zou liever
sterven, dan hem later te hooren zeggen dat hij een slechte moeder heeft
gehad. Daarom, Richard, vraag ik u mij niet te bedriegen en liever ver van
hier te gaan zonder een woord meer tot mij te richten, indien u denkt dat
ik vroeger of later toch van u zal moeten scheiden.
Ik verwacht morgenavond een brief en omhels u duizendmaal.
Uw toegenegen vriendin
Louise.’
‘Morgen ben ik den ganschen dag op mijn dorp, zoodat je niet naar mij
behoeft te zoeken, liefste.’
Grünewald was blij. Hij wist nu dat hij een lief had, een echt lief waar hij mee doen
kon wat hij wilde. Hij vond het gewichtig over iemands lot te mogen beschikken, en
dat was het ook. Toch werkte de brief eenigszins op zijn geweten en hij bedacht zelfs
een oogenblik, dat het misschien niet goed was tranen te doen storten en veel te doen
lijden om enkele oogenblikken van pret.
Zoo denkend nam hij een potlood en onderstreepte zeventien schrijffouten. Vier
sloeg hij over omdat hij die zelf niet wist. Toen viel hij in slaap en in zijn droomen
verzwonden aarzeling, wroeging en alle andere narigheden en niets bleef er over dan
een frissche jonge vrouw die met fonkelende oogen aan zijn zijde lag en wier
gloeiende ademtocht een geur had van viooltjes.
Beneden lag Louise.
Zij had zijn stap vernomen toen hij thuiskwam en door al de muren der Villa heen
had zij gehoord hoe hij den brief openmaakte. En zij beefde reeds bij de gedachte
dat hij misschien aan hare bede gehoor geven en 's anderendaags vertrekken zou,
terwijl zij bij hare moeder was die eten klaar maakte of bij haren jongen die alles
wel beschouwd toch liever met zijn makkers speelde.
(Wordt vervolgd).
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Herakles
door Louis Couperus.
XXXVIII.
Toch zonder vreugde.... Waarom? Waarom tòch zonder vreugde, stond de Held,
bijna somber, op den wagen, die rolde de poort van Mykenae door, terwijl Iolaos
mende de witte, wilde twee, dwars door de duizende, juichende Mykenaeërs heen,
die, minnend den Held, vermeenden, dat zijn knechtschap geëindigd was, nu de roode
runderen graasden tusschen rijken Eurystheus' tallooze kudden over de heuvelen
rings-omrond? Toch zonder vreugde.... trots het purperdoek de ramen uit gewimpeld,
het lauwerfestoen rond de zuilen gewonden, trots cymbelslag en zegezang van
jongelingschaar en maagderei....? Nauwlijks toog de droevige glimlach om Herakles'
welwillende lippen, nauwlijks vonkte het blauw in zijn oogengrauw iets blijder van
dankbare liefde; niet werd, om hemzelven, zijn binnentocht een triomftocht en,
gebogen het hoofd, stapte hij den wagen af voor de paleistreden van Eurystheus.
Waar was zijn jolige spot, van eertijds? Waar zijn overmoed om plagend den meester
en beul te weêrstaan? Ouder, de rimpels om de forsche trekken en over het smalle
voorhoofd, waar boven de leeuwenkop grijnsde, den breeden nek breeder gebogen,
de massa der heuvelschouders zwaarmoedig getast onder de vlokkige bedekking des
Nemeïschen leeuwenvels, scheen, hoe machtig van rijpste kracht ook, Herakles wie
hem beminde, niet anders toe dan als één, die uit zag naar de eindelijke rust. Die uit
zag naar de huislijke rust, tusschen vrouw en kind en trouwe dienaren, de landlijke
rust te Thrachis, om er te tellen
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het teelende vee; de vrome rust tusschen tempelen en altaren der gunstige goden,
om, tusschen vroomheid en rijkdom en huislijk geluk, te einden het oudere leven na
zwaren arbeid, na zwaarder leed, en allerzwaarst te dragen
Noodlots-onrechtvaardigheid.
In de duizendzuilige zaal van Eurystheus drongen met Herakles mede de duizende
Mykenaeërs, gereed om te huldigen Herakles, den onvergelijkbaren Held, zoodra de
vorst, te midden der priesters en wijzen des lands, verklaard zoû hebben, dat aan den
wil des Orakels voldaan was en dat de Boeteling ten goeden einde de Tien Werken,
zoo zwaar, had volbracht. In het midden der zaal stond de Held, omdrongen van allen
en hij leunde, als moede, op zijn knots, die hem steunde als een sterke vriend zoû
hebben gedaan. Hij stond voor den nog leêgen troon van Eurystheus en terwijl, om
hem heen, de duizende stemmen gonsden, gedempt, dacht de Held aan Admete....
Daar ginds, waar de nu leêge vrouwenvertrekken zich rijden achter de roode
gordijnen.... daar ginds had zij geleefd, de lieflijke maagd, daar ginds had zij, zoo
vaak, den voorhang laag gebeurd en was zij voor hem verschenen, lieflijker dan
Afrodite, wijzer dan Athena en had hare lach hem toe gestraald als een glans, warmer
dan die der zon.
Hier, op deze zelfde plaats, tusschen deze duizend zuilen, hier was zij als een lelie
ontbloeid aan zijn barren hof van smarten. Hier had zij hem den knots helpen heffen
met hare teedere handjes. Hier had hare zilveren stem hem getroost en geraden, zoo
teederlijk en zoo berustigend....
Zij was niet meer. Te laat had hij haar den gordel gebracht, die haar het leven
behouden hadde en de liefde hadde gegeven, als Afrodite in den droom had
voorspeld....
Vol stille smart dacht de Held aan Admete en somber en zwaar leunde hij op den
knots, die hem steunde in den oksel. Moede viel zijn machtige arm, viel zijn zware
hand open neêr, als voortaan zonder vreugde des arbeids meer.... Al zoude hij ook
van knechtschap zoo aanstonds worden bevrijd.... Om naar Thrachis terug te keeren,
met trouwen Iolaos, die naast hem nu stond, bij Deianeira en Hyllos, om te tellen het
vee, om te danken de goden, om weemoedig te einden het leven, het oudere leven
in eindlijke rust...
Kopreus en de negen herauten traden uit het zuilenverschiet en hun koperen
stemmen, éenstemmig, kondden de nadering Eurys-

Groot Nederland. Jaargang 11

49
theus' aan. En de vorst verscheen, de te wijde kroon om de kruin, de gouden
koningsmantel belachelijk prachtig om de schrale, mismaakte leden en rondom
schreden de priesters en wijzen des lands. Maar tusschen de eersten, tusschen die
van Zeus, Poseidoon en Apollo, van Athena en Artemis, van Afrodite en Hermes,
van Dionyzos en Eros - alle die goden gunstig den Held - schreden mede de priesters
van het Heraion - Hera's tempel te Argos - en terwijl alle de eersten somber de hoofden
bukten en fronsten de brauwen, schreden de priesters van Hera trotsch rondom den
vorst zelven, volgens den voorrang, die hun toe kwam in Argos en in Mykenae. En
volgden de priesters alle de wijzen des lands, de waardige grijsaarden, ook somber
de hoofden gebukt en de brauwen gefronst en priesters en wijzen schaarden zich ter
beider zijden des troons, waar op de vorst plaats nam, achter hem de stoet zijner
hovelingen. En was er een stilte tusschen de duizende zuilen en de duizende
Mykenaeërs. Tot Eurystheus de bibberende stem verhief en hij zeide:
- Alkaïos, zoon van Alkmene, die gij het zwaard door de borst dreef; gemaal van
Megara, die gij verworgdet; vader van zonen en dochteren, die gij in blinde woede
versloegt, aanhoor wat wij besloten, bij gestaan door onzen Raad van der goden
priesteren en Mykenae's wijzen. Tien Werken der Boete droeg het Orakel van Delfi
u op door onzen vorstelijken mond; Tien Werken der Boete hebt gij volbracht....
Tusschen de zuilen en Mykenaeërs ademde nauwlijks de stilte, verwachtingsvol
beidende het woord der verlossing, om los in daverende blijdschap te barsten....
- Tien Werken der Boete hebt gij volbracht, hernam langzaam Eurystheus; maar
nièt alle tien volbracht gij zonder bijstand....
De beidende stilte brak, als de spiegel eener kalme zee, die barstte....
- Alkaïos, ging voort Eurystheus. Niet dooddet gij Lerna's Hydra alleen: uw menner
Iolaos stond u bij....
De ruischende stemmen staken op uit der stilte zee, en er bruischte als een
stormende dreiging.
- Alkaïos, ging verder Eurystheus. Tien Werken der Boete volbracht gij; maar niet
alle tien volbracht gij als belanglooze boete.... Tot loon voor uw reiniging der Stallen
van koning
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Augeias van Elis bedongt gij niet minder dan drieduizend runderen, die gij weligen
doet onder uw kudden....
Door de geheele zaal bruischten de stemmen nu, trots de blikken de
Hera-priesters....
- Alkaïos, voltooide Eurystheus. Niet geldig verklaarden wij en onze Raad het
Tweede en het Zesde Werk....
Door den reeds razenden storm van ruischende, bruischende stemmen heen,
eindigde de Perseïde Eurystheus:
- En kunnen wij u niet, zonder der goden toorn te vreezen, ontslaan van den boei
der knechtschap, voor gij twee nieuwe Werken volvoert, die onze scherpzinnigheid
u zal bedenken....
De razende storm druischte de zaal door. Er was een gedrang van duizenden
tusschen de zuilen; de stemmen schreeuwden ontevreden, de armen verhieven zich
dreigend, de vuisten balden zich wrekens gereed.... Wezenloos stond de Held en het
duizelde hem, als vloeide al zijn kracht hem zijn spieren uit. De wreede verrassing,
die nog zijn knechtschap deed duren, vermorzelde hem murwer dan knotsslag hadde
gedaan.
En rondom hem raasden de Mykenaeërs en woelden zij als een stormende zee,
ontevreden over hun vorst en zijn Raad en riepen zij:
- Vrij willen wij Herakles van alle knechtschap! Tien zware Werken volvoerde
hij voor zijne Boete! Hellas bevrijdde hij van vele monsters! Herakles willen wij
vrij! Herakles willen wij vrij!!
Tot plotseling de stem van Iolaos hoog en hel uit klonk door allen heen, spottende:
- O, stralende Perseïde Eurystheus! O, heilige priesters en waardige wijzen, hielp
IK wel waarlijk Herakles met brandende fakkel dicht te schroeien de herlevende
halzewonden der Hydra? Ik, die reeds ril van angst wanneer ik van verre ever hoor
snuiven of leeuw hoor brullen en mijn rossen, mijn twee witte, wilde, men door die
verre verschrikking heen!? Hielp niet eerder Zeus zelve, die mij geheél bezielde,
door mijn onwaardige hand, den Held?
Maar Herakles had zich hervat, en hij zeide, terug winnende zijn ouden spot en
jolige ironie:
- Geloof mij o wijzen Mykenae's, o heilige priesters, o heerlijke Held en stralende
Perseïde Eurystheus! Geloof mij, als ik u zelve zeg, dat geén der door mij volbrachte
Werken - en hij lachte daverend de zuilen langs, of aan duizende snaren ontlokt werd
zijn donderende ironie - dat geén der door mij volbrachte Werken
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geldig is want dat ik in elk dier Werken werd bij gestaan en voor elk dier Werken
loon ontving! Hielp mijn vader Zeus mij niet met leiding en raad den Nemeïschen
leeuw verslaan....? Hielp snaaksche Iolaos mij niet de Hydra dooden, als gij zelve
zoo slim uit vondt? Hielpen Apollo en Dionyzos mij niet den vreeslijken Ever dooden,
hielp Artemis mij niet hare Hinde vangen....? O Eurystheus, o wijzen en priesters,
wie ben IK? Wat kan IK? Wilt gij dan waarlijk niet in zien, dat ik de Vogels versloeg,
óok met de hulpe der jageresse Artemis en de Stallen reinigde met den bijstand van
twee stroomgoden om niet te melden van Poseidoon zelve, die mij leende zijn verre,
diepe zee als ontvangbekken voor zóo veel drek? Poseidoon, hielp HIJ mij ook niet
den Stier dooden; Afrodite, de lieflijke, hielp ZIJ mij niet de Rossen verdelgen en....
helaas, helaas zoo laat!.... Hippolyte's gordel halen.... En zoudt gij niet meenen, o
wijzen, o priesters, o stralende Eurystheus, dat mijn vader Zeus zelve mij
allermachtigst bij stond, toen ik met Hera, hoort ge, met Hera, met Hera zelve, streed
om de roode runderen? Wat kan IK? Wie ben IK? Loon heb ik steeds, zoo niet
bedongen, toch ontvangen, weet ge; dankbaar boden Nemea, Lerna, Arkadië,
Stymfalos, Elis, Kreta, Thrakië mij schoone kudden en vele geschenken, die ik, dief,
achterwege te Thrachis hield, onder hoede des konings Keyx' en niet ù af stond, o
neef! Neen waarlijk, Eurystheus, mijn Tien Werken, zij zijn àllen ongeldig! In
gemoede raad ik, o heerscher, u: verklaar Keyx den oorlog en ontneem hem wat aan
den voet van den Oita hij mij behoedt en u behoort; in gemoede raad ik, o vorst: leg
Alkaïos minstens Tien nieuwe Werken op: vraag hem Atlas den hemelbol te ontnemen
en er meê te knikkeren door het heelal, zoo dat daar buiten bestaat; zeg hem den
hond Kerberos uit de Hel te halen en hem u een hymne toe te doen bassen uit zijn
drie muilen, neen, zeg hem liever u den Olympischen troon te winnen van Zeus;
neen, vraag hem liever u den voet te kussen, ten teeken van eerbied voor uw
spitsvondigheid, wat zeg ik, voor uw scherpzinnigheid: misschien zoû DIT allerlaatste
wel het allermoeilijkste Werk zijn, dat Alkaïos zoû kunnen worden op gedragen,
want, Heer, hij verzekert u plechtig, dat zijn minachting voor u het hem beletten zoû
te volbrengen, al beval het hem zijn vader Zeus zèlve!
En hoog en breed hief zich de Held, ontzettend van rijpste
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mannekracht en zijn minachting daverde in zijn lach en zijn grauwe oogen blauwden
en bliksemden van nauwlijks te overmeesteren woede. En om Eurystheus schaarden
zich nauwer de Hera-priesters en de koper gehelmde wachten, maar de andere priesters
en wijzen Mykenae's verlieten, fronsend de brauwen en ontevreden de hoofden
gebogen, de beide zijden des troons en baanden zich langzaam weg, tusschen de
zuilen en door de zaal en omgaven den Held met hunne liefde, die hem niet had
vermogen vrij te spreken van immer nog durende knechtschap. En de oudste der
wijzen zeide, verheffend de waardige stem van grijsaard:
- Held, dien wij minnen en dien wij gaarne, vrij, hadden toe gejuicht door Mykenae,
beheersch uwe teleurstelling als wij deden de onze! Mykenaeërs, o gij duizenden,
beheerscht, beheerscht uwe teleurstelling! Niet voegt het volk noch dienaar zich te
verzetten tegen het hoog gezag, dat de goden over hen stelde. En buigt gij, gij allen,
de hoofden, o Held, o Mykenaeërs, als wij, priesters en wijzen, de hoofden bogen!
Toen, rondom Herakles, verstomde de bruischende zee. En de poorten open van
het paleis en de duizendzuilige troonzaal, verwijderde zich langzaam, langzaam, voet
voor voet, de stil in zich verontwaardigde menigte, verwijderde zij zich met den
Held, alle de ruggen toe wendende naar den koning, die bleef op zijn troon, gezeten,
tusschen de hem omringende Hera-priesters en zijne koper gehelmde wachten. En
geen rug wendde eerbiedig zich ten afscheid om naar den vorst, geen hand wuifde
hem toe, geen mond juichte hem heil: de zee der ruggen, rondom den hoogeren
leeuwvelrug van den Held, vervloeide naar het hellere buitenlicht in thans geheel
verzwijgzaamde verontwaardiging, die een onmetelijke leêgte breidde tusschen den
troon aan het zaaleind en de opene zuilenpoort....

XXXIX.
Te Thrachis wachtten allen den Held, niet twijfelend aan zijne vrijspraak, nu de Tien
Werken waren volbracht, ongedacht, en over waren gekomen, om te eeren beminden
Herakles, de goede koning Keyx, waardige, honderdjarige grijsaard en de jeugdige
Ifitos, Oichalia's vorst, met diens zuster, de jonkvrouw Iole. Deianeira, verheerlijkt
van vreugde, had dien morgen met de vorsten
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en de vorstelijke maagd in de omringende tempels de offers gebracht en het aanstaand
festijn bevolen, in koortsige afwachting van haar gemaal: langs den weg, dien Iolaos
zoû komen met de wilde, witte twee en den wagen, wimpelden de purperen
vreugdevanen en slingerde het lauwerfestoen van stok tot stok, en al het volk liep
aan en Herakles te gemoet, terwijl over de omringende heuvelen de hoeders en herders
zich drongen met de rijke kudden van runderen, van zwaar ge-uierde geiten en wollig
gevachte schapen, zoo dat het scheen, dat niet alleen menschen maar dieren ook
blijde opwachtten den Meester. En voor het landhuis klonken de lieren en fluiten en
zongen de zuiverstemmige knapen en dansten in landelijke rijen de lieflijke maagden,
in afwachting, dat de Meester zoû komen.
Nu was het de noen en nog zagen de, verst den weg op gewandelde, mannen nog
niet het witte stof wolken, dat kondigen zoû de hevig verlangde komst van den Held.
En poogde Deianeira, onder hoffelijkheid van gastvrouw, hare gasten vergeten te
doen, de spanning, die pijn haar deed in het hart, omdat Herakles nog niet naakte.
Tot ten laatste de oude koning Keyx goedhartig zeide:
- O waardige vrouwe, o gij door ons àllen beminde, Deianeira, niet lange meer zal
marren de Held, dien wij minnen als gij hem mint en ik meen, wij zouden hem eeren
door ons op te maken den weg langs, dien hij komen zal, opdat hij wete, dat onze
gedachte hem te gemoet ging, ongeduldig van liefde.
Deianeira stemde toe en zij schreed, met Iole en kleinen Hyllos ter zijde, den
witstoffigen weg op tusschen het lauwerfestoen en de vreugdevanen en achter kwamen
de vorsten, de jeugdige Ifitos biedend eerbiedig den arm aan den honderdjarigen
Keyx en achter hen kwam de drom der dienaren en ter zijde, over de heuvelen,
zwermden, met hunne kudden, de herders en hoeders. En zij gingen, zij gingen, in
het ongeduld hunner liefde, tot eindelijk, zuchtend en wringend de handen, Deianeira
zich wendde, weenende bijna en klaagde:
- Roemruchtige vorsten, die Herakles eeren kwaamt, ik waan, dat mijn Held ongeval
overkwam en dat hij buiten zijn wil te toeven genoodzaakt is tusschen Mykenae en
Thrachis, maar wil, bid ik u, toch, hoe het zij, verontschuldigen, dat hij, niet wetend
de schoone eere, die gij bewijzen hem wilt, zich niet spoedt met haastiger vaart, en
reeds niet verheugd in ons midden treedt!
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De koningen berustigden met hoffelijke woorden de vrouwe en Iole omhelsde haar
teederlijk, wijl Hyllos angstiglijk vroeg waar vader bleef en reeds zonk de zon ten
Westen en tintelde ginds het landhuis van lichten en konden besluiten de herders niet
het kleine vee ter stallen te leiden, toen, in de zinkende schemering als een grauwige
nevel nader kwam en wie het verst over de heuvelen vooruit waren gedwaald, uit
riepen:
- Het is de Held! Het is de wagen! Het is Iolaos, die de wilde, witte twee ment!
En hevige ontroering doorvoer de dichte schare over delling en weg. Tot aan
trappelde het span, tot aan raderde de wagen en op klaarde de nevel, en helaas, niet
blijde der paarden hoeven zich hieven, niet blijde de wagenwielen aan wielerden,
niet blijde Iolaos' zweep klikklakkerde door de lucht en zij, tot hun hevige smart,
den menner eénzaam zich zagen beuren achter den ronden wagenwand, gebogen het
hoofd en zoo droef, dat rondom de vele stemmen riepen:
- Iolaos! Iolaos! Waar bleef Herakles, dien wij verwachtten, verlost van slavernij
en van knechtschap?
- Helaas!! riep luid uit de menner. Niet wilde Herakles mij vergezellen naar huis,
sedert de priesters van Hera met Eurystheus samen ongeldig verklaarden zijn Tweede
en zijn Zesde Werk, zoo dat nog twee nieuwe werken hem zullen toe bedacht zijn!!
Schellen kreet stiet uit Deianeira, stiet Iole uit en de beide vrouwen stortten zich
in elkanders armen, terwijl, huilende, Hyllos, hing aan de goudene eikels van zijner
moeders purperen feestgewaad. En hieven zich duizende armen ten hemel en
klaagdenuit duizende stemmen de klachten en steeg Iolaos af, en verhaalde hij
tusschen den ouden en den jongen koning, en de schreiende vrouwen en alle de
dringende dienaren, van het droeve besluit des Raads en diens wreede verklaring en
van der Mykenaeërs nauw te beheerschene boosheid, tot over de donkerende heuvelen,
onder de duisterende nacht, de menschen samen met de kudden òp loeiden van smart
naar den hemel toe en vloekend de herders de wimpelen trokken, verscheurend,
vertrappend het purperdoek en schreeuwend de herderinnen de lauweren scheurden,
rijtend de lange festoenen, tot uit riep de oude koning, de heerscher, honderdjarige
Keyx:
- O gij allen, die Herakles mint, en hem dient, beheerscht,
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bid ik, de hevige smart om den heiligen wil van de goden, die bezielden Mykenae's
koning en zijn koninklijken Raad! Want baat het te vloeken, waar beter het is te
bidden, dat Herakles roemruchtig volvoere de Twee nieuwe Werken en baat het
opstand te stichten niet tegen koning en Raad, maar tegen het Noodlot, dat zelfs
beheerscht de Olympiërs zelve?
Maar riep Deianeira uit, als verhelderd haar geest in een vervoering van bijkans
de zinnen krank slaande smart:
- O, gij allen, die Herakles mint, o gij vorsten, o gij vrienden, o gij dienaren, die
lief hem hebt, thans.... thans alleen WEET Deianeira, dat zij nimmer, o nimmer meer
haar gemaal op haar hart zal omhelzen! Dat thans leêg hare verlangende omhelzing
zal blijven! Dat Hyllos nooit meer zijn vader zal zien! En dat deze beemden en dreven
eenmaal zullen weêrklinken van het vreeslijkste, vreeslijkste wee! Dat Iole, gij, uwe
tranen zult mengen met Deianeira, om den Held, ons zoo lief! Dat deze vorsten om
vreugde nóoit meer in Thrachis zullen verschijnen, maar om smartelijkste smarten
alleen! En dat wreed het Noodlot zal zijn, zoo wreed, zoo wreed, helaas, als wellicht
wie ook ter aarde maar Herakles nooit verdiende, wreed om Hera's haat, wreed om
Hera's haat, wreed om Hera's onverzoenlijken haat, Hera, die Deianeira haàt!!
En in de nacht balde de vrouwe haar vuist tegen den hemel en stond zij als tartte
minachtend zij den toorn van de godin. Maar toen stortte zij luide klagende in de
armen van Iole en mengelden reeds de vrouwen heur tranen en klagende keerden
huiswaarts allen. Weenende nu ook, strompelde de oude koning Keyx, hulpeloos,
alleen met zijn stok, tusschen de smart uitgalmende herders en herderinnen, tusschen
àlle Herakles' dienaren, naar de steeds van lichten tintelende woning toe.... want in
zijn armen had thans op geheven de jeugdige koning Ifitos het vergetene kind,
huilende Hyllos, Herakles' zoon en poogde zijn kindersmart, prangend het snikkende
kopje in den purperen koningsmantel, te troosten met de eigene, smart-doortrillerde
stem.

XXXX.
Is ooit reize vermoeiender en troosteloozer dan die welke oversteekt de zelfde, eerst
onbekende, maar nu niet méer onbekende
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zee, die de moede, moedelooze reiziger had gedacht voor de eerste en laatste maal
te oversteken - dan die welke door waadt de reeds doorwade, roode woestijnzanden,
waar in de wateren nóoit welden, naar de witte torens en tinnen toe, naar de witte
steden, doemend uit witte wouden van laag neêr druipende, lange waaiers aan dunnen,
ijlen, witten stam? Steden en wouden, die, als nadert de reiziger, ver ijlen, wèg ijlen,
verder steeds naar den horizon? De reize, die eindeloos, eindeloos duurt door de
reeds geziene nachten vol dwarrelgensters en zwevetongen vuurs, door de morgens
van rozige lichtzeeën vol glans, waar in de zelfde droomebeesten doemen de zelfde
bosschages door: monstergroote mastodonten, staarteslingerende chimeren, loensche
sfinxen, griffioenen en lemuren en door allen heen de vlinders, groot als vogels, en
de immense scarabeeën, wier gespreide schilden donker schaûwen voor de zon....
Uitgeput tot bezwijkens, ging Herakles door de zelfde vreemde droomevolkeren,
wilde wolken zwarter wezens, witte oogen, witte tanden, roode monden, roode kelen,
vederen rondom de heupen, vogelmenschen, die schel schreeuwden.... Maar zij
herkenden den Held en vloden en hij bepeinsde, dat zoo zij niet vóor hem uit waren
gevlucht, zij hem wellicht, o zoo lichtelijk hadden verslagen... Want hij was zeer
moê en zijn voet ging mat, en zonk als onverschillig door woestijnezanden en sleepte
langs zeeëstranden en hij steunde telkens op den sterken knots als een wandelaar op
zijn stok. Onverschilligheid vervulde zijn hart, toen Helios weêr, schertsende, met
de felle pijlen hem boorde door kruin en door nek - zoo dat de Held àlles zwart
wemelen zag, vlek bij vlek.... Hij werd niet meer krankzinnig des krenkens maar hief
zóo verwijtend moede zijn matte oog op naar den god, dat deze in meêlijden mild
met mist zijn rossen glans doofde.... En aanstonds het goudene tooverscheepje nauwlijks was het samen gevoegd van twee, drie avondzonstralen - dalen liet door
de luchten.... Dankbaar en doodsmoede zette de Held er zich en het goddelijke
zonneschuitje schoot, wèg schitterende, naar het Westen toe....
Daar zag Herakles, zeer ontroerd, de vier ruwe zuilen weêr, die hij gesticht had
tot een ruwen tempel te zamen en bad er, de armen en handen wijd, tot den goddelijken
Vader, tot de goddelijke broeders en zusters.... En zijne moêheid boog hem den rug
neêr, toch nog breed als een wal en steeds forsch, maar zijne
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gespreide vingeren trilden, terwijl de knots, als moede ook van zoo vele reeds
volvoerde Werken, leunde tegen den schouder des Helden. Zijne oogen hieven zich
dof, zijne biddende mond trok bitter in den koperkleurigen baard, waar in, als in het
koperkleurige kroeshaar, de zilveren draden glinsterden....
Maar in dankbaarheid zwol des Helden moede en matte ziel toen hij ter andere
zijde des smallen dijks, in de eigene schuimende baren van den heelaloceaan het
goddelijke zonneschuitje rossig zag schitteren. Over het Westen, lag dáar, ten Zuiden,
de eeuwige wereldnacht. En deze nacht was niet als de bekende nacht van de bekende
wereld, de nacht, die met den dag wisselt, weldadig en meer diè nacht als een moeder:
déze nacht was de onbekende droomnacht, die uit vloeit, die òp rijst uit Hades' eigen
rijk, die zich met de zuigende zeeëtrechters en kolken vol borrelende schuim daar
ginds vereent met den Westelijken wereldhorizon. Achter die kim is het Niets. Ten
Noorden schemert even Eurytia, het eiland thans zonder kudden van runderen rood,
daar Herakles die reeds voor Eurystheus roofde....
Herakles had den anderen zoom van den dijk bereikt en zette zich in het schuitje.
In de wereldnacht glom het als koper rood en het wiegelde over de baren, de baren
van wereldzee en heelaloceaan, die bodemloos zijn en peilloos zijn, met den afgrond
vol monsters, die zich diept tot Tartaros toe.... Waar ten Noorden, tusschen den dijk
en Eurytia, die golven slechts vervloeien over lage zanden, had Herakles haar met
de runderen doorwaad. Waar, ten Zuiden, hij thans in het schuitje haar overvoer,
scheen de suizende duizeling der diepte, der ontzettende diepte, hem te willen zuigen
naar omneêr. Hij dorst niet zien naar de zee, hij rees de ontzette oogen hooger. En
liet zich gaan, waar het schuitje hem vaarde, want vaarkunst was hier nutloos. Hier
bewaarden hem alleen Helios en Hades, maar hij wist die goden gunstig....
En zoo zij nièt gunstig waren geweest aan hem en zijn Werk, welnu.... wat ware
het eigenlijk dàn eindelijk, eindelijk, moede des strijds en des Noodlots, moede des
te zwaren Werks, zich neêr te storten in de zilten diepte, opdat geëindigd alles zoû
zijn! Wat ware het dan eigenlijk.... ach.... Hellas nooit meer terug te zien, Hyllos
nooit meer terug te zien, Deianeira en Iolaos, de trouwe vrouw, den trouwen vriend....
Einde is gesteld aan alles, misschien wel den Onsterfelijken zelve. Einde
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zoû dan gesteld zijn den godezoon, zonder goddelijke rechten....
Maar toch.... die zuigende diepte, die ziedende kolken, die zwirrelende trechters
vol schuim, tusschen welke het schuitje wendde, zonder te zwichten, of Helios zelve
bezielde zijn bijna zwevende tooverscheepje.... Die diepte, die kolken, die trechters....
ontzèttend waren den hier willoozen Held zij als niets hem ooit was geweest: geen
leeuwenmuil, geen hydra-tong, geen evertand, geen vogelvederpijl, of stallestank,
of stieresteek, of paardetand, of wàt ook....
O, het duizelde, het omduizelde hem vreeslijk: het duizelde IN hem met iets, dat
hij - bewust werd hij het zich in zijn moede gedachte - nooit eigenlijk had gekend:
het overduizelde hem met Angst.... De Held angstte. Hij klemde zich aan de slanke
flankjes van het schuitje vast, dat voort schoot, slingerende heen en weêr en toen
sloot Herakles de oogen....
En voelde zich eensklaps roerloos en stil en niet duizelig meer. Openend de bange
oogen, bespeurde hij, dat hij lag op een strand, op een vlakte van rots, in de nacht.
Een onmetelijke, twijfelachtige, vaal te doorziene maar geheel te doorspieden nacht,
die zich strekte, strekte, strekte.... Zonder starren. En met diep, diep, diep beneden
Herakles' blik, de zee, de vreeslijke zee, maar zoo diep die zee, dat zij niet meer
zichtbaar schuimde, maar uit gestreken geleek als een eindeloos, eindeloos, eindeloos
meer....
Herakles zag òm zich, zag omhoog, zag omlaag.... Dit was niet meer de wereld.
Dit was daarbuiten. Dit was iets ontzettends. Maar tòch.... het was nièt meer de
Duizeling! Het was kalmte. Het was herademing....
Hij herademde diep. Misschien, dacht hij, was hij dood. Zoû hij straks Hades
verschijnen zien en de schimmen, dwalende over de wateren, de meerkalme, diep
diepe wateren....
Plots, beneden zich, hoorde hij grommen. Het was menschelijk en toch niet
menschelijk. Maar wat het ook was, hij was nièt alleen. Beneden hem was.... iemand.
Wederom.... wederom gromde het.... Duidelijk waarneembaar, ònder den rots....
Herakles, om te weten, kroop nader over de vlakke steentafel, waar op hij lag en zag
naar beneden.
De diepe diepte in. Het duizelde hem eerst onweêrstaanbaar, maar toen zich
mannende, scheen het hem plotseling toe, dat hij in de diepte zag met àndere dan
zijn menschelijke oogen. En zag
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hij.... en zag hij.... Iemand, dien hij nauwlijks kon gelooven te zien.
In de vale, wijde heelalnacht zag hij een reuzigen Titan, reuziger dan hijzelve, die
als gebogen stond en op den bergbreeden rug iets scheen te torsen en te wiegelen in
evenwicht. Want de Titan welfde de schouders, boog den nek, en hield de heuvelhoog
gespierde armen gebogen op, en breidde de breede handepalmen als torstte hij....
Wàt hij torstte, zag Herakles niet. Maar wel hoorde hij, dat de Titan gromde. Hij
gromde, als hij de voeten verzette, het eene been boog, lichtelijk, na het andere, en
even met de heupen wiegde als verschoof zich het zwaar wegende evenwicht van
wat hij hief in de handen hoog.
Rondom hem heen, golfde, zichtbaar met grauwe ethergolven, de wereldnacht.
En Herakles, ontzet van zijn eigene stem, vroeg als een kind hadde gevraagd aan een
reus, die hem verschenen ware in den droom:
- Wie zijt ge....??
Onder hem zag de Titan op. En antwoordde op Herakles' vraag:
- En gijzelve, wie zijt ge, die daar boven mij den werelddag in kijkt?
- Ik ben Herakles, antwoordde de Held. En ik ben op weg naar mijn Elfde Werk....
- Meent ge, dat ik ooit van u hoorde? bromde de Titan. En van uw Tien vorige
Werken? Ge moet wel een verwaten sterveling zijn om te meenen, dat belang ze me
in boezemen. Ik ben Atlas, en mijn eerste Werk was, met mijne broeders, te bestormen
Olympos en de goden, maar Zeus donderde mij ter neder in Tartaros. Mijn tweede
Werk is tot straf voor mijn overmoed den hemelbol te torsen en hem te wiegelen op
het juk mijner schouders.... En mijn derde Werk en laatste, zal zijn dien hemelbol
van mij àf te werpen, zoodra ik het vermag! Maar wanneer komt die dag! Als ik den
hemelbol àf werp, zullen de kristallijnen scherven er van mij omkletteren en zullen
mij de starren verbranden....
- De starren? vroeg Herakles.
- Meent gij dan, dat de starren niet rondom in den hemelbol staan omdat gij ze
over dag niet ziet? bromde de Titan.
- Over dag? vroeg, verdwaasd, Herakles.
- Is het dan niet dàg, op deze ure? vroeg, smalende, Atlas.
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- Ik meende, dat dit de wereldnacht was, sprak nederig Herakles.
- Beter, o domoor, bromde Atlas; zoudt gij de werelddag deze schemer noemen
kunnen, al is die dag grauw van de schaduw der aardschijf. Maar de nacht, de
wereldnacht, zal schitteren van de zelfde starren, die gij nu, om dien schemer, niet
ziet.
- Ik begrijp u, o Atlas, sprak Herakles. Is de hemelbol zwaar?
- Minder zwaar dan hij lijkt, o Uitvoerder van zoo vele Werken! Want der sterren
evenwicht doet mij hàre zwaarte niet voelen en de bol zelve is als een blaas van glas,
die ik gaarne tegen iets hards in scherven zoû stooten. Maar dat harde IS er niet, en
zelfs zoo het er ware, zouden de scherven mij snijden in stukken.... Ik draag dus mijn
bol en mijn Noodlot, tenzij gij, o Werker, mij den hemel eens overneemt op ùw
schouders, die ik breed als de mijne zie over mij schaduwen.
- Ik zoû niet kunnen, o Atlas, sprak Herakles; maar zeg mij, wéet gij waar zich
uitbreidt der Hesperiden Tuin?
- Wàt moet gij werken in den Tuin van de Dochteren der Nacht, o Werker! spotte
Altas en Herakles zag, dat hij schokte met de schouderen als verschoof hij een zwaar
gewicht in de beide open palmen, terwijl het door den schemer te gloren begon.
- Ik moet er, o Atlas, drie gouden Appelen rooven van den eigen boom, dien Gaïa
uit heur aardeschoot liet ontschieten, toen zij Hera haar huwelijksgeschenk wilde
vereeren. Ik moet er, o Atlas, drie Appelen ontstelen aan der godin eigenen
bruidsschat.
- Een moeilijk Werk, o Werker! Zijn de Dochteren der Nacht ook immer omhuld
door den bespiegelenden droom, de honderdkoppige draak bespiegelt niet maar blaast
den vuurgloed uit honderd muilen. Ik draag liever den hemelbol dan zulken roof te
moeten volvoeren.
- Ook mij, o Atlas, gelijkt dit Werk wel onuitvoerbaar, hernam weemoedig de
Held; maar toch blijft mij niets over dan te pogen het te volbrengen, ook àl zal
zekerlijk Herakles bezwijken onder den Opdracht, en daarom, o Torser, zeg mij,
waar vindt de Werker den heiligen Nachttuin....?
- Loop, meldde de Titan; langs den boord van den aardschijf ten Westen toe....
Plotseling zult ge zien uit steken in de wereldnacht, die dan van starren zal schitteren,
een schiereiland, dat er
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zwevende in drijft als een wolk en om die wolk zult gij gewaar worden den gloed
van den vuuradem der honderd koppen des Draaks....
En de Titan verschokte zijn last weêr ten anderen schouder, de beide handen
geklampt aan den wand van zoo klaar kristallijn, dat het onzichtbaar was.
- Ik dank u, o Torser! zeide weemoedig Herakles, en wilde zich richten, toen hij
van heilige verbazing geknield bleef, wijd de armen en handen, als bad hij. Want
rondom waren uit geschitterd de starren en zij vonkten zoo hel en zoo dichtbij, dat
zij vlammende bollen vuurs geleken. En tusschen die bollen vuurs zag de ontzette
Held, de glanzende verheerlijking wemelen der wezens, die de heerlijke starren
beheerschten; nadat leven en Noodlot hun wreed waren geweest, zwolgen zij thàns,
zwevende, in den eeuwigen glans en leefden zij hun levens van zalige glories.
Herakles zag den blondlokkigen knaap Hesperos, met den fakkel ter hand, waaraan
de Avondster uit schitterde de lange, trillende stralen. Hij zag vooral de fel
schitterende gesternten van den het heelal omgordelenden Riem en de glanswezens,
die beheerschten hun stralende dieren: Ram, Stier, Kreeft en Leeuw; hij zag de
starregoden, tot welke verworden waren de lieflijke Schenker, Ganymedes, en de
twee schoonkrachtige Dioscuren, de reuzige jager Orion met diens snellen jachthond
Seirios en de kuische Maagd Astrea; hij zag Visschen en Steenbok, Weegschaal en
Schorpioen. Binnen de kristallijnen onmetelijkheid van den hemelbol, dien Atlas
droeg, wemelde vol hun rondgang van heller en heller glanzende wezens en
goudvlammende dieren en door den hemelschen ether heen droomden en doolden
verder de Beer en de Berin, Kasseiopeia met hare dochter Andromeda, de
Slangendrager Asklepios: een wemeling van glorie uitstralende zaligen, tot Herakles
eensklaps tusschen hen allen bespeurde de witte tinteling des vloeds van Hera's
heilige melkdroppelen, die haren tepel onttappeld was toen hijzelve haar aan de
moederborst gelegd was door listige Athena, die gewéakt had over Alkmene's kind.
Dronken door den aanblik van zoo veel glans, rees eindelijk Herakles op en zijne
knieën trilden in dezen Dag, die de Nacht was en die, van Hellas en Libyë uit, slechts
dof en getaand aanschouwde het menschelijk oog.
Omgloeid en verblind door de zalige glorie, heugde de Held zich Atlas' woord en
liep langs den boord van den aardschijf ten Westen
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toe. Plotseling zag hij uit steken in de, in glanzen badende, in de van stralen
schichtende Dageraad, een schiereiland, dat zwevende op die lucht van licht, dreef
als de eenige wolk en rondomme die wolk blaakte een rossige gloed, als de weêrschijn
van onderaardsch vuur. En Herakles zag, dat rondomme het schiereiland honderd
drakekoppen zich wendend en wringelend bewogen en het drakelichaam zich
kronkelde onder het zwevende schiereiland zelve.
Vreemd was het den Held te moede te gaan op de grenzen van wereld en van
onwereld, van aardeschijf en van hemelbol, maar het was of de starrenglans hem met
zalige dronkenschap had bezield, en, zijne moedelooze moêheid vergeten, liep hij
toe op het zwevende schiereiland, dat de Tuin was van de Dochteren der Nacht, de
droomende Hesperiden.
In de zee van glans, in den gloed van den drake-adem bleef het eiland koelgroen
en grauw en nachtekleurig, steeds de koele Tuin, het kalme Bosschage der Droomen.
De boomen, die Herakles niet had kunnen zeggen, hieven hunne looverdommen,
stille om zoo lauwen wind, in den starrenschijn en kartelden in dien lauwgouden
glans hunne schemerende ommelijn. Maar in het midden dier boomen hief zich de
eeuwig vruchtendragende Appelboom, die Aarde aan Hera geschonken had; het
bruiloftsgeschenk toen de godin huwde den god. Aan het einde aller aardschheid
groeide de Boom, aan den hemelschen aanvang bloeide de Boom eeuwig zijne rozige
bloesems, en omzweefd door den eeuwigen Droom der Kweekeressen, de drie
Dochteren der Nacht, kwijnde nimmer de Boom maar ontvormde steeds aan zijn
bloesems het heilige ooft, de goddelijke Appelen van het eetbare goud, dat geeft de
geheime kennis, door de bespiegeling gekweekt....
Herakles, dronken van licht, was genaderd. Hij zag om den zwaren stam van den
heiligen boom de drie goddelijke maagden schemeren: de eene stond en hief de
blankende hand naar een der goudene Appelen, als tastte zij de rijpheid des oofts;
de andere zat op een wortel des Booms en staarde gedachtevol uit over de wereldzee;
de derde lag met haar hoofd in den schoot harer zittende zuster en tuurde de starren
toe. En hunne blanke nymfe-naakte leden omnachtten de lange, donkere lokken tot
de enkelen toe, zoo dat zij nauw naakt geleken maar omkleed wel schenen in
nachtekleurige waden, terwijl de vurige adem der drake-muilen om haar heen den
rossen damp nimmer deed dooven.
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De Held, immer steeds dichter, naderde. Daar waar zich het zwevende schiereiland
hechtte aan den aardschijf, wringelden tal van de drakenkoppen, vuurdamp onthijgend,
zich over den smallen dijk, die de wereldzee scheidde en geleidde tot den goddelijken
Tuin en Herakles, hoe ook bezield om te slagen, twijfelde of immer door dat kluwen
van drakehalzen, door die massa van drakekoppen, door dien adem van drakemuilen
hij zoû geraken om de gewijde Appelen, drie, te plukken. Tot hij Zeus in zich voelde,
die de gedachte in zijne bezieling wekte. En hij, ter zijde nu staande, stelde zijn boog
en richtte de pijl naar de drakeborst, die hij blauwvaal zag hijgen, schubbeloos,
kwetsbaar zich verheffende onder het schiereiland zelve, de drakestaart afhangende,
eeuwig bewegende over de lagere, zacht aanschuimende golven. En mikte hij en
schoot overmoedig de pijl in het hijgende hart van het monster en schoot overmoedig
de tweede, de derde pijl, tot tien pijlen in het drakehart staken en de staart niet
wringelend meer hing maar uit rekte over het waterevlak en de vele koppen aan de
vele halzen schenen te verwelken als bloemen aan slappe stengelen en neêr bogen
en de rosse damp om het schiereiland doofde. En Herakles verbaasde om het gemak,
waarmeê hij den Draak had geveld en ging, weifelend nog in zijn verbazing, over
den smallen dijk, voet voor voet, steeds vreezend het einde en Hera's plots uit
barstende wraak. Maar niets bewoog in de Nacht der Droomen, onder de vonkelende
starren, over het donkerende eiland en Herakles naderde den Boom, om welken de
Maagden nauwlijks hare houding veranderden, terwijl zij hem vreesloos met hare
droomvolle oogen aan staarden. En tusschen haar vervulde wederom de Angst des
Helden ziel als hij angst, meende hij, niet gevoeld had om Leeuw of Hydra of Ever....
En verhief hij, bijna trillende, zijn diepe stem, vragend:
- O, goddelijke Maagden der Nacht, o heilige Hesperiden, o Droomsters, is het
mogelijk, dat Herakles gij vergunt de drie Appelen te plukken van Hera's eigenen
Boom....??
Maar niet spraken de heilige Droomsters en staarden slechts Herakles aan of ze
hem dóor zagen de trillende ziele door en de Held, om hare nachtdonkere blikken,
ontzette van Angst en beefde.... Telkens nu meende hij, dat Hera uit het zenith,
woedeziedende, zinken zoû en hem verdelgen met Zeus' eigenen donderkeil. Maar
niets had de heilige stilte geroerd dan Herakles' eigene stem en nu, nu waagde hij
den arm te heffen en de bevende hand
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te reiken naar een der glanzende Appelen. Hij plukte den Appel, en toen, durvende,
plukte hij den tweede, en den derde. Terwijl hij plukte, waren knots en boog hem
ontvallen en leunden tegen den boomstam. Omdat hij ongewapend was, dorst hij
nauw ademen van Angst. Zag hij angstiglijk om zich heen als een roover, die bang
was. En voelde steeds de blikken der zwijgende Maagden hem dóor de trillende ziel
zien. Tot plots hij de eene Maagd zeggen hoorde:
- De Draak is gedood door den Held....
- Maar zal in het licht herleven, murmelde de tweede Maagd.
- De drie Appelen zijn geplukt door den Held.
- Maar zullen ter zelfder twijge rijpen, murmelde de derde Maagd.
- Het Noodlot is vervuld door den Held.
- Die de eigen Noodlotsvervulling genaakt....
- Heldenvoet betrad den heiligen Tuin....
- Dien menschenvoet nooit meer betreden zal....
- En nooit zal de mensch weten het heilig Geheim....
- En zelfs de goden zullen nauw het weten....
- Tot zij verschemerd zijn in de heilige Nacht....
- Die de Dag zal zijn aller Wetenschap....
Herakles had gehoord maar niet begrepen. Zijn hart, in zijn breede borst, klopte
bonzende hoorbaar. Hij greep knots en boog en sloop heen, over den dijk en steeds
voelde hij, in den rug, hem dóor zien de nachtzwarte oogen der Maagden.
Nieuwsgierig nu, wilde hij zelve zien en keek òm, angstiglijk, achter den breeden
wal zijner eigene schouders. En schrikte hevig en uitte een schreeuw van angst, die
verscheurde de heilige stilte der Nacht....
Want hij zag, dat de Draak in het licht was herleefd: de Draak, van flonkerende
starren herboren, omslingerde met zijn honderd vuurglanzende koppen, zijn gloed
uit stralende kronkellijf, zijn staart van felle vuurschubben het schiereiland: de Draak,
gesternte nu aan Atlas' kristallijnen hemelbol, omschermde met breede wieken van
vuur den heiligen Tuin, waar in de heilige Maagden, de droomende Hesperiden, hare
houdingen nauwlijks hadden veranderd....
En toen de Held het wonder zag, stortte hij, ontzet, bewusteloos neêr in den
zwijmel, die hem omduizelde.
Hij lag over den knoestigen knots, als over de kniën heen van
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een vriend. In zijne eene hand omklemde, in den slaap, hij de heilige Appelen.
En droomde. Hij droomde, dat hij de Appelen nog rooven moest, maar niet dorst,
omdat heilige Angst hem vervulde en dat hij den Titan vroeg de Appelen voor hem
te plukken uit den Tuin der heilige Droomsters en hij droomde, dat altijd grommende
Atlas hèm, Herakles, de wereldbol wierp op het juk zijner schouders en dat hij
wiegelend en schokkend van links naar rechts stond, met den starrenbol in
evenwicht....
Toen hij ontwaakte, was de grauwe dageschemer van het wereldeind wijd om hem
heen. De starren zag hij niet meer. De Draak zag hij niet meer aan de wijde, grauwe
lucht. In de nauw dagomlijnde schaduw des Tuins zag hij de drie bleeke Maagden
schemeren. Hare houdingen schenen nauw veranderd.
Herakles, vol heiligen Angst, sloop weg, naar het verre, verre, verre Oosten toe,
naar de wereld, naar Hellas, naar de menschen, naar Eurystheus....

XXXXI.
Ter Zuidelijkste kuste van Hellas, wachtte Iolaos den terugkomst des Meesters af.
Weken reeds wachtte Iolaos en weidden de wilde, witte twee over Lakonië's welige
heuvelen en spiedde moedloos de menner uit over de wijde, wijde zee. En hooger
dan waar hij spiedde, op een rotspunt, was komen zitten een jeugdig geitenhoedertje
en hem dekte alleen een ronde, looveromrankte hoedje zijn lokkenomrankte hoofd.
Nieuwsgieriglijk naar den menner en naar die twee prachtige paarden en naar den
tweewieligen wagen, dien bijna bedolf het golvende gras, had het herdertje lui zich
gerekt over den blakenden rots en tegen de blauwe lucht en zich van versche rietjes
kunstiglijk gesneden het welluidende dubbele fluitje, de twee doorboorde pijpjes met
was bevestigd ten mondstuk. En peep er het luie herdertje, terwijl zijn hongerige
geiten rondom hem zamelden en gretig graasden in de zonlicht doorzengde halmen,
waar uit òp rees de rots.
De hand voor de oogen, spiedde Iolaos ten horizon. En speurde het nieuwsgierige
herdertje, dat de menner smartelijk uit zag over de zee, en zucht op zucht ontwelde
aan zijn naar lucht hijgende borst. Zoo dat eindelijk dorst het kind guitig roepen van
boven:
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- Menner der niet minder dan mijne geiten blanke twee! Wie wacht gij over de zee?
Om wie zucht ge en aâmt ge naar lucht? Weet ge dan niet, o vreemde, dat deze zee
is de Groote Zee? De Groote Zee, met de schuimende, diepe, vaak hemelhooge baren?
De Groote Zee, over welke de stoutste schippers niet varen? Daar ginds, daar ginds,
ver naar het Zuiden toe, woont Helios in een gouden paleis! Daar ginds, daar ginds,
ver naar het Oosten toe, zweeft Eos uit de guldene hemelpoorten! Daar ginds, daar
ginds, ver naar het gloeiende Westen toe, bloeien de Tuinen van het Geheim, die
menschenvoet nooit betrad! Menner der blanke twee, wie wacht ge over de zee?!
Wiè zal er varen over de diepe, schuimende baren uit het Zuid-Westen, waarheen ge
staart? Wiè zal er komen van uit de koele Tuinen der Droomen, die aan uw hart zoo
veel onrust baart! Nooit heb ik spanen door der Groote Zee golven zien banen, nooit
heb ik af of aan zien varen door der Groote Zee schuimende baren! Menner, o menner,
gij wacht te vergeefs!
- O, guitig hoedertje der niet minder dan mijne rossen blanke geiten! groette Iolaos
het herdertje. Wien ik wacht over de Zee? Om wien ik zucht en mijn beklemde borst,
ach, snakt naar lucht? Weet ge dan niet, o snaaksche knaap, dat mijn Meester toog
over die Zee? Dat hij, de stoutste schipper, waagde te varen over de schuimende,
diepe, vaak hemelhooge baren?? Daar ginds, daar ginds, waar gij meent, dat Helios
woont in een gouden paleis, landde mijn Meester ten tweede male reeds; daar ginds,
daar ginds, waar in het gloeiende Westen, loeiden de goudroode Runderen en bloeien
de Tuinen van het Geheim, betrad hij reeds ten tweede male den uitersten wereldboord
en wie mijn harte de onrust baart, is Herakles, de Held! Want zoo lange reeds spie
ik uit en nog immer niet zie ik aan hem varen door der Groote Zee schuimende baren!
O herdertje, o herdertje, wacht ik dan te vergeefs?
- Is Herakles dan een gróote Held, dat hij de Groote Zee over voer?
- Grooter dan hij baarde Hellas niet! Wie telt de monsters, die hij verdolg, de
roovers en reuzen, die hij verwon? Wie weet niet van Leeuw en Hydra en Ever, die
zijne krachtige hand versloeg; van Hinde, die zijn snelle voeten in haalden; wie weet
niet van Vogelen en Stal, van Rossen en Stier, van verren Gordel en roodgouden
Runderen? Wie weet niet van Herakles' Werken?
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- Is Herakles dan een goède Held, dat gij, menner, hem mint en looft?
- Beter dan hij baarde Hellas nooit! De beste Zoon is hij der heilige Moeder, die
is ons heilige land en zoû ik mijn Meester niet minnen en loven, die de liefste mij is
aller mannen? Helaas, nog immer spie ik uit te vergeefs! Helaas, zal wederom deze
dag vergaan in weder een nacht en Herakles nog niet terug zijn?
- De zon is nog hoog, o menner! De zon nijgt zich nauw naar het Westen! En zoo
de Held heden vare uit de Westelijke kimme aan, is Poseidoon zeker gunstig zijn
komst, want, zie, nauwlijks schuimen de kammen der meerkalme baren....
- En legt zich de wind....
- En wiegen zich de Nereïden, de witte....
- Over het nauwlijks bewogene blauw....
- O menner, ik zie, de enkelfluit hangt je ter zijde?
- Als ik reeds hoorde, o knaap, dat de dubbelfluit zong aan je lippen....
- Menner, zingen samen onze fluiten tot Poseidoon?
- Om hem te bidden goedgunstig te blijven, tot Herakles komt.... Ja, knaap, zingen
onze fluiten samen....
Samen zongen de fluiten op over de blauwende zee, in den nog blakenden
zonneschijn. De blanke geiten hadden zich ter ruste gelegd rondom de blanke rossen.
En beneden den rots zong Iolaos op zijne enkelfluit de biddende melodie. En
begeleidde de parelende dubbelfluit het vrome lied, dat gleed over de zee op de
roerelooze, windlooze lucht. En gluurden van verre de Nereïden. En zwol de zang
van de enkelfluit met smachtend, smeekend verlangen. En trillerden de parelen der
dubbelfluit onder dien zang met losse, telkens neder tinkelende droppelen....
Tot de bries uit het Zuid-Westen aan voer.... De zon zonk naar het Westen.... De
Nereïden zwommen te zamen.... De zee golfde met schuim op.... Plots galmde Iolaos
een kreet!
- O kleine herder, o kleine herder! galmde uit Iolaos. Zie, ginds, van uit het
Zuid-Westen nadert, snel op Zefyros' adem.... de bark mijns Meesters, Herakles'
schip! Hij is het, hij is het! Hij volvoerde het Elfde Werk! Hij plukte Hera's goudene
Appelen, drie! Hij nadert! Zie, de Nereïden omzwemmen zijn vaartuig! Zee, wind,
Nereïden, geheel Poseidoons goedgunstigheid stuwt Herakles toe naar Hellas! Snel,
herdertje, zingen te zamen onze fluiten het
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welkomstlied! Het blijde lied na het vrome lied! Het dankbare lied na het gebed! O,
mijn Meester, o Herakles!!!
En over de blauwende zee, in den nog blakenden zonneschijn zongen samen de
fluiten op, zong de enkelfluit de jubelende melodie, schallende, en begeleidde de
parelende dubbelfluit scheller het juichende lied, dat klaterde over de schuimende
zee tegen den aankletterenden Zefyros in. En wuifde de Held met de hand en wendde
zijn scheepje om de rotsige kaap binnen de schuimwitte kreek en stapte hij uit en
omhelsde hij Iolaos....
- O Held! juichte het herdertje. O Held van Hellas, dien ik aanschouw! O Herakles,
dien ik nù weet! O stoutste Schipper der Groote Zee! Zeg mij.... Wáart ge in den
Tuin der Droomen en zaagt ge den Draak en de Drie Maagden??
Herakles hief op de hand.
- En ik plukte de Appelen drie! glimlachte hij zoo weemoedig, dat Iolaos ontroerde.
Maar het herdertje tuimelde af van den rots en gretig bezag hij in 's Helden hand
het glanzende Ooft, dat den gloed ving der Westelijke zon.
- O Herakles! juichte het herdertje, terwijl de Held van geluk weenende' Iolaos
met de' anderen arm prangde aan zijn borst. Nimmer nog zag ik zóo wonderschoon
stralend Ooft en zoo wel de Plukker wil deelen de geklonterde melk en den
honingkoek in de herdershut, zal het vóordeel aanbrengen den nederigen gastheer
als deze heilige Appelen van het Westen één nacht ter neder liggen onder zijn rieten
dak!!
- Ga dan vooruit, o nederige gastheer! glimlachte de Held goedmoedig; en u vòlgen
uwe twee gasten....
De knaap buitelde vroolijk vooruit, de geiten buitelden en blerrelden om hem rond
en onder de reeds gezonkene nacht ging hij zijne gasten voor....
Terwijl Herakles de, ‘tegen hem dringende’, paarden omhelsde.

XXXXII.
Langs den weg, die uit Mykenae ten Zuiden voerde, drongen de Mykenaeërs Herakles
te gemoet, dien ijlende boodschappers reeds hadden gekond. Want de Mykenaeërs
wisten, dat Herakles had volbracht het Elfde Werk, en zij wisten den Opdracht van
het
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Twaalfde Werk, het laatste, het allerlaatste en allen, die hem lief hadden, wilden den
Held te gemoet thans gaan, om hem te verwellekomen en tevens om hem gezamenlijk
te melden wat zijn laatste Boetewerk zijn zoû. Over den weg zwermde dus de
bevolking van koning Eurystheus' stad, als hadden àllen Mykenae verlaten: priesters
van Zeus, van Poseidoon, van Athena, Apollo en Artemis, wijze grijsaarden uit 's
konings raad, krijgers en vrouwen, jongelingen en maagden en kinderen en in de
blijdschap Herakles weldra terug te zien, vergaten zij bijna hoe zwaar het Werk hun
allen toe was geschenen, het Eindwerk, dat zij hem konden zouden.
Tot plotseling het gejuich uit de voorste rijen op klonk en zich mede deelde als
een vuur van vervoering aan allen, aan allen, die volgden en weldra door het gejuich,
het gejuich van liefde en bewondering, Iolaos de wilde, witte twee, bliksemsnel aan
mende door den dichten, ter zijde wijkenden drang der Mykenaeërs en zij Herakles,
den beminden Held, terug zagen, die in de opene palm hun de drie schitterende
Appelen toonde, terwijl de lauwertakken en myrtetwijgen en rozen hem gestrooid
werden vóor zijn zegekar.
Iolaos hield de rossen in en Herakles sprong af en hij overhandigde de heilige
Appelen aan den opperpriester van Zeus en zij omhelsden hem allen, priesters en
wijzen en mannen en vrouwen en maagden, jongelingen en kinderen. En toen zij
hem hadden omhelsd, zagen zij, dat hij verouderd was. Dieper rimpelen groefden
zijn voorhoofd, waar in doffer de blauwe, goede oogen grauwden; matter welfden
de lippen in den steeds welwillenden glimlach en grijzer schaduwde het over den
koperblonden kroeskruin en baard en alleen scheen de mannelijke jeugd bewaard in
het bovenmatig krachtige lichaam, in de walbreede schouders en trotsende borsten,
in de heuvelzware armen en -zware dijen, in geheel die reuzegestalte, die torende
tusschen allen uit, welbekend, welbemind, met den vacht en den boog en den knots.
Maar toch, zoo droeve weemoed blikte uit de grauwblauwe oogen, zoo moede
troosteloosheid glimlachte, even ironiesch bitter, om den baardmond en zelfs zóo
matte lusteloosheid weifelde na in de krachtige leden, dat allen het zagen hoe de
Held was verouderd, misschien meer nog in ziel dan in lichaam; de ziel, die hem
glansde als een moede vlam door zijn beminde gelaat heen en oogen.
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En waar zij, daar ginds op den weg, liefdevol drongen om hem rond, zonk in ieder
de moed hem te melden wat zijn laatste Boetewerk zijn zoû, en zeide hem slechts
Zeus' opperpriester, na de andere grijsaarden geraadpleegd met den blik te hebben:
- O Held, dien Mykenae bemint, o Herakles, gunsteling der goden en wiens Boete
eìndelijk de goddelijke Hera verzoenen moet! Vertrouw des Vaders eigenen priester,
die koning Eurystheus de heilige Appelen brengen zal en gij, o Herakles, Held, zal
het geen groot geluk zijn den weg te nemen ten viersprong, die leidt naar de gronden
van Thrachis, aan den voet des blanktoppigen Oita's? Dáar zal den Held wachten de
vrouwe trouw en de tot knaap reeds groeiende zoon, daar zullen Herakles omringen
de trouwe dienaren en tallooze kudden en zal hij ze eindelijk tellen en zal hij rusten
in de lieflijke landrust, vóor hij zijn laatste Werk volbrengt!
- Waardigste grijsaard, heiligste priester van Herakles' vader Zeus! antwoordde
thans de Held. Zekerlijk, verlangt Herakles naar Thrachis en Deianeira, zoo trouw,
en teederen Hyllos, naar koning Keyx, en naar allen, die hem lief zijn en die hem
lief hebben. Maar weet, o waardigste grijsaard, dat een ongeduld des Boetelings hart
vervult! Een ongeduld het Werk der Boete te eindigen! Een ongeduld naar Thrachis
terug te keeren, vrij, o vrij, vrij eìndelijk van Boete, vrij als een vrij man zijn kan,
als een vrije landbouwer zijn kan, o priester, als éen zijn kan, die niet op
godezoonrechten pocht, zelfs niet praalt met heerschersrechten van moederszijde,
maar wien toch het vergund is te gaan waar hij wil, te rusten op eigene sponde in
eigen huis zonder weêr op gejaagd te worden naar weêr een Werk, ter nauwer nood
te volvoeren en zekerlijk nóoit zonder der Onsterflijken gunst! Neen, priester Zeus',
naar Thrachis te gaan, Deianeira en Hyllos te omhelzen om wederom hen vaarwel
te kussen.... geloof mij, zoo ik u zeg, dat Herakles geen kracht meer dáar toe heeft.
Hij is moê, al zijn zijne leden nog forsch; hij is moê tot uitputting toe; hij is moê
vooral in zijn moede ziel, die zijne euveldaden en driften sloopten en zoo hij thans
keerde naar Thrachis.... zoû hij kracht niet vinden zich wederom los te maken uit
Deianeira's en Hyllos' armen om naar Mykenae te gaan en te vernemen den laatsten,
o goden.... den àllerlaatsten Opdracht... Priester, hij voelt het, Herakles: hij zoû
verweeken tot màchteloosheid in zelfs maar een korte ruste te
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Thrachis. En daarom, o heiligste priester van Herakles' vader Zeus, duld, dat ik u
allen vergezelle naar Mykenae terug, dat ik mij stelle voor Eurystheus' troon en hem
smeeke: zèg mij, o heerlijke Vorst, zeg mij, o stralende Perseïde, welk Werk draagt
gij den slaaf op ten láatste male.... opdat de Boete volbracht, opdat Hera eindelijk
verzoend zij....
Rondom Herakles drong dichter het volk Mykenae's en gedruisch van stemmen
ging de menigte door en weldra riepen de mannen:
- Meld, priester, den Opdracht! Meld, priester, den Opdracht! Wij weten àllen den
Opdracht: wij zijn àllen gekomen om Herakles den Opdracht te melden, opdat hij
niet hoore den Opdracht uit anderer mond, dan van wie hem beminnen! Meld dus,
priester, den Opdracht!
Dichter, en dichter drongen de duizenden en Herakles' rossen steigerden en Iolaos,
ze bedwingende, zag angstig over de wetende schare om. Maar Herakles, thans, riep
mede:
- O heiligste priester, meld mij den Opdracht, zoo Eurystheus u dien reeds meldde!
Toen naderde Zeus' priester den Held en hij zeide en zijn bevende stem brak van
aandoening en van liefde:
- O Held, zoo gij de Boete volbrengen wilt, zònder eerst huis en have terug te zien,
en zoon en vrouw te omhelzen.... daal dan neder in Tartaros en overweldig er Hades'
driemuiligen helschen Hond, Kerberos, het onsterfelijke Monster, om het levend der
verbaasde Wereld te toonen!
Luid uit van jammer schreeuwde Iolaos en de rossen steigerden om zijn kreet.
Maar zelfs niet ziedde in verontwaardiging op Herakles, dien Zeus' priester omprangde
op den grijzen baard, als een vader omprangt een zoon. Langzaam maakt zich Herakles
los uit des grijsaards bevende armen, en langzaam zeide hij, dof:
- Dalen in Tartaros neder? Den helschen Hond overweldigen en levend toonen
der Wereld? Neen, grijsaard, dit is een Werk, onuitvoerbaar. Monsters heb ik gedood
en Kerberos zoû ik, zoo Hades het gunde, nog dooden kunnen. Maar levend het
Monster te overweldigen en levend het Tartaros uit te voeren en het levend der Wereld
te toonen terwijl het links en rechts den overweldiger hevig happen zoû met de drie
muilen.... o geloof mij, zoo ik u zeg, dat Eurystheus dit maal de volstrekte
Onmogelijkheid vergt! Ook ontbreken mij kracht en lust zelfs te pogen dit Werk te
volbrengen.
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Priester, ik weet nu het Einde. Ik ga. Ik ga vèr van hier, ik ga als de Boeteling, die
niet slaagde in het Werk zijner Boete. Ik ga verre van Hellas, ver van Mykenae, ik
ga verre van Hyllos, van Deianeira, die helaas, niet veilig meer zouden zijn voor den
telkens door Hera verdwaasden en onwilligen Boeteling; verre van hier zal ik dwalen
en nooit meer zullen Argiviërs of Mykenaeërs hooren van Herakles en van Alkaïos.
Want, priester, ik wéet nu het Einde....
Moede en ontmoedigd had de stem van den weigerenden Held de matte woorden
gemeld; zijn drift scheen uit gezied, als of hij de nutteloosheid er van hadde in gezien
en Hera niet dacht te tergen door niet meer in razernij los te barsten. Zeus' priester
echter sprak tot Herakles:
- Held, gij méent, dat gij het Einde weet.... Wie van ons weet het Einde? Wie van
òns? Zal het Einde niet steeds ànders zijn, dan wij, stervelingen het meenen te weten?
Maar, zoo gij dwalen wilt verre van Hellas, van Hyllos, van Deianeira en van allen
die u hier dierbaar zijn, zoo ga: wat de Noodlottige goden besloten, zal volvoerd
worden, of gij verre van hier gaat of heel dicht bij toeft....
De avond viel. Iolaos had zich gestort aan Herakles' borst en hij snikte.
- O makker, o Meester! snikte uit Iolaos. Volg IK u niet waar gij gaat??
- Vriend van mijn ziel, sprak Herakles dof. Gij, gebleven, trots de schaduw des
Noodlots, die sleept over àllen, die mij omringden. Men de wilde, witte twee naar
Thrachis terug, opdat zij er weiden in de welige weide. Meld trouwe Deianeira, dat
Herakles gaat, want de treurige Boeteling, die niet de Boete volbracht, zoû het Noodlot
op roepen over have en hof, over vrouw en zoon, zoo hij tartend keerde te midden
van het teeder geluk! Omhels, Iolaos, Hyllos en vertel hem soms van zijn rampzaligen
vader. Waak, o vriend, over vrouw en kind en aanbeveel hen en hun huis in des
konings Keyx's genade!
- Volg IK niet waar Herakles gaat!! snikte Iolaos.
- Weet Herakles nauwlijks waar Herakles gaat! Doelloos zal dolen des dwalers
voet niet naar het Westen, reeds tweemaal betreden, noch naar den Zuidelijken
horizon, waar Helios heerscht boven Libyë's woestijn, niet naar de Noordelijke steppe,
waar

Groot Nederland. Jaargang 11

73
eenmaal Themiskyra de torens verhief, maar naar het Oosten, onbekend, omdat
Athena wees ten Westen! Helaas, zij wees te vergeefs! Helaas, Hylas, mijn liefling,
stierf te vergeefs in de omhelzing der snoode Naïaden! Helaas, te vergeefs wendde
zich Herakles af van de helden, die haalden het Gouden Vlies.... Wat thans hij zoekt
in het Oosten....? O Iolaos, der sterflijken dood, dien te laf de Held is om zich aan te
doen. Der sterflijken dood, omdat noch in het Westen, noch in het Zuiden of Noorden
de Held om kwam, daar hem gìnds de gunstige goden omringden. Zij zullen wie
weigert de Boete te eindigen, niet omringen meer in het verbodene Oosten....!!
De nacht was geheel geduisterd. Ter stede toe was reeds het sombere volk, in
angstige droefheid om Herakles' weigering, verloopen en in den donker verschemerden
der priesters droef gebogen gestalten....
- Ga, Iolaos! sprak thans de Held strenger tot den, steeds op zijn borst snikkenden,
menner; ga! Want Herakles gaat alleen! Want Herakles heeft geen hoop meer, noch
voor dit sterflijke leven, noch voor het ònsterflijke, dat hij zich eerst nog had durven
hopen! Ga, Iolaos, ga; ga naar het huis, naar de vrouw, naar het kind; ga naar àlles,
wat Herakles vaarwel zegt, omdat hij voor eeuwig vervloekt is en niet anders meer
hoopt.... dan te sterven....
De Held rukte zich los van zijn vriend. Als begrijpend en angstvol hevig hinnikten
de paarden steigerend en òp trappelend met de voorhoeven. Ter zijde des wegs,
terwijl Iolaos, wanhopig, de rossen bedwong, verdween Herakles in het lage gewas,
en brak ruischelend onder zijn verwijderenden voet het ruige struweel....
In de starlooze duisternis vaalden nauwlijks de weg en de paarden op, teekende
nauwlijks zich de ronde lijn van de kar en stond, radeloos van smart, Iolaos, verlaten.
- O goden! riep Iolaos uit. Toorn hem niet, omdat hij verweigert! O Zeus, bewaar
hem voor ons!
(Wordt vervolgd.)
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Het zegefeest1)
Drama in een bedrijf door Hendrik van der Wal.
Personen:
SCIPIO, Romeinsch veldheer.
SOPHONISBE, dochter van den Karthaagschen suffeet HAMILCAR; gehuwd met
SYPHAX; vroeger verloofd met MASSINISSA.
MASSINISSA, een jong Numidisch ruitervorst, bondgenoot van Rome.
SYPHAX, een Noord-Afrikaansche koning, bondgenoot van Karthago.
SIDDHARBAL, de geleider van een Karthaagsch konvooi.
LYCORIS, een Grieksche slavin van SOPHONISBE.
Een centurio.
Dienaressen, legioen-soldaten, slaven, oversten.
Tijd: de Romeinsch-Karthaagsche oorlogen.
Plaats: het paleis van koning SYPHAX.

Een voorvertrek in het paleis. Links, achtergrond (diagonaals-gewijs) een breed, steenen
terras, dat heenvoert naar een park in vollen zomerbloei. Buiten: fel zonlicht; binnen: gedempt
licht. Rechts (midden) een voorhangsel, toegang gevend tot vertrekken in het paleis. Voor het
terras een bronzen vaas met wijd bekken. De wanden zijn beschilderd (eenigszins in
Phoenicischen stijl). In den achtergrond, die geheel gesloten is door gordijnen van zware stof,
een verhooging over de geheele breedte, waartoe een drietal treden (eveneens over de geheele
breedte) opvoeren.

Eerste Tooneel.
Als het scherm rijst, is het vertrek ledig. Alleen een jonge donkerkleurige slavin, gaat op de
verhooging zacht en langzaam in de houding

1) Alle opvoerings- en andere rechten worden door den schrijver voorbehouden.
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van iemand die geen bezigheden heeft en afwachtend is zonder op iets bepaalds te wachten.
Over het terras komt langzaam (van links naar rechts) een wachthebbend Romeinsch
legioen-soldaat, gewapend met speer en kort zwaard. Dan zet de slavin zich gehurkt neer op
den rand der verhooging, steunt haar kin in heur hand, en ziet voor zich uit. Door de portière
t.r.z. komt na een oogenblik een andere slavin in het vertrek. De dienares op de verhooging
ziet haar vragend aan, terwijl zij langs haar gaat.

De eerste slavin.
Geen nieuws.... van ginds?
De tweede slavin.
De koningin toeft nog in haar vertrekken.
(zij gaat door naar het terras, waarover ze een oogenblik uitziet, terwijl de slavin op de
verhooging weer haar vorige houding herneemt; dan wendt ze zich om en breekt zacht in
tranen uit).

De eerste slavin
(na een oogenblik opstaand.)
Ween niet, Salambo!....
Of wij al weene' of lachen, 't baat ons niet.
De tweede slavin
(als zij wat rustiger is.)
Het kwam zoo plots dees nacht.... éen oogenblik De klank van staal, zwaardslagen, kreten.... èn
Al wat de wapens droeg lag overrompeld;
Geen onzer hield het leven als Siddharbal.
(na een oogenblik:)
Het was zoo stil - de zomernacht zoo licht
Wij hoopten voor den morgen hier te zijn,
En wat we ook vreesden, voor Romeinen niet....
Toen, plotseling, bij 't krommen van den weg Siddharbal zeide, als schimmen rezen ze,
Zoo onverwacht - op 't pad....
(zij doet een paar schreden; dan plotseling:)
Hij had 't voorzien!
'k Herinner mij, Siddharbal heeft 't voorzien!
Hij zegde 't, voor wij reisden van Karthago,
En sprak van een geleide.... maar Hamilcar
Vroeg lachende, waarom wij vreezen zouden
En liet hem gaan.... Siddharbal heeft 't voorzien.
(Ze doet een paar schreden; dan zich keerend tot de andere slavin:)
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De eerste slavin.
Vraag 't den bóde, die
In 't stilst uur van den nacht gereden kwam!
Tusschen twee wachters werd hij heengevoerd,
En zijn trouwhart'ge tijding: - de Romein
Is meester - als gekocht verraad mistrouwd.
En dat de koning hun gevangne was,
Meldde eerst de tweede bode.
De tweede slavin.
En Sophonisbe....?
De eerste slavin.
Toen zij begreep - want bode volgde op bode Klonk 't schel trompetsein van Romeinsche ruiters
Terzelfder stond op 't voorplein....
(met een gebaar:)
en, éer 't uur
Verging, wist zij dees nacht te zullen reizen
In hun geleide....
(na een oogenblik:)
de Romein zal Heer zijn
In Afrika. Ze weten, hoe te handlen.
(Even stilte.)

De tweede slavin.
Als eens Halmilcar deze tijding hoort....!
(zij wendt zich af, en ziet uit over het terras.)

Tweede Tooneel.
Plotseling wordt de portière (rechts) weggeslagen en Sophonisbe verschijnt; voornaam en stil
gekleed, doch gesierd met een enkel, zeer kostbaar edelgesteente.

De eerste slavin.
De koningin!
Sophonisbe komt enkele schreden in het vertrek. De twee slavinnen staan met gebogen hoofd.
Een dienares, die haar volgde, plaatst zich stil terzijde, op den achtergrond.

SOPHONISBE.
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Lycoris kwám nog niet?....
(plots:)
Zegt aan Siddharbal, dat wij hem verwachten.
(De twee slavinnen verlaten het vertrek.)
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SOPHONISBE
(wendt zich om, doet enkele schreden en keert zich dan weer naar de zijde van het terras. Plotseling
klinken buiten trompetfanfaren; daarna een lang-aangehouden juichen; zij staat stil en hoort toe.)
Hoe blazen zij victorie!
(De wachthebbende soldaat komt - van rechts naar links - over het terras en blikt Sophonisbe
een oogenblik vol in het gelaat, dan verdwijnt hij links.)

SOPHONISBE
(onbeweeglijk staande en zich uiterlijk beheerschend.)
Zaágt ge hem?
Ik haat hen.... állen, die ik zag! Hun blik
Is stómp, als van de rundren die ze weidden!
(na een oogenblik:)
En dezen zullen thans de meesters zijn
In Afrika, oov'ral waar 't hun belieft
Als heerschers hunne plompe voeten zetten!
.................
(dan plotseling op andere toon:)

Waar blijft Siddharbal?

Derde Tooneel.
Siddharbal, een bejaard man van Assyrisch type, komt door de portière t.r.z. Tegelijkertijd
komt ook Lycoris over het terras, doch zij blijft tijdens het gesprek van Sophonisbe en
Siddharbal terzijde staan.

SOPHONISBE
(in een oogenblik van spanning hem aanziend.)
Ah!.....
(dan op andere toon, als hij blijft zwijgen:)
O, 'k wist het reeds!
(na een oogenblik:)
Wij hadden beiden voor den nacht gehoopt
Karthago weer te zien en 'k had zoo gaarn'
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Gereisd zooals jij trouwe 't had bedacht. Ik wist het reeds, en wilde niet gelooven.
Toch moest ik denken, hoe ik eens - wellicht Je danken wilde, waren wij daarginds,
Met al de beste gaven van ons huis.
Ik had je vrij gemaakt.... ge hadt als vriend
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In mijne woning kunnen wone'?.... en vaak
Had 'k met je samen van dien tocht gesproken!
...................
Nu, zeg het: Rome houdt de poort
Gesloten?
SIDDHARBAL
(na een oogenblik, bewogen:)
Van belóonen spreekt ge en gáven....
Gaarn' had ik al gegeven wat het mijn' is
Om vrank te kunnen zeggen tot Hamilcar;
Hier zijn wij.... sluw was Rome, sluwer wij.
SOPHONISBE
(even uitbrekend.)
Men weigerde u 't verlof te mogen gaan!
SIDDHARBAL.
Men weigerde. Ik sprak met den Centurio
Met een tribuun; 't bevel was kort en streng:
Geen zou 't paleis verlaten voor den nacht.
SOPHONISBE
(na een oogenblik.)
Ik wist het.... toch, dit was mijn stilst-verbeide
En zoetst-bedroomde kans....
(zij doet een paar schreden; dan op andere toon:)
Zij hebben recht!
Ze zijn de méesters, en.... zij willen 't zijn.
(Een oogenblik stilte.)

SIDDHARBAL
(plots, om er een einde aan te maken.)
Er is nog dat ge mij bevelen wilt?
SOPHONISBE
(na een oogenblik, terwijl zij zich afwendt naar de zijde van het terras.)
Groet, als ge morgen gáat, van mij Karthago!
SIDDHARBAL
(schijnt nog iets te willen zeggen, doch verlaat dan haastig het vertrek t.r.z.)
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Vierde Tooneel.
De dienares
(na eenige oogenblikken, op Lycoris duidend, die nog steeds terzijde staat, zacht:)
Lycoris kwam, vorstin.
SOPHONISBE
(na een oogenblik zich omwendend; weer rustig:)
Lycóris.... spreek.
LYCORIS
(haar oogen opslaand tot Sophonisbe, sprekend zonder bepaalde emphase, maar als een die eerlijk
zijn moet, wijl 't geziene haar te zeer vervult.)
O, hadt gij het gezien, mijn koningin,
Hoe schoon! Zij stonden duizenden te saêm
In rijen, speer aan speer; en over âl
De zon! -.... Plots voer een mompelen van mond
Tot mond, trompetten bliezen en een bent
Van ruiters kwam in stofwolk ras genaderd,
Tot ze in de rijen zwenkten.....
SOPHONISBE
(beheerscht, doch met lichte bitterheid.)
Was 't zóó schoon?
LYCORIS
(zwijgt en buigt het hoofd.)

SOPHONISBE.
Ge zegt,.....
LYCORIS.
Ze reden stapvoets, waar ik stond
En zién kon. De eerste scheen de veldheer:
Hij voerde een zwaard met gulden greep en scheede,
Zijn gouden helm gevederd - een Romein,
Sterk, slank en rijzig, jong, met vasten blik,
Beheerscht gebaar, 't gelaat besneden.....
SOPHONISBE.
Scipio.
(na een oogenblik:)
Zij kwamen dus! En.... Massinissa?
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LYCORIS.
Vólgde.
SOPHONISBE
(als ondanks zich zelve.)
Ah!.....
(dan snel:)
Ge herkendet hem?
LYCORIS
(zacht.)
Ik zag hem eens,
Toen hij vertoefde in Hamilcar's huis!....
Hij reed alleen en onverzeld als Scipio,
En blikte - als hoorde hij het juichen niet Strak-ernstig onder den gekámden helm.
(Sophonisbe doet na een oogenblik zwijgend eenige schreden. Even stilte. Op het terras
verschijnt een draagstoel, gedragen door slaven. Syphax steunend op den arm van een dienaar,
stijgt er uit.)

De dienares
(tot Sophonisbe.)
De koning!..... Koning Syphax!
SOPHONISBE
(ziet om en wendt zich dan, plotseling besloten, tot Lycoris; nadrukkelijk en haastig.)
Ga, Lycoris Ik wilde Massinissa spréken - Ga,
En zég 't hem, sméek, zoo hij niet hooren wil.
(Zij wendt zich van haar af. Lycoris gaat heen over het terras, als Syphax eenmaal in het
vertrek gekomen is. De andere dienares treedt zacht terzijde en verlaat het vertrek door de
portière.)

Vijfde Tooneel.
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Syphax is een wat gezette man van omtrent vijf-en-veertig jaar met bleek-gele gelaatskleur en
donker hoofd- en baardhaar. Sophonisbe staat zwijgend. Hij treedt langzaam binnen, zwijgend
voor zich ziend; wat zwaar en moeilijk in zijn bewegen. Een oogenblik van stilte.

SYPHAX
(droef-gelaten - met soms een korte opleving - sprekend.)
Het werd ons niet gegeven, Sophonisbe,
Bij 't weerzien met veel blijde woorden ons
Te groeten.... 'k Weet, men bracht hier in den nacht

Groot Nederland. Jaargang 11

81
De tijding, hoe het einde was, en 'k zal
Niet vele woorden voegen bij 't bericht.
't Geluk was niet met ons. 'k Geloof, wij streden
Niet beter en niet trager dan ook andren
Gestreden hadden in ons plaats - en smáad
Treff' geen: Romeinsch beleid en kracht van waap'nen
Sloeg onzen weerstand zeegrijk. En zoo zwaar,
Vol-machtig trof hun stormvloed op ons kust,
Dat al wat stond vergaan moest!.... Toen ik zag,
Hoe al vergeefs was, en een wilde vlucht
Den ondergang zelfs niet meer weren kon,
Gaf 'k Scipio mijn zwaard. Wat ons de Goden
Zoo zichtbaar weigerden, wilde ik niet nogmaals
In dwazen waan verlangen.
(Hij doet een paar schreden naar rechts. Even stilte. Sophonisbe blijft in haar houding.)

SYPHAX
(zich omwendend; bewogen, doch beheerscht.)
Dezen nacht
Werd mij in naam van Scipio geboodschapt,
Dat een Romeinsch geleide, tot een reis
Bereid, ons in den avond wachten zou....
Te Rome werd ons ballingschap verlangd.
(zich plotseling tot Sophonisbe keerend; ontroerd maar ingehouden:)
Ik wil je vragen, Sophonisbe: spreek
Met Scipio. 'k Weet niet of je kunt voelen,
Wat 't heet: te moeten gaan.... dan wil ik vragen:
Doe zoo om mijnentwil!.... Ik wil niet zwak zijn;
Toen 'k zag, hoe 't Lot zich voor mijn vijand keerde,
Heb 'k niet mijn kleed gescheurd, noch stom en blind
Als een wanhopige terneder zittend,
Geweend - maar 't erfdeel dat mijn eigen is,
Dat bij zijn sterven mij m'n vader liet,
En hem zijn vader - in eens vreemden hand
Te laten, onverzorgd, schijnt me een verraad!
...................
Ik weet, dat fierdren, eedleren dan ik
Zijn heengegaan, zeegrijker in hun scheiden
Dan wie als winnaar volgende hen uitdreef.
Ik heb hun voorbeeld in mijn geest betracht En wild' hen volgen.... maar ik voelde in 't hart
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De pijn, die 'k leed als kind, wen ik moest scheiden
Van wat ik jaren had gekend.... maar dieper thans,
En blijvender.
(Hij zwijgt en wendt zich bewogen af; dan:)
'k Sprak zelf met Scipio, doch
Vergeefs.
SOPHONISBE
(na een oogenblik; uiterlijk rustig.)
Je bent geen krijgsman.... een die 't zwaard
Ook tegen het Geluk te voeren weet!
Een krijgsman had in meengen strijd nadien,
In zege en neerlaag 't beurtelings gevoerd.
(Zij doet een paar schreden.)
Doch 't baat thans niet te wénsche'.... en 'k weet, 't verlangen:
- 't Lot mocht een ander zijn - schaft ons geen hulpe.
(Syphax wendt zich tot Sophonisbe en wil spreken, doch buiten klinkt plots een trompetgeschal
en een snel-naderkomend gejuich.)

SOPHONISBE
(snel; op andere toon:)
Tot Scipio te gaan, en hem te smeeken,
Gelijk je vroegt.... 'k vermág het niet - en 't bleef
Ook voor je wenschen zonder baat; want Rome
Herneemt zijn wil niet, als het tegen ons
Beveelt.... Zelf weet ge dit.
(Het juichen komt snel nader. Sophonisbe wendt zich haastig af van Syphax. Op het terras
verschijnen een centurio en twee soldaten. De centurio komt naar het vertrek.)

SYPHAX
(hem bemerkend; snel en zacht.)
Wij kunnen gaan!
(Hij gaat heen t.r.z.)

Zesde Tooneel.
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Als Syphax is heengegaan komt de centurio aarzelend en in eerbiedige houding toe op
Sophonisbe. Zij wendt zich plotseling om en gaat dan langzaam heen. De centurio komt snel
in het vertrek en blijft Sophonisbe nazien, ook als ze reeds door de portière is heengegaan.
De twee soldaten, met speren gewapend, volgen hem.

De centurio
(een jong Helleen; zich tot de soldaten keerend, als onwillekeurig.)
Deez' was de koningin?
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(Hij ziet onmiddellijk weer voor zich. De soldaten zien elkaar even aan, zonder te weten wat
te antwoorden. Het gejuich buiten komt nu zeer nabij.)

De centurio
(geheel van houding veranderend, haastig:)
Men komt.
(met een gebaar naar de portière.)
Vraagt elk
Die toegang wenscht, waartoe hij komt.
(De soldaten gaan achter elkaar heen.)

Zevende Tooneel.
Op het terras verschijnen meerdere Romeinsche oversten. Zij laten een pad vrij voor Scipio,
die onder het roepen van: ‘Scipio! Scipio!’ (buiten) het terras bestijgt en naar het vertrek
komt, na een oogenblik gevolgd door Massinissa, die eveneens wordt toegejuicht; na hen
volgen verschillende oversten. Zij stellen zich op in een kring tegenover Scipio; Massinissa
staat aan de uiterste zijde (voorgrond) van den kring der aanvoerders.

SCIPIO.
Een woord van vreugde als groet aan Rome, vrienden;
Een woord van dankbaarheid en lof voor u!
Want schatten we als soldaten en als mannen,
Die zelve neerlaag kenden voor de zege,
Wat komen mag niet met lichtvaardgen zin Zoo vreugd'ge zege past een vreugdig woord.
In éenen dag wies ons een rijpe oogst,
Een zege-oogst, dien de Goden wassen deden;
Zoo wonder-zwaar van vrucht, dat 't schijnen moog':
Wij kwamen slechts en vonden àl bereid....
Doch 'k weet, ge kwaamt als tragen niet; en 't heil
Valt gansch onwaardgen onverdiend niet toe.
Ge voerdet over zee Romeinsche deugd:
Romeinsche waapnen hebt ge in Afrika
Gevoerd met oud-Romeinschen geest - en Rome
Spreekt door mijn mond U dank.... en allen heil!
(Een korte kreet van instemming in den kring der aanvoerders.)

SCIPIO
(onmiddellijk na zijn laatste woord op Massinissa toegaand.)
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En ook voor U een dank van overzee!
Door zelfde liefde en haat verbonden kwaamt ge
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Als eenige, die ons begroeten
En 't wélkom spreken dorst aan 't vreemde strand.
Wie zou ondankbaar het geluk miskennen
Een vriend te vinden aan een verre kust?
Al 't onze werd uw deel, uw lot het onze
Sinds 't strijdperk ons gelofte bond door daden!
(Scipio reikt hem de hand. Massinissa, die eerst een vluchtig gebaar van afweer gemaakt heeft,
drukt die en ziet hem een oogenblik vriendelijk en met een glimlach aan. Een sterk juichen
ditmaal tot achter op het terras.)

SCIPIO
(zich weer tot allen wendend.)
En thàns: voor heden zij 't een dag van feesten
Voor allen.... aan den disch en bij den beker.
Wij willen dezen nacht bij 't kampvuur zittend,
Omhoog ziend naar de sterren, thuis gedenken;
En onzen beker heffend, 't verre Rome
Een heilgroet drinken en ons zelven moed
Bij 't voortgaan van ons tocht op morgen. Geeft
Uit Scipio's naam thans oorlof tot de vreugd!
(De kring der aanvoerders gaat uiteen. Het duurt een oogenblik voor allen zijn heengegaan
over het terras. Massinissa blijft onbeweeglijk en doet, als zij zijn heengegaan een paar
schreden heen en weer, dan weer staan blijvend en in het park uitziend.)

Een overste
(op Scipio toekomend.)
Wat uur de stonde van 't vertrek, mijn veldheer,
Voor het geleide?
SCIPIO.
Tegen duister; en dat honderd
Van uw Romeinsche ruiters hen verzellen.
(De overste gaat heen over het terras.)

Achtste Tooneel.
Massinissa staat in gedachten (links); Scipio ziet een oogenblik naar hem en gaat dan langzaam
naar de zijde van het terras.

SCIPIO
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(in 't heengaan even stilhoudend.)
Ge komt met mij?
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MASSINISSA
(ziet naar hem en doet dan eenige schreden naar den voorgrond; rustig:)
Dank Scipio. Ik wilde
Den tijd tot 't duistert, toeven op een rit.
SCIPIO
(verwonderd.)
Ge wilt thans nog te paard?
MASSINISSA
(na een oogenblik; met voorgewende luchtigheid; niet geheel vrij.)
Men heeft soms grillen,
Die onverwachts ons komen.... dwaze grillen!
Men legt zich neer en slaapt den nacht gerust,
Maar 's uchtends komen ze en verzellen ons
Door de uren van den dag. Dan moog' het baten:
Te paard in 't open veld ze voort te jagen.
(Hij staat half afgewend van Scipio. Deze ziet een oogenblik zwijgend naar hem, en gaat dan
een schrede op hem toe.)

SCIPIO.
Vergeef me, Massinissa.... 'k ben niet een,
Die vragen wil, waar zwijgen hooger siert;
Doch 'k waag te spréken, wijl 'k niet gáarne vraag,
En komend slechts in vriendschap's dienst.
(Hij zwijgt even. Massinissa ziet onbeweeglijk voor zich uit.)
Ge waart,
Sinds wij dees grond betraên, ons krijgsgenoot
En als een gast met ons. Het zelfde sein
Roept in den vroegen uchtend ons op 't pad
Van 't zelfde vuur, dat onze slaap bescheen.
En spraken wij ook nimmer tot dit uur
Als van ons krijgsdoel en 't gemeenzaam pad,
En de enkle vluchtge woorden van een groet
Of ras verkeer - wie met ons hoopt en vreest
Verblijft geen vreemde.... en 'k zie U tháns, wijl allen
Het uur in blijder vlucht vergaat, in stilte,
En ingekeerd.
(Scipio zwijgt en ziet naar hem. Massinissa verblijft in zijn houding.)
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SCIPIO
(na een oogenblik.)
Vergeef me, ik wil thans niet....
(Scipio wendt zich af, en maakt een gebaar heen te gaan.)

MASSINISSA
(zich plotseling tot Scipio keerend, haastig:)
Neen, Scipio. Ik wéet: ge spraakt in vriendschap.
Door woord of blik heb 'k menigmaal verstaan,
Hoe ge woudt toonen, dat 'k u welkom bleef.
(bewogen en met warmte:)
Zoo 'k nimmer sprak, 'k ben geen ondankbre.... ik bood
Mij zelf en mijne ruiters in uw dienst,
En vroeg niet meer dan als een trouw soldaat
Met u te mogen gaan.... en vraag dit nog.
(Hij reikt hem de hand:)
Maar biedt ge thans me uw vriendschap, dan gewordt
Mij door uw gunst meer dan ik vragen mocht,
En ik wil hópen, dat het Lot mij geeft
Te toónen, of 'k dees gaaf naar waarde ontving.
(Een oogenblik nog ziet hij Scipio, wiens hand hij vasthoudt, aan en wendt zich dan van hem
af.)

SCIPIO
(na een oogenblik; eenvoudig:)
Ik kende U als edel en bescheiden;
Zoo zijn uw woorden thans - ik ben verheugd,
Dat ge geboden vriendschap dus aanvaardt....
En 'k wil u nogmaals vràgen!
(hij zwijgt even)
Zoo ik dwaalde,
Of gij niet spreken wilt, blijf 't ongevraagd,
Maar als een leed u deert, en er is hulpe
Of mooglijkheid daartoe in mijne hand,
Dan is u die geboden.
(Een oogenblik stilte, waarin Scipio naar Massinissa ziet, die langzaam enkele schreden doet
en dan staan blijft.)
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MASSINISSA
(zonder Scipio direct aan te zien; met een glimlach.)
Voor mijn euvel
Zou, wat ge ook bieden mocht, niet baten, Scipio.
En 't heeft geen heul van noode, want 't was eer
't Betrachten van een kwaad dan euvel zelf.
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En onbemerkt ware 't voorbijgegaan,
Hadt gij niet toegezien....
(op andere toon:)
Doch nu ge vráagdet,
Wil ik 't verhalen; zij 't tot eigen schaamte....
Ik stond....
(plotseling afbrekend; dan:)
doch 'k moest u zegge': eens was er tusschen mij
En Sophonisbe een beloft' van trouw.
(Hij zwijgt even; dan snel voor Scipio kan spreken:)
Voor ik hier intrad, kwam een dienares
Der koningin, en wierp zich aan mijn voeten,
Mij noodend in heur naam tot samenspraak.
Ik weigerde.... en toen 'k geweigerd had,
Stond ik en dacht, hoe 'k thans had mogen vragen,
Waarom zij handelde, gelijk ze eens déed.
(Hij breekt af en doet een paar schreden.)
Nu gij het vraagdet, zij 't gezegd: zóó zijn wij.
(snel:)
En zoo verneedrend kan de zwakte zijn
Van 't hart, dat ik nog tháns zou kunnen gaan,
Deed 'k naar mijn dwàzen zin, en was ik niet
Als man, heer van mijzelf!
(Hij zwijgt en doet enkele schreden.)

SCIPIO.
Ik hoorde in Rome,
Dat Sophonisbe haar verloving schond,
Wijl zij een koning, die Hamilcar's vriend was,
Men zegde: door heur minnelisten won,
Haar eed versmadend.... maar wist niet, dat gij....
(na een oogenblik; verwonderd:)
Ge toefdet.... te Karthago?
MASSINISSA.
Heel mijn jeugd.
'k Was een Karthager.... aan Hamilcar's disch
Zat ik als kind mede aan! - op vader's wensch,
En naar een oud gebruik.
(Hij zwijgt even bewogen; dan:)
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Hij leerde mij
De zeden en de kunden van zijn ras:
Hoe men een leger aanvoert, steden dwingt,
En vijanden bestrijdt in open kamp;
't Bestier van staten en der sterren stand,
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Die 't noodlot richten en de overvaart
Der schepen op de hooge zee. En zelf
Met eigen hand bestierde en leerde hij
Mij de eerste gangen met de wapenen,
En 't koersen van een schip.
(met nadruk:)
Ik had hem lief.
Als hij vertoefde in Karthago's muren,
Ging 'k aan zijn zijde, en keerd' hij van een tocht....
'k Zat luistrend aan zijn haard, en hoorde stil
De wondere verhalen van een strijd
Met krijgers in een vreemd en ver gewest.
(Hij zwijgt.)

SCIPIO
(met lichte aarzeling.)
En Sophonisbe werd aan u verloofd?
MASSINISSA
(na een oogenblik.)
Toen ik een zwaard kon dragen en het voeren,
Nam mij Hamilcar met zich in den strijd.
Ik toefde op Sicilië, in Hispanje
Als ruiterhoofdman in Karthago's dienst;
En mijne wonden hebben van mijn dank
Getuigd. Ik keerde.... en Sophonisbe, die
Als kind me eens liefhad, zag ik weer.
(na een oogenblik; langzaam:)
'k Geloof:
Wij minden in dien tijd elkaar.
Zij zegde 't mij en ik geloofde' haar woord,
Doch sinds wéet ik 't niet meer.... slechts dat Hamilcar
't Mij gaarn' bewilligde, en dat zij Syphax huwde,
Wijl 'k vèr, niet wetend, toefde in eigen land.
(Een oogenblik stilte. Massinissa heeft een paar schreden gedaan en wendt zich dan tot Scipio:)
Hoe 't ook geschiedde - het is thans:.... verléden!
Ik had haar lief en heb in eenzaamheid
Doorleden en doorleefd wat ieder man,
Die liefheeft, lijden zou.... en wat ik mij
Niet schaam. En mocht ik niet verstaan, waarom
't Geschiedde en dùs, 'k weet, hoe zij handelde.
Dit wéet ik.... en 't volstaat!
(hij zwijgt even; dan op andere toon:)

Groot Nederland. Jaargang 11

En dat in 't leven
Ook and're dingen gelden voor een man

Groot Nederland. Jaargang 11

89
Dan 't peinzen over een verleden liefde
Heb 'k leeren inzien, en.... ik leef er naar!
SCIPIO
(na een oogenblik:)
'k Berouw mijn vragen niet: ik vroeg in vriendschap,
En de uwe toont mij, dat ge spreken wildet.
MASSINISSA
(zich tot Scipio wendend:)
Ge weet thans hoe ik kwam.... uw vriendenwoord
Heeft 't mij ten plicht gemaakt u dit te zeggen.
................
(plotseling op andere toon:)
En thans - 'k vraag oorlof tot mijn rit.
SCIPIO.
'k Vergat:
Ge wildet rijden. Doch wij wachten
Dees avond met den beker tot uw komst.
(Tijdens de voorgaande woorden is Lycoris op het terras verschenen; zij komt naar binnen en
werpt zich, als Massinissa wil heengaan, voor zijn voeten.)

Negende Tooneel.
LYCORIS
(na een oogenblik sprekend en haar handen opheffend tot Massinissa, die onbeweeglijk staan blijft:)
Nog eenmaal zendt de koningin mij - smeekend,
Dat gij haar beê moogt hooren.
(Lycoris houdt haar handen geheven, terwijl Massinissa een oogenblik staat in strakke zwijging.)

SCIPIO
(een paar schreden doende en dan terzijde even stilstaand; als terloops:)
Ge hebt geweigerd,
En deedt zeer wel.
MASSINISSA
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(na een oogenblik van houding veranderend; plotseling en besloten:)
Ik wil haar hooren.
(tot Lycoris:)
Zeg
Der koningin, dat ik haar wachten wil.
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(tot Scipio, terwijl Lycoris snel t.r.z. heengaat:)
Ik vrees heur bijzijn niet, en waar zij vraagt,
Wil ik niet weigren.... en de rit - mag vólgen!
SCIPIO
(geresigneerd en met vertrouwen:)
Zooals ge handlen wilt, mag het geschieden.
Slechts dit: de schemering valt, en het geleide
Wacht tot de reis;.... en voorts, tot dezen nacht!
(Scipio verlaat het vertrek en gaat heen over het terras, terwijl de portière, rechts, wordt
opengeslagen.)

Tiende Tooneel.
Sophonisbe verschijnt in de portière-opening, komt dan toe op Massinissa. Hij doet een schrede
op haar toe.

MASSINISSA
(met een lichte hoofdbuiging.)
Ge deedt mij vragen.... en ik wachtte u hier.
SOPHONISBE.
Vergeef me.... ik vroeg als wie in nood mag bidden,
En wie zoo spreekt, die zij vergeven.
MASSINISSA
(na een oogenblik:)
Ik ben gekomen, dat ge spreken moogt.
SOPHONISBE
(bewogen, doch zich beheerschend.)
Ge kent mijn lot. Ontnomen werd mij al,
Wat 't leven in het diepst tot leven maakt,
En 't waard doet zijn door vreugden en bezit
- In éenen dag. - Wie hopen mocht, dat 't Lot
Goedgunstig in een leed ook gaven brengt,
Die heelend vreugde schenken in dien smart,
Het beetre mengend met het bitterste,
Die leeft in droomen,.... die elk komend uur
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Kan breken, en verwacht.... wat ik verwachtte,
Voor 'k wist. Was 'k gistren meesteres, 'k derf heden
't Geluk, dat ieder vrij geboorne kent:
Te gaan in vrijheid.... wat als wensch mij bleef,
Het schamele bezit, de arme rijkdom,
Die 'k slechts van al mijn deel behouden wilde:
Te mogen scheiden en vrij uit te gaan
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Naar een vér te huis, wat geen ten schaê zou zijn,
En mij ter een'ge vreugde - is niet zooveel,
Zoo uit den ban en maat van het begeeren,
Dat wie het vragen mocht 't misgund zou worden 't Werd mij ontnomen! - Rome en Scipio
- De heerschers! - hebben voor geen vrouw te vreezen;
Doch 't pooverst dat ik wenschen kan, wordt mij
Ontzegd.
(Zij breekt af, bewogen, en zwijgt.)

MASSINISSA
(na een oogenblik, als zij blijft zwijgen.)
Mij deert uw lijden;
(snel:)
ongeroerd
Te hooren, als een klacht gesproken wordt,
Zou ons beschuldigen voor eigen hart. Doch niet, wat ìk - ware 'k de meester van
Uw lot - u gunnen of misgunnen zou,
Mag gelden.... Zoo ge hopen mocht,
Dat ik uw lot kan leengen, zij 't gezegd:
Niet ìk, doch Scipio als wiens bondgenoot
En in wiens dienst 'k hier sta, is heér daarvan.
(Hij zwijgt een oogenblik. Dan op andere toon, zacht en meer als terloops:)
En zoo ge wenschen mocht tot hem te gaan....
'k Mag valsche troost niet bieden: 't waar vergeefs.
(Hij doet een schrede.)

SOPHONISBE
(na een oogenblik; plotseling:)
Er is iets, dat ik zeggen wilde, Massinissa!
Ik ben daartoe gekomen!....
MASSINISSA
(maakt onwillekeurig ras een beweging.)

SOPHONISBE
(nerveus-gespannen.)
Niet, wijl ik
Het eens gegeven woord verachtte of vergat,
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Heb ik gehandeld als ik handelde!
(Zij zwijgt éven. Massinissa doet een schrede; dan snel en meer beheerscht voortgaand:)
Toen Syphax in Karthago toefde als gast
Was heel de stad in rouw om 't eerst bericht
Van onzen rampspoed in Italië.
En zwaarder-drukkend dan 't gewetene
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Woog de onrust om wat komen mocht. En 't kwam:
Italië was ontruimd, al het verworv'ne
Teloor en prijs gegeven, wat nog restte
Van 't vliedend heir verstrooid langs alle wegen.
En sinds verging geen dag meer zonder tijding:
Scipio was in Italië geland,
Wierf zich een leger, bracht triremen saêm....
En velen vreesden, iedren nieuwen dag,
Hun vloot in de open zee te zien verschijnen.
En waren zij gekomen, 't spel waar' ras
Ten eind gestreden tusschen hen en ons!
Zoo was ons vreezen.... en men heeft begeerd,
Dat Syphax, die een machtig gastvriend was,
Door nauwer banden ons verbonden bleef.
...............
En wat Hamilcar en het volk begeérden;
Heb ìk volvoerd.
(Zij zwijgt; Massinissa en zij verblijven een oogenblik in hun houding; dan:)

MASSINISSA
(als iemand die zich bezint; snel en onverwacht:)
Waarom er van te spreken?
Wij zijn hiertoe niet saêm gekomen.
(dan plotseling als ondanks zichzelf, zich niet kunnende bedwingen:)
Èn:
Je spreekt onwaarheid!.... Hamilcar zou
Zoo veil gevreesd, en je gedwóngen hebben!
(Hij wendt zich af.)

SOPHONISBE
(na een oogenblik; uiterlijk zeer beheerscht.)
Ik zegde niet, dat hij mij dwong, of vréesde....
Ik zegde, dat Hamilcar 't heeft verlangd.
MASSINISSA
(als wil hij er niet op voortgaan, doch zich niet kunnende bedwingen:)
Hamilcar heeft 't verlangd?!....
(Uitbrekend, maar gedempt:)
Weet ik niet meer,
Wat er geschiedde, wat wij scheidend spraken,
En hoe ik vól-vertrouwend in ons woord
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Uit vreemden mond 't gebeurde hooren moest?
En thans.... Hamilcar zou....
(plotseling beheerscht:)
Het kan niet zijn!
(Hij wendt zich af. Een oogenblik stilte. Sophonisbe staat onbeweeglijk in haar houding en
zwijgt; dan wendt Massinissa zich plotseling tot haar.)

MASSINISSA
(zeer bewogen, doch zich zeer beheerschend; met moeite sprekend:)
Je zegt, Hamilcar en het volk begeerden,
Wat je volvoerde.... en ik gelóof het niet!
Wat ik doorleefde, kan ik niet verloochnen.
Maar toch, je zégt het.... en 't is mogelijk,
Dat ik kan falen. 'k Smeek je, Sophonisbe,
Staat ook ons leven en ons lot gescheiden,
En mag 't niet baten, of ik waarheid weet,
Spreek in oprechtheid. Eens te moeten denken,
Dat wat men diepst en innerlijkst gevoelt
In onrecht kan geschiên, is mij ondraaglijk!
Want deed je waarlijk zoo, dan wil ik niet
Voortleven in een haat, die ik in onrecht,
Niet-wetend droeg; - en wil ik dan herroepen,
Afzweeren, wat ik ijdel waande en sprak....
'k Wil ook 't onwaard'ge niet bewonderen! ................
En zoo je onwaarheid sprak, ik wil 't vergeven,
't Verstáan.... doch 'k bid je: spréek!
SOPHONISBE
(als hij zich na een oogenblik heeft afgewend, aanvankelijk rustig:)
Toen ik hierheen kwam,
Heb ik geweten, dat je mij de vrijheid,
Die Rome ontnomen had, niet kon hergeven.
Doch 'k wilde vragen, voor ik scheiden moest,
In een geleide, eenmaal nog Karthago
Te mogen weerzien, waar' 't voor korten duur.
Hamilcar lieten de bewogen jaren
Niet ongedeerd in zijnen ouderdom.
(plotseling:)
Ga thans met mij! En kan ik niet bewijzen,
Dat ik je liefhad, 'k kan je veel verhalen,
Van wat ik heb doorleefd. Ik weet, dat veel
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Getuigd heeft tegen mij,.... en wil bekennen:
Zelf heb ik soms getwijfeld in die dagen
En leefde in onklaarheid.... maar ik weet
Thàns, dat ik je altijd heb liefgehad!
Dit weèt ik.... en ik kan het je getuigen
Op onzen tocht, waarom 'k zoo spreken mag.
En als ik niet vermag je te overreden,
Zal 'k met je wederkeeren van Karthago,
Zooals ik heenging en je zult niets winnen,
En niets verloren hebben!
(met grooten nadruk:)
Massinissa,
Vraag Scipio, dat je mij geleiden moogt!
(Sophonisbe steeds uiterlijk beheerscht blijvend maar met stijgenden drang:)
En zoo hij weigert.... ben je niet een koning,
En meester van je daden? Rome kan
Het vrije willen van een eêl-geboor'ne,
In vrijheid heerschende niet binden! èn:
Je bent Karthager.... door de erinnering
Van jaren en naar 't hart.... Karthago zal
Je welkom heeten, blijde groeten!....
MASSINISSA
(wendt zich plotseling af; nerveus en met een poging zich te gedragen, als was het voorgaande niet
gesproken, als deed het niet ter zake:)
'k Geloof, wij spreken niet, zooals wij wilden.
SOPHONISBE
(ziet hem plotseling aan in groote verrassing.)

MASSINISSA
(even uitbrekend:)
Wat ook geschiedde, hoe ons daden waren 'k Vermag 't niet te berechten!
(weer beheerscht en in den vorigen toon:)
.... en 'k sta hier
In dienst van Rome, als Rome's bondgenoot.
Zoo kwam ik en zoo hebben wij gesproken.
(Hij wendt zich af en doet een schrede.)
Ik weet, het kan niet goed zijn en niet baten
Hiervan te spreken!
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SOPHONISBE
(plots uitbrekend:)
Massinissa!
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MASSINISSA
(snel.)
'k Hóorde,
Doch ik vermág het niet je hulp te bieden.
Zoo je 't begeert, vraag Scipio....
SOPHONISBE
(met uitgebreide armen op hem toekomend.)
Je zult komen!
MASSINISSA
(wendt zich snel van haar af.)
Ik kan geen hulpe bieden.
(Hij gaat snel, als vluchtend heen t.l.z.)

SOPHONISBE.
Je zult komen!

Elfde Tooneel.
Sophonisbe wendt zich plotseling af van de zijde van het terras.

SOPHONISBE
(na een oogenblik; met een gebaar van wanhoop:)
Hij is te trouw, en zal zijn wóord niet breken!

Twaalfde Tooneel.
Op het terras verschijnt een draagstoel met dragers en enkele Romeinsche legioen-soldaten.
De centurio (uit het zesde tooneel) ziet naar binnen en komt eenige schreden op Sophonisbe
toe; doch blijft eerbiedig op een afstand staan en groet haar, met het hoofd buigend. Hij is
een nog jonge slankgebouwde Helleen.

SOPHONISBE
(wendt zich van hem af en doet een paar schreden, zonder acht op hem te geven.)
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De centurio
(met een handgebaar.)
't Geleide wacht u ginds.
(Dan, na een oogenblik, komt hij een paar schreden op haar toe; op geheel andere toon:)
Ge kent me niet,
Mijn koningin?
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SOPHONISBE
(ziet onwillekeurig hem even aan.)

De centurio
(voor zich uitziende; langzaam en met bedoeling:)
Ik was centurio in
Karthago's dienst; vaak heb ik wacht gestaan
Voor uwe gaarde.... Eens trof Hamilcar mij,
Wijl 'k in een schemerwachtuur lang en stil
Mijn voorhoofd drukkend tegen 't traliewerk
In uwe tuinen blikte, waar ge rondgingt.
(Hij zwijgt even; dan met een vaag gebaar, terwijl hij voor zich uit blijft zien:)
Hamilcar had stil toegezien.... en hij
Gebood mij van Karthago heen te gaan.
(Hij ziet voor zich uit, en zwijgt. Een oogenblik stilte. Sophonisbe ziet éven naar hem.)

De centurio
(na een oogenblik; kort en eenvoudig, bijna in de zelfde houding:)
Ge reist in mijn geleide. Zoo ge wilt,
Zal 'k dezen nacht u naar Karthago voeren.
(Sophonisbe maakt een beweging, doch beheerscht zich; van het terras komen een paar soldaten,
die zich ter weerszijde opstellen.)

De centurio.
Ik heb geen eisch daarvoor. Als ge 't begeert,
Zal 'k dezen nacht u naar Karthago voeren.
(Dan, zich omwendend, maakt hij een gebaar om heen te gaan. Lycoris komt van het terras
en hangt Sophonisbe een sluier om.)

De centurio
(met een gebaar Sophonisbe vragend voor te gaan; als zij, die in haar verrassing geen woorden
vinden kan, langs hem gaat:)
'k Hoor 't antwoord dezen nacht.

Dertiende Tooneel.
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Als zij heengaan over het terras, hoort men buiten een korten trompetstoot. Onmiddelijk daarop
stemmen, rechts, achter de portière. Deze wordt opengeslagen en Scipio, vergezeld door een
drietal Romeinsche onderbevelhebbers komt in het vertrek. Het is schemerig geworden en men
ziet buiten
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een paar vuren opvlammen. Scipio richt zich, als hij in 't midden van het vertrek gekomen is,
tot twee der tribunen, terwijl de derde eenigszins terzijde staat.

SCIPIO
(met een gebaar van hen afscheid nemend; tot den een:)
Bij 't eerste lichten gaat ge dus op weg.
(tot den ander:)
En gij nog voor den nacht. Vaarwel.
(tot den eerste:)
U wacht
Ik dezen avond als mijn gast bij 't maal.
(De beide onderbevelhebbers gaan heen. Een oogenblik stilte. Scipio staat nadenkend, terwijl
de onderbevelhebber, die bleef, voor het terras treedt en uitziet.)

De tribuun
(zich wendend tot Scipio; met een armgebaar naar buiten:)
Ze dansen om de vuren.
(Hij komt langzaam weer terug in het vertrek.)

SCIPIO
(snel-opziend en ras-vragend.)
Zaagt ge reeds,
Of Sophonisbe ging?
De tribuun.
Ik zag 't geleide
Van hier gaan.
SCIPIO.
Dank!
(hij doet een paar schreden; op andere toon:)
Wij gaan dus morgen,
En zullen dra Hamilcar treffen.
(uitziend over het terras:)
't Zal
Een blij der feest zijn, als Karthago valt!
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(Hij wendt zich af en doet een paar schreden.)
Als eens Karthago valt.... veel moet geschieden
Voor dit volbracht werd!.... doch de nood regeert,
En als Romeinen willen wij ons beste geven.
(Massinissa komt over het terras in het vertrek, en blijft staan, als hij Scipio ziet. Deze wendt
zich, als hij Massinissa bemerkt, tot den tribuun.)
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SCIPIO.
Ga, 'k bid u, tot de gasten, heet hen welkom
In onzen naam en zegt, dat wij u volgen.
(De onderbevelhebber verlaat het vertrek.)

Veertiende Tooneel.
Scipio en Massinissa blijven alleen achter.

SCIPIO.
Ge kwàamt reeds van uw rit?
MASSINISSA.
Ik ging niet meer.
Het werd te laat.
SCIPIO
(na een oogenblik.)
Dees middag kwam een tijding,
Die 'k u verhalen wilde. Ik heb haar slechts
Gezegd aan de enklen, die ze kennen moesten.
Een ruiter meldde een treffen op den heirweg
Met een Karthaagsche bende;.... die de onzen
Door overmacht vermeestrend voor zich uitdreef.
Ik vreesde reeds, dat 't feest van dezen avond
Verstoord was en we ons ijlings reppen moesten
Tot ernstiger gebeuren - doch, zij kéerden,
En men berichtte, dat geene andren volgden.
Toch is 't thans zeker, dat wij hen drà treffen.
Ik gaf 't bevel niet van hen af te laten,
En richtte naar dit doel den marsch van morgen.
(zich meer onmiddelijk tot Massinissa wendend:)
Voor u en uwe ruiters, Massinissa,
Behield ik de eereplaats: den spits te voeren.
Ik zag u in den strijd en bied ze gaarne
Als luttel teeken van mijn lof.
(Scipio heeft de laatste woorden snel gesproken, wendt zich af en doet een paar schreden.)

MASSINISSA
(ziet voor zich neer, onbeweeglijk en zwijgend.)
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SCIPIO.
En thans Wij willen gaan?
MASSINISSA
(plotseling, als Scipio reeds gaan wil.)
Ik sprak met Sophonisbe.
(Scipio ziet naar hem. Massinissa, een schrede doende:)
Ze vroeg als gunst, nog eenmaal - vóor zij gaan moest Karthago en Hamilcar weer te zien
In mijn geleide.
SCIPIO.
En.... ge....?
MASSINISSA.
'k Weigerde.
(na een oogenblik, terwijl hij een paar schreden heen en weer doet; stil voor zich heen: dan luider:)
Ik weigerd' en geloof: 'k deed onrecht - Slechts
Dit eene vroeg ze en ik ontzegde 't haar.
Ze stond voor mij, ver van haar huis en vrienden,
Verlaten en van al beroofd, bevréezend,
Wat ook geschiedde -, dat ik weigren mocht
Het arme en poovre dat zij vragen wilde:
Haar vader en Karthago eenmaal nog
Te mogen zien - en 'k wees die simple vraag,
Die een'ge bede van mij af....
(zich afwendend:)
Als wilde ik
Mij wréken, làfst en ongrootmoedigst.
(Massinissa doet eenige schreden. Een oogenblik stilte.)

SCIPIO
(na een oogenblik; eveneens voor zich heen.)
'k Versta.... het smeeken van een vrouw te hooren
Valt hard.
(dan snel:)
Wie mag zoo sterk zijn, dat haar weenen,
Of 't dagen van heur lach hem niet ontroerde. Doch - 'k hoorde 't in uw woorden, in uw stem Ge weet: het mag niet anders zijn.
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MASSINISSA
(plotseling; en als had hij Scipio's woorden niet gehoord; zich geheel gevend:)
Ik weet,
Ge kunt beslissen, Scipio, 'k bìd u dus: Ge wilt haar beê niet weigren; te verleenen
Waarom zij smeekte kan geen onrecht zijn,
En Rome zal, wat ook heur wil mag zijn,
Daarom niets derven - met een eed als koning,
Als vriend en bondgenoot, bezweer ik u,
Dat zij zal keeren in mijn weg-geleide
Zoo als zij gaan mag....
SCIPIO
(zijn blik terzijde wendend.)
.... 't Smeeken heeft
Uws harten wil verteederd en.... verwónnen. De vrije zin van 't oordeel slaafs gemaakt....
Ik wil 't verstaan.... doch slechts voor 't kort verwijl,
Dat zulk een wellen van ons rascht gevoel,
Zulk kéeren van de zinnen duren mag.
Ge zijt een veldheer.... strijdt een grootschen kamp,
Wiens uitkomst aller toekomst richt - die reeds
Een krans vergunde op 't lokkend pad ten einde...
En ge wilt volgen als een vrouw - tot wie
Ge noode op hare beden gingt - u smeekt?!
Ge wilt van ons gaan - een onzeekren tocht,
Een rede-dervend samenzijn, dat 't wee
Van vroeger wonden wekt en niet kan heelen,
Verkiezend boven 't manlijk-blijde streven,
Het vreugdig voortgaan naar reeds-wenkend doel!
...................
'k Geloof: mocht ik het toestaan, ge zoudt keeren,
En uwe vraag hernemen.
(Even stilte.)

MASSINISSA
(plotseling.)
Laat ons spreken.
'k Wéet, Scipio, 't mag u een wonder schijnen,
Doch 't kan zich klaren tot weerzijds verstaan.
En zelf verlang ik dit, want redeloos
Of zinloos-rasch wenschte ik mijn handlen niet. -

Groot Nederland. Jaargang 11

101
Ge zegt, dat smeekend zij mijn wil verwon.
Ik heb haar niet gehoord, mij afgekeerd,
Niet tellend heure beê. 'k Was zacht noch teeder,
En trof haar, toen ik sprak, met bittre woorden,
Verscheidend zonder 't heul van een belofte....
Maar 'k wil - ook tegen haar - niet reedloos zijn;
En niet onedel.... luttel vroeg zij slechts,
- En 'k weet thans -: naar heur recht. Zij wil Karthago,
Hamilcar en haar stad, nog eenmaal weerzien,
Zij 't voor een kort verwijl. Wie mag dit weigren?
Zelf ken ik het verlangen naar 't beminde
Van vroeger tijd, en zoo ik weifelde,
Om redenen van 't eigen hart - 't scheen thans
Me een derven van vertrouwen in mij zelven,
Onédel en een zwakte, zoo 'k daaròm
Haar beê niet volgen dierf. - Ik wil dus gáan,
En weet: ge zult niet weigren wat ik vraagde.
Slechts drie, viér dagen en ik keer tot ú
En ons geméenzaam pad.
SCIPIO
(rustig en beslist:)
Het kan niet zijn!
(zich van Massinissa afwendend, als deze een oogenblik verrast staat; rustig en met eenige koelte:)
De wil van Rome is niet dùs, en zelf
Ben ik gebonden tot gehoorzaamheid.
Het mag niet zijn!
MASSINISSA
(verrast; dan als ondanks zich zelf even uitbrekend.)
Is Rome zoo onedel,
Zoo klein in haar gezindheid als meestresse,
.... Zoo veil bevreesd om haar bezit?
(Hij doet een paar schreden; dan op andere toon:)
Ik meende,
Wij spraken hier als vrienden en als menschen.
(Een oogenblik stilte; dan doet

SCIPIO
een paar schreden; eenigszins geraakt doch beheerscht.)
'k Bemerk, zij sprak met u.... ik ben onedel,
Zoo ik niet handlen wil, als zij verlangt. -
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En Rome en ik, die straks uw vriénden waren,
Zijn thans verachtelijk in hun gezindheid!
(Hij zwijgt; dan zich éven tot Massinissa wendend:)
Ik had dit niet verwacht. Ge spraakt tot mij,
En 'k heb u aangehoord als vriend,
Die zijn genegenheid vermeêren voelde
Bij het verhalen, hoe ze eens jegens u
In wreedheid handelde.
MASSINISSA
(voor zich ziende; plotseling:)
Ik wéet het niet!
SCIPIO
(zich verrast tot Mass. keerend.)
Ge wéet niet....?
MASSINISSA.
'k Wéet niet meer!
(Hij doet een paar schreden; dan, na een oogenblik, snel:)
Ik heb geóordeeld,
En 'k meende in volste oprechtheid zoo naar waarheid,
Naar recht te mogen richten als ik deed.
Doch thans heeft zij gespróken.... heeft van dagen,
Van dáden mij verhaald, die ik niet wist,
Niet weten kón; en die ik niet gelóoven,
En niet te lóochenen vermocht! En 'k wéet niet meer!
(hij breekt af; dan, na een oogenblik, voortgaand op andere toon:)
En wijl ik dit niet weet, is 't mij niet lief,
Het oordeel, dat 'k onwetend en te rasch
Wellicht gesproken heb, nógmaals te hooren.
(Hij wendt zich af, en doet een paar schreden.)

SCIPIO
(een opwelling om in toornige woorden uit te breken beheerschend, wendt zich snel af; dan met
beheersching:)
Was ik in waarheid niet uw vriend, 'k zou thans
In bittre boosheid tot u mogen spreken.
(dan, als ondanks zich zelf:)
Nog voor geen stonde stondt ge hier en spraakt....!
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Doch 'k weet: 't is niet úw schuld, dat ge zoo spreekt.
(Hij doet eenige schreden. Even stilte.)
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SCIPIO.
Wij willen het vergeten, en niet meer
Zij tusschen ons hiervan gesproken.
(na een oogenblik op gedwongen-luchtige, kalm-zakelijke toon, als was het voorgaande een intermezzo
dat niet ter zake deed:)
'k Nood
Als Rome's veldheer u te willen drinken
Op 't heil van onzen tocht.... Men zal reeds wachten;
Ik bid dus, kom met mij!
MASSINISSA
(even onrustig op die vraag; dan zich beheerschend en beslist; voor zich uitziend:)
Dank, Scipio.
Ik zal niet met u gaan. Ge wilt 't vergeven.
'k Ben niet gestemd tot feest of feestgelag.
(Scipio ziét naar hem. Massinissa voortgaand, zonder hem aan te zien:)
Zoo ik u griefde, wil 'k vergeving vragen.
't Was zoo mijn wensch niet; en.... duid mij 't niet euvel,
Dat ik niet met u ga: ik zou den avond
Noch vreugde of luister brengen.
(Hij doet een paar schreden; uiterlijk zeer kalm en beslóten.)

SCIPIO
(na een oogenblik, met nadruk en bedoeling.)
Massinissa!
MASSINISSA
(zich afwendend; even met bitterheid.)
Dit moge van mijn koningsvrijheid nog
Gebleven zijn!
(dan op andere toon en een gebaar makend van gereed te zijn tot heengaan:)
Ik bid u, Scipio,
Ik wilde alleen zijn.
SCIPIO
(zich afwendend.)
O, zij sprak met u!....
Ge schuwt uw vrienden, wilt in eenzaamheid....
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(plotseling:)
'k Weet, Massinissa, wat ge wenschen zult,
Zijt ge in uw eenzaamheid!.... Wat droom, verlángen,
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't Zij ge aan uw kampvuur toeft of eenzaam zwerft,
Niet van u af zal laten!.... tot ge vólgt!
(Massinissa ziet snel naar Scipio.)

SCIPIO
(die zich heeft afgewend, zich plots tot Massinissa keerend; haastig:)
Maar 'k zeg u dan: ga thans! ga openlijk,
En zonder sluipweg - waar 'k een edel man
Niet gaarne tref en waar gij niet behoort.
Neem 't open pad! Ik geef u vier, vijf mijlen
Ten vrijen rit.... en scheiden we als mannen!
(Massinissa staat een oogenblik onbeweeglijk en komt dan langzaam - en als was dat gaan
zonder belang - naar rechts, waar hij staan blijft.)

SCIPIO
(na een oogenblik, een paar schreden op Mass. toegaand; snel:)
Vergeef me, ik waagde een proef en ried de uitkomst!
Dánk, Massinissa....
(even vréugdig, zich niet kunnende bedwingen:)
Dit is de beste gave
Van 't feest in dezen nacht: dat ge onze makker blijft!
(Hij heeft zich afgewend; dan zich bezinnend; op andere toon:)
Ik ga, en zoo ge komen wilt aan 't maal
Zult ge onze liefste gast zijn.
(Scipio wil heengaan t.l.z. Massinissa vat plotseling zijn dolk en steekt zich in de borst. Hij
valt.)

SCIPIO.
.... Massinissa!
(Hij staat ontzet en zonder zich te kunnen bewegen.)

MASSINISSA.
Ge hebt mij aan me zelf geopenbaard!
Vaarwel; 't is beter zoo....
Ik zou gegaan zijn!

Scherm.
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Aan den IJkant
door Willem Kalma.
Toen we uit den tuin van het café weer buiten stonden op het stille weggetje naar het
overzetveer, was de kleurige schemering van zoo even al vervaald tot het ééntonig
donkergrijs van den naderenden nacht. Daar in den open tuin hadden de hooge
lichtbollen alles overstraald met een hellen, violetten schijn. En onze oogen, gewend
aan dat felle licht, zagen onzeker uit over de landen, die wij als een wijde vlakte toch
wisten onder deze vreemde duisternis.
Maar naast ons zagen we nu het water blinken in het nauwe kanaal. En
langzaam-aan werden ook de verre weien duidelijker zichtbaar, zooals ze uitgestrekt
lagen naar den wijden horizon in roerlooze wachting op den aansluipenden nacht.
Dan plotseling strekte zich breedeffen voor ons het zwart-glimmend watervlak van
het IJ. Het bewoog niet, maar als een vreemd-somber kleed lag het strak-gespannen
tusschen de schemerige oevers, geheimzinnig in zijn angstigende roerloosheid onder
den duisterenden hemel, die het lichter overspande.
Ginds aan den overkant stak de breed-uitgerekte koepeling van de
stationsoverkapping dreigend naar voren over deze weerlooze roerloosheid. Maar
ter weerszijden lag wijd de effen hemel open. Daar, in het duisterende verschiet
rechts, dwaalden grillige, onnaspeurbare lijnen langs de lucht. Spitse torens aarzelden
er onzeker omhoog, groote, zwarte koepelingen stonden als bonkige reuzen tegen
den lichteren hemel, hoekige huizendaken staken als geheimzinnige stevens naar
voren uit de donkere warreling van onzekere gedaanten en vreemde
geheimzinnigheden.
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Links van de zware koepeling, die de lucht verborg, stonden maar wat hooge, eenzame
gebouwen, als onbekende wachters bij de groote stad. En verderop was daar het
wijde, open veld onder de aanduisterende schemering.
Maar langzaam begon nu een ander leven schuchter te bewegen over deze doodsche
onbewogenheid. Enkele lichtjes kwamen pinken over het zwarte watervlak en hoog
aan masten hingen er al hier en daar te schijnen als gloeiende pitjes in de wijde
onbekendheid van den nacht. Achter den breeden stationskoepel begon een goudrozige
schijn uit de stad omhoog te gloren langs de donkere lucht. In de vreemde, bonkige
duisternis rechts gingen kleine lichtjes schitteren als glinsterende oogen in een zwart
lichaam. En over het wijde open veld glommen tallooze roode lichten langs den
onzekeren horizont. Maar beneden op het zwarte water bleven de logge rompen van
schepen als donkere, geheimzinnige gedaanten.
Het werd nu zacht-aan donkerder. Talrijker lichtjes begonnen te spikkelen over
het water, en boven de stoombooten aan gindsche kade ging een helderder schijn
lichten. De straatlantaarns werden er als een gloeiende lijn door de duisternis. En
een tram schoot voorbij als een hel-lichtende verschijning.
Toen begon links van den stationskoepel langzaam-aan de lucht te verhelderen.
Het werd lichter en lichter, totdat het donkere blauw gansch overzilverd scheen van
een zachten glans. Uit de kim steeg een lichte nevel omhoog, die in wazige slierten
zich breeder spreidde langs den horizon, tot het was, of een geheimzinnig-lichtende
zee ginds glansde boven het verre land. Al hooger zilverde de lucht en al lichter
gloeiden de nevels aan. Aan de kim kleurde nu een zilverig roze in breeden schijn,
waaronder een helblank licht scheen op te glanzen, als spoot het omhoog uit een
onzichtbare fontein in één wijden, effen stralenboog. Tot, wonderlijk van blanken
zilverschijn, statig daaruit de maan omhoog rees. Ze steeg langzaam, langzaam, en
hing daar als een lichtende schijf in den wazigen nevel, die al inniger kleuren ging.
Voor ons, om ons, overal begon het nu zacht te glinsteren. Zilveren golfjes
rimpelden even over het water en verdwenen. Om onze hoofden aarzelde een bleek
licht. Tot plotseling het effen watervlak voor ons wijd overglansd lag van blanke
zilverpracht.
Nu werd het als een vreemd-glanzige sproke. Sprakeloos hadden we toegezien
naar de wondere verheldering van den nacht. En
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gebogen over de leuning van de aanlegplaats der stoomponten, bleven we roerloos
staren naar de zilverblanke wonderheid, die onze oogen zagen. Wij waren niet meer
aan den IJkant. Maar we droomden in een geheimzinnig land, waar roerloos de dingen
stonden in ongekende, onbegrepen pracht.
Boven ons en rondom was de blauw-zilverige hemel, waaraan ginds de maan te
schijnen hing boven goud-kleurige nevels. Aan den glanzend-blanken stroom stond
een hoog gebouw met vreemde kanteelen en spitse torentjes. Het was vreemd
omdroomd van het witte maanlicht en erachter gloeide de kleurige nevelzee. Hoog
zilverden ruitjes als de glanzende tinnen van een oud kasteel. Was het niet een vreemd
ridderslot uit verre eeuwen, waaruit straks het zilveren geluid van klaroenen zou
schateren, als een stoet van zilverige ridders en schoone jonkvrouwen in glanzige
gewaden zou neerdalen in den pralenden nacht?
Schemerig-blank lagen de schepen gerijd in stille wachting boven het
zilver-glanzende water. Langs hun slanke masten ragde het fijne touwwerk als vreemd
kant. Statig zouden de ridders komen en de slanke jonkvrouwen en stijgen in de
blanke schepen van den glinsterenden stroom.
Wij wachtten zwijgend....
Maar ginds over het midden van den stroom kwam een klein bootje aanglijden. Het
was wonderlijk omschenen van maneglans en onwezenlijk gloeide aan den lagen
romp een rood licht. Onhoorbaar daalden de riemen in het water, dat er rimpelend
te glinsteren begon. Als ze opgeheven werden, vielen van haar lichte scheden
gloeiende zilverdruppels neer. En de wijde rimpelkringen werden als lichtende plooien
in het glanzige kleed.
Het bootje naderde geluidloos, ankerde dan ginds aan den walkant. Als het stil
was, rees een man omhoog in het witte licht. Zijn gezicht leek wonderlijk-bleek
boven den donkeren baard en om zijne bezige handen blonk een vreemde schijn.
Langzaam liet hij een groot kruisnet in het water zinken en bleef nu roerloos staan
toekijken, even het breede lijf gebogen, wijl om hem het witte licht weifelde en
rondom de nacht geluidloos te glinsteren lag, en ginds het fantastisch ridderslot blonk
in de kleurige wazigheid van maandoorgloeide nevels.
Zwijgend bleven we gebogen naar het lichte water. Om ons
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stond in blanke helderheid de vreemd-stille nacht, waardoor nauw hoorbaar het zachte
gerucht van den overkant kwam, als een zucht van de nabijë stad. In sprakelooze
verwondering bleven onze oogen wijd open over het wondere land met zijn
droom-omwaasd slot en zijn verre zee van kleurig-lichtende nevelen.
Maar, als in schrik gingen onze oogen plotseling naar het bootje dichtbij.
‘Zie’, fluisterde zij met gesmoorde stem.
Hoog, rechtop in het stille licht stond een vreemd-gebaarde, wonder-blanke
gedaante. Voor zich uit aan glanzige steel strekte zij een geheimzinnig net van
glinsterende draden, waarvan vloeiend zilver geluidloos afdroop. Tusschen de
wonder-prachtige draden schenen vreemde stukjes zilver spartelend te leven.
Nu boog de gedaante zich voorover naar het wondere net. Om de handen, die zij
langzaam naar voren strekte, was een blinkende schijn. Als zij ze uitstak in het net,
begonnen de glinsterende draden zilverig te trillen en in het effen-glanzende water
daalde een sprankelende zilverregen neer....
Plotseling scheurde een gierend fluiten, als werd een zijden kleed vaneen gereten,
de roerlooze nacht in stukken. En verschrikt oprijzend, stonden we weer aan het
maan-overschenen IJ, waarlangs ginds een doorzichtige, blauw-zilverig-doorschenen
sluier van stoom slierde. Gebogen stond hier een oude visscherman, omschenen van
het witte licht, te staren naar het kalme, blanke water. De maan hing hoog aan de
wazig-blauwe lucht en tintelde een kouden glans over de breede stations-overkapping.
Beneden, boven het land gloeide nog wit-gouden de nevelzee. En ginds aan den effen
stroom stond de vreemde, oude burcht met haar uitstekende kanteelen en torentjes,
maan-omglansd.
Toen we wegstapten naar de stoompont dreef een donkere, wanstaltige wolk
dreigend den verzilverden hemel in en wierp een spookachtige schaduw over het
glinsterend water.
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Dramatisch overzicht.
De Misanthroop, bij Het Tooneel.
Naar men weet, is Le Misanthrope Molière's eerste ‘comédie de caractère’, het eerste
tooneelwerk, waarin hij, de intrige-comedie naar Plautus' en Terentius' voorbeeld
versmadende, zijn eigen weg volgde van beschouwen en verbeelden der werkelijkheid
om hem heen. Voortaan wilde hij, dat personen en verwikkeling niet meer los naast
elkaar zouden staan, maar de verschillende karakters, in hun ontwikkeling en botsing,
de intrige zelf zouden te voorschijn brengen, hoe weinig dit ook zijn mocht.
In Le Misanthrope is het héél weinig, het stuk is bijna alleen ‘tentoonstelling’ van
caractères, de, om zoo te zeggen, innerlijke dramatiek, en zelfs tragiek, van de
rustloos levende, passioneele persoonlijkheid in zijn strijden tegen de wereld, en de
onmiskenbare belangrijkheid van dit schouwspel, ook nog voor onze oogen, bewijst
hoezeer die eerste voleindigde proeve van hooger tooneelspel aan Molière meesterlijk
gelukt is.
De Molière-commentator Aimè-Martin zegt er van, in 1824:
‘Nous remarquerons encore que la pièce se soutient sans valet, sans intrigues, sans
machine, par la seule force du caractère d'Alceste. Voyez aussi l'art avec lequel
Molière a su attirer sans efforts les autres personnages autour de celui-ci: la coquette
par sa vanité, la prude par ses faux calculs, Philinte et la douce Éliante par leur
penchant pour la vertu; Oronte, Acaste et Clitandre par leur amour pour Célimène.
C'est ainsi que d'un côté la folle passion d'Alceste le met en contact avec ce que le
monde a de plus frivole et de plus brillant, et que de l'autre sa haine si franche des
méchants lui donne le coeur de deux véritables amis. Rien n'est donc forcé dans la
réunion de tant de personnages divers; ou pour mieux dire, c'est içi la nature
elle-même: car tout se passoit autour de Molière comme dans sa pièce. Quant au
dessein de l'ouvrage, l'auteur n'a voulu peindre, ni un homme parfait dans Philinte,
ni un
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homme vertueux dans Alceste, comme l'ont avancé quelques commentateurs, mais
bien un misanthrope et un homme du monde, tous deux honnêtes gens, tous deux
ayant des défauts: aussi ne nous sont-ils point présentés comme des modèles, et la
morale de la pièce ressort, non de la perfection de ces deux caractères, mais du
dénoûment, dans lequel chaque personnage reçoit le prix de ses oeuvres. En effet,
la beauté de la vertu n'est pour la comédie qu'un objet secondaire; c'est la société
qu'elle doit peindre, ce sont ses travers et ses vices qu'elle doit nous montrer, et son
but unique est de nous corriger par le ridicule qu'elle y attache. Le Misanthrope
remplit toutes ses conditions.
Dit citaat geeft alles tezamen: een waardeering van het stuk en van de karakters, van
twee karakters vooral, en bovendien nog een curieuse omschrijving van hetgeen de
comédie op de toeschouwers behoort uit te werken, zal zij een rechtgeaarde comédie
mogen heeten.
Aangaande den aard van de hoofdpersoon wordt tevoren nog dit gezegd:
Il est bien remarquable que Molière a conçu le caractère du Misanthrope comme
Platon l'a défini. ‘La misanthropie vient de ce qu'un homme après avoir ajouté foi à
un autre homme sans aucun examen, et après l'avoir toujours pris pour un homme
vrai, solide et fidèle, trouve enfin qu'il est faux, infidèle et trompeur; et après plusieurs
épreuves semblables, voyant qu'il a ètè trompè par ceux qu'il croyoit ses meilleurs
amis, et las enfin d'être si longtemps la dupe, il haït tous les hommes également, et
finit par se persuader qu'il n'y a rien d'honnête dans aucun d'eux.’ C'est pour ne s'être
pas souvenu de cette définition, qui est la clef véritable du caractère d'Alceste, que
Rousseau et tous les commentateurs ont confondu le misanthrope tantôt avec le
mèchant, tantôt avec le vertueux. Alceste n'est ni un homme vertueux, ni un méchant:
c'est un misanthrope. Etre vertueux, c'est aimer tous les hommes, indépendamment
de leurs vices, parce que ces vices peuvent toujours être séparés de l'homme, comme
la maladie du malade. Etre misanthrope, au contraire, c'est non seulement haïr les
vicieux, comme s'ils étoient le vice même, mais encore c'est haïr tous les hommes
pour les vices qui ne sont qu'en quelques uns. Ainsi la misanthropie séparée de la
vertu par une foiblesse, et du vice par le vertu, se trompe sans cesse dans l'application
de sa haine, et devient, par ses erreurs mêmes, une source abondante de vrai comique.
En effect tout le comique du caractère d'Alceste nait de cette erreur: c'est elle qui lui
fait presque haïr la modération dans Philinte.... C'est elle encore qui rend Alceste
aussi sensible à une injure personnelle qu'il le seroit à une injustice faite au genre
humain. Enfin, c'est elle, qui le met en contradiction avec lui-même dans l'amour
qu'il
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éprouve pour une coquette; car il aime Célimène malgré ses vices, parce qu'il sait
bien que le vice et Célimène sont deux choses différentes... etc.
Ik schrijf deze commentaren af, omdat zij zoo bijzonder teekenend zijn voor den
tijd, waarin zij ontstonden en nog wel voor den tijd van vroeger ook. De behoefte
aan steenharde definities en naaldfijne onderscheidingen, de nuchtere kunstdogmatiek
en dito moraal, in 't algemeen een wijze van denken, die naar een vast schema alle
verschijnselen verklaart, niet zich tracht in te leven, doch eenvoudig een maat aanlegt,
dit alles vindt men hier, en deze Wijsheid der Vaderen doet droog en nuchter en
eigenlijk ook wel eenigszins kinderachtig aan. Men gaat speuren in Plato naar een
definitie van den Misanthroop, men gunt deze menschsoort deftiglijk een plaats
tusschen den Deugzame en den Booze en heeft aldus de menschheid verrijkt men
een derde variëteit, terwijl men zich evenwel bewust is, dat in den Misanthroop
Molière zich zelven heeft geteekend, gelijk het gansche werk slechts een verbeelding
is van zijn omgeving en eigen huiselijk leed.
Zóó was dus, leeren wij, de wijze waarop de 18e eeuw en een deel der 19e deze
dingen beschouwde: moreel-doctrinair, verstandelijk algemeen. Zoo beschouwden
zij het tooneelspel en de tooneelfiguren. Beide vertegenwoordigden een vastbepaalde
zedelijke waarde en waarheid en de vraag was maar welke. Om te weten wat Molière
had willen zeggen, behoorde men, geenszins het karakter der hoofdfiguur te
aanvaarden, gelijk het zich gaf, doch men moest ‘definir la misanthropie’. Eveneens
behoorde men niet de geheele comédie te aanvaarden, gelijk zij zich gaf, als een
weerspiegeling der wereld, doch er moest gezocht worden ‘quel étoit l'honnête homme
de la pièce’.
Neen, zegt de heer Aimé-Martin van 1824, dat moest niet gezocht worden, want
wij, 19e eeuwers, weten nu beter, dat in een comèdie geen ‘honnête homme’ behoeft
voor te komen, immers: ‘la comédie est la peinture de la société: elle corrige en
montrant les ridicules, et non en nous offrant des modèles’. Aldus blijft het moreele
toch als eerste eisch der kunst behouden, maar komt in de comédie niet openlijk aan
den dag. De ‘kunstleer’ van 1824 en vroeger wilde het zoo.... en wij van heden staan
daar wèl vreemd tegenover.
Hoe hebben deze menschen, met hun a-prioristische eischen en onverschilligheid
voor het afzonderlijk verschijnsel, het individueele leven, ooit iets kunnen begrijpen
van een karakter als le misanthrope, waarvan zij toch wisten, dat het ‘naar het leven’
was? Zij zien het koud-soortelijk, vermaken zich met het comisch-tegenstrijdige en
inconsequente, maar worden niet ontroerd door het pijnlijk-menschelijke en het leed
van hem, die voortdurend met de wereld, nìet minder dan met zichzelf, in strijd is.
Er is in dezen misanthroop iets van een melancholicus en
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een pessimist, hij heeft de prikkelbaarheid van een zenuwlijder, maar ook het
hooggestemd rechtvaardigheidsgevoel van den idealist, den dichter. Zijn zedelijkheid
begrijpt deze onzedelijke wereld niet en het smart hem, tot wanhoop toe, te zien hoe
die absolute eisch van recht en waarheid, van goedheid en trouw in zijn binnenste,
door de wereld bij elke gelegenheid honend wordt miskend. Maar het wordt nog
erger voor hem, als zijn grieven tegen de wereld, de pijn van haar cynisme en
verbijsterende onverantwoordelijkheid zich als samentrekt en tot het uiterste opvoert
in één mensch, een vrouw.... die hij hartstochtelijk lief heeft. Dat is het smadelijke,
het vernederende voor hem, die nu in den strijd van zedelijken levenseisch en
onuitroeibare passie aan zichzelf het smartlijk contrast van ideaal en werkelijkheid
leert kennen en niet eens meer den bitteren troost vindt de wereld te kunnen verachten.
Want de fiere tegenstander der maatschappij, de onverwinbare idealist, die elke
gemeenschap tusschen zich en de wereld afwees, moet nu zich overwonnen erkennen
door zijn liefde tot de onwaardige coquette Célimène. Van al de ergheden der wereld
is zij de ergste, en hij kan toch niet van haar laten en moet haar aanvaarden, gelijk
zij is.
Zoo beschouwd, is het niet minder dan een innerlijke tragedie, die wij hier voor
ons hebben. Dat er toch een comédie van kwam, is aan Molière's hooge kunst te
danken, die, niet minder psychologisch dan logisch, de lijnen van het karakter
eenvoudig wat doortrok en zoo den humor redde.
Allereerst door het heftige, heetbloedige van den man te accentueeren. Philinte
zegt:
- Mais on entend les gens au moins sans se fâcher.
Waarop Alceste antwoordt:
- Moi je veux me fâcher, et ne veux point entendre - en openbaart daarmee zijn
‘onredelijken’ aard en zijn humeurigheid. Maar dan wist Molière ook, hoe in elken
idealist, in elken zedelijkheidsapostel een fanaticus schuilt, een tyran van
doctrinarisme, die wreed wordt uit deugdbegeerte en de menschheid zou kunnen
uitroeien, enkel om zijn princiep te doen overwinnen. Zoo een verliest op den duur
alle gevoel voor proporties, gaat zich zelf en zijn streven beschouwen als het
middenpunt der menschelijke belangrijkheid, alsof deugd en idealisme geen anderen
paladijn hadden dan juist hem. Op deze wijze wordt tot ondeugd wat deugd was en
krijgt ook de wereld haar zedelijk recht van bestaan terug, nu zij van vervolger
vervolgde wordt en straf zou lijden verre boven haar misdaad.
Door in Alceste den ‘doordrijver’ en den tyran te openbaren, heeft aldus Molière
het comische van zijn figuur en zijn stuk behouden, maar toch niet zóó, of wij voelen
er den weemoed doorheen en zien aan het eind een overwonnen, maar niet onwaardig,
man zich terugtrekken uit
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den omgang der menschen. Het had slechts aan den schrijver gelegen, wil men
meenen, het geval tragisch te maken. Welk een verwonderlijke wereld- en zelfkennis,
welk een wijsheid en gelatenheid tezamen deden hem hier een blijspel schrijven....
van zijn eigen ellende.
Want dat was het toch. Molière is Alceste en in Célimène heeft hij Armande Béjart,
zijn vrouw, geportretteerd, onmiddellijk en brutaal naar het leven, schijnt het.
Célimène's ongeneeslijke coquetterie en babbelzucht waren de hare, Alceste's smart
en schaamte de zijne en al de andere, zoo los en voortreffelijk aangegeven, figuren
zijn genomen naar de gewone omgeving van het paar. Het is zijn eigen wereld van
leed en zorg, die Molière hier de kracht en grootheid heeft gehad comisch te zien,
omdat hij zichzelf en die wereld, ondanks smart en vernedering, als te klein had
begrepen om tragisch te kunnen zijn.
Wel sterk, voor ons zelfs griezelig sterk, was die maatschappij in Molière's tijd en
Molière mede, dat het zelfs tot een vertooning kwam van het werk, waarin Molière
en zijn gewezen vrouw de rollen van Alceste en Célimène vervulden...! Toen waren
zij niet lang te voren gescheiden en vonden blijkbaar moed en kracht om het tooneel
nog eens te spelen, dat zij beleefd en geleden hadden. Mij dunkt, hiervan is niet veel
anders te zeggen, dan dat de toen levende menschen wel zéér van ons verschilden,
en ook dat toen de hooggeplaatsten het beter verdroegen gepersifleerd te worden dan
thans de laagst geplaatsten, en ook, dat Molière zich blijkbaar zeer veilig voelde in
des konings gunst....
Van de opvoering door het gezelschap Royaards kan vrij wat goeds gemeld worden,
nog buiten den lof, die men reeds schuldig is voor het durven spelen van een werk,
dat zware conventioneele eischen stelt en maar twijfelachtige baten belooft.
De heer Royaards is geen ideale Alceste. Hij is daartoe niet jong, niet slank, niet
lenig genoeg, maar hij voelde het karakter, scheen mij, en maakte vooral Alceste's
smart voor ons vaak aandoenlijk levend. Het heel fijne figuurtje van Célimène werd
door mevr. De Vries vooral decoratief verbeeld. Zij was prachtig om te zien, als een
beeld of een bloem in haar houding en bewegen. Voor den heer Musch, in de rol van
Orante, moet men waarlijk allen eerbied hebben. Musch is een der weinigen onzer
acteurs, die nu en dan een ander vermogen te zijn, en zoo hadden wij dan ook het
voorrecht waarlijk een Oronte te zien, die met Musch maar uiterlijkheden gemeen
had. Van de overige spelenden zou ik nog mejuffrouw Pine Belder, als een
verdienstelijk wrange Arsinoë, willen noemen. Haar orgaan klonk ook opmerkelijk
helder.
De aankleeding van het stuk was zeer verzorgd, in décor en costumes, maar de
laatste, ontworpen door mej. Bronger, ‘deden’ het heel

Groot Nederland. Jaargang 11

114
veel beter dan het décor. Er was weinig harmonie tusschen beide en, naar mijn smaak,
veel te veel licht. Zoo leek het gansche tooneelbeeld wat rammelig, wat onzuiver,
als instrumenten die niet goed gestemd zijn en dat was zekerlijk jammer van moeite
en kosten.
Maar over het geheel mogen wij deze vertooning dankbaar begroeten als een
kunstdaad, de tradities van Het Tooneel geenszins onwaardig.

De Toren van Nesle, bij de Koninklijke Vereeniging.
Het is een heel curieus experiment van tijd tot tijd weer eens een melodrama, een
sappigen ‘tooneeldraak’, op te voeren, om de uitwerking te zien op het publiek en
te weten of en hoe de menschen er vatbaar voor zijn. Stalles en parterre schenen niet
vatbaar, de ‘hoogste’ rangen nog wel, als hebbende meer naïveteit, minder valsche
schaamte en vooral minder ‘beschaving’, gelukkig. De gezeten bourgeoisie van de
duurdere plaatsen heeft het gevoel, dat zij deze kunst niet mag genieten, op straffe
van ouderwetsch en belachelijk te zijn. Ook vinden deze menschen inderdaad al die
vorsten en edellieden, in hun hoogdravende taal, een beetje gek, voornamelijk omdat
het vorsten en edellieden zijn. Dezelfde taal gesproken door eenvoudige burgerliên
in bij dezen passende situaties achten zij echter in 't minst niet gek of ongenietbaar.
Zoo het stuk maar een burgerlijk aanzien heeft, is het romantische in
persoonsschildering en handeling veeleer een aantrekkelijkheid. Men meent dan
realisme voor zich te hebben, gewone menschen in de gewone wereld, en drinkt zich
eigenlijk onbewust een lichten roes aan de zaligheden van het romantisch gevoelen.
Het succes van tooneelwerken als Mea Culpa en Silvia Silombra is hieraan te danken,
aan dezen heimelijken lust tot romantiek bij een uiterlijken schijn van
werkelijkheidskunst. En zelfs Heijermans' Zevende Gebod en Ghetto verkregen, naar
ik stellig geloof, hun enormen bijval grootendeels door het onmiskenbaar element
van romantiek in de hedendaagsche realiteitsschildering gemengd.
De hoogere comediebezoekers echter, de galerijbewoners, behoeven geen fictie
van moderne litteraire beschaving op te houden en kunnen zich vrijelijk geven aan
hun natuurlijke aandoeningen, die onvermijdelijk den kant van het romantische
opgaan. Daar zijn zij juist primitief en oncritisch voor, of anders gezegd: subjectief
enkinderlijk. In die hoogten verlangt men, zonder bijgedachte, ontroerd te worden
op een aangenaam streelende wijs, men verlangt er wèl het leven, maar op een heel
bijzondere manier. Het vreemde leven trekt allereerst aan, gelijk ook
reisbeschrijvingen nog steeds aftrek vinden onder het volk, en zoo werd dit
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levende vreemde het succes der bioscooptheaters. Maar jachtscènes, spoortreinen in
beweging, militaire manoeuvres en vliegmachines, dobberende schepen op zee,
fabrieken in actie, dat alles verveelde op den duur, die niet lang duurde. Dat was het
toch niet alleen, wat men wilde. De werkelijkheid, de bewegende werkelijkheid
wenschte men, maar mèt een intrige, een spannend verloop van de opvolgende
tafreelen, een rij van gebeurtenissen bezield door het geestelijke van booze of edele
menschelijkheid.
En zoo kwam het melodrama door de achterdeur weer binnen, nadat men het, om
plaats te maken voor niets dan verrassende werkelijkheid, de voordeur had uitgezet.
De afzonderlijke, onsamenhangende werkelijkheid van, zij het nog zoo vreemde,
tafreelen is niet genoeg, dit hebben sedert alle Kinema-directies begrepen en schatten
gelds over gehad om aan de gebleken begeerte des volks te voldoen. Doch het zal
niet helpen vermoedelijk. Het melodrama, gespeeld te midden van een natuurlijk
décor en enkel gemimeerd, zal op den duur de romantische begeerten niet bevredigen,
want wat men wil, is eigenlijk volstrekt niet ‘natuur en waarheid,’ terwijl de levende
stem maar noode gemist wordt. Zoo geloof ik, dat in de Kinema's de menigte thans
weer opgevoed wordt tot een begeerte naar en een genot in melodrama's, die het
tooneel later in volheid zal kunnen bevredigen. Want hier, juist ongebonden door
eenige werkelijkheid, in de onbelemmerde vrijheid der verbeelding, vindt bevrediging
die begeerte naar een gedroomde wereld, waarin het Kwade schilderachtig en
ontzettend is en het Goede altijd zegeviert. Met of zonder duidelijk omschreven
godheid, wil men daarboven - en heimelijk ook beneden - dat onze samenleving op
moreele beginselen gebouwd zij en naar een moraal leve.... op het tooneel. Zijn
gansche goedkoope idealisme wil die Boven- (en beneden) mensch op de scène
weerspiegeld zien in figuren, die abstracties zijn van deugd en ondeugd. Zoo bevredigt
hij zijn behoefte aan deugdzaamheid en een hooger leven, en.... troost zich over zijn
eigen onwaardig bestaan. In die deugdzame helden en heldinnen ten tooneele ziet
hij zich zelf, vergroot, verheerlijkt, ziet hij zichzelf als het moreele wezen, dat hij
geweest zou zijn, indien de wereld het gedoogd en de fortuin hem begunstigd had.
Zijn kinderlijke ijdelheid leeft zich hier uit, zwelgt in liefde tot goede daden en in
de haat van slechte, en ziedaar van de romantiek de eerste groote factor, de
zelfverheerlijkend-ijdele, genoemd.
Een andere is de drang naar het mystieke, naar de vermoede en ongekende diepten
des levens. Wat het dagelijksch leven, door afstomping, niet meer geeft, wil men
van het ongewone en voorname bestaan der vorsten en van den adel, liefst in vreemde
streken. Doch dit is niet alles nog. Niet alleen het zeldzaam geziene begeeren deze
primitieve
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geesten, doch ook het gewone ongewoon gemaakt. Op dien ondergrond van allervaagst
christelijke moraal, moeten de gebeurtenissen zich afteekenen met bijzondere scherpte,
in een vreemd, huiveringwekkend licht. Allerlei onverklaarbaar, maar zeer voelbaar
verband, ongeveer dat wat men ‘bijgeloof’ noemt, behoort zich te verwerkelijken op
het tooneel, opdat, door die mysterieuze vreemdheid, het leven weer glans verkrijge
en men de droge korst der dagelijksche eenvormigheid met geduld verder kauwe.
Zoo werkt het romantische nu nog als een soort van opschudding voor kinderlijke,
grove en trage geesten. Zij verhoogen zich in eigen oogen en bezinnen zich, dat hun
eigen dorre levenstak gelukkig niet de gansche boom is.
Al dit hier gezegde geldt voor het romantische, maar niet geheel voor de Romantiek,
dat is het tijdvak en de staat der geesten op het eind der 18e en in de eerste helft der
19e eeuw. Er was toen bij de besten ongetwijfeld nog wel meer gaande dan die zucht
naar ontvluchting der werkelijkheid in een kinderachtige verbeelding. Ongekende
hoogten en diepten des levens hebben zich toen onthuld voor een gansche menschheid,
die, gansch verbijsterd door dit schouwen, maar stamelend haar huiveringen en haar
zaligheid kon vertolken. Zoo lijkt de geestesberoering ontzaglijk, maar de kunst van
het tijdvak klein, want zeer besmet met al hetgeen ik boven noemde en dat zeer zeker
tot het primitieve menschzijn behoort. Men voelt haar als een product, dat maar half
zijn beslag kreeg, de opzet was groot, maar de doorwerking verliep in leege drukte
en ijdele opwinding, te zwak om uitdrukking te vinden en altijd op de eigen figuur
bedacht. En ten slotte werd zij ook wel geheel leeg van gevoel, maar bijzonder
vernuftig van maaksel en uiterst teekenend voor tijd en menschen.
Aldus is het stuk, waaraan blijkbaar de oude Dumas nog heeft meegewerkt, De
Toren van Nesle, een gaaf exemplaar van de virtuose soort, die zich onder Dumas'
pen letterlijk ophoopte. Wat men hier, buiten de curiositeit van het romantische
voelen, bewondert, is de schier ongebroken opvolging van groot-dramatische tafreelen,
zulke scènes, als den toeschouwer doen weenen of sidderen en het weergaloos beleid,
waarmee de intrigedraden gelegd en verknoopt worden naar het bekende schema.
Daar zijn de mijnen en tegenmijnen door twee Boozen tegen de wereld en later tegen
elkander ontstoken, een spannend duel van vreemdsoortige en schijnbaar ongelijke
krachten. Daar is de Onschuld, die tusschen dat alles vreeslijk in de verdrukking
komt en eindelijk zelfs ten gronde gaat. Doch die ondergang zelf, de schijnbare triomf
des Boozen, is met één vreeslijken ommekeer de wrekende gerechtigheid Gods, de
ontzaglijke
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openbaring eener Hooger Macht, die als spelende en van zelf de plannen der Boozen
tot hun verderf keert en hen vernietigt op het oogenblik, dat hun de overwinning
verzekerd scheen.
Dit alles en niet minder hebben die oude schrijvers verwerkelijkt in een spel van
Fransche koningen en hofschandalen. Men gevoelt er zwakjes den invloed van
Shakespeare in, maar ook, dat de tijd geen diepgaande menschenbeelding naar aiens
trant begeerde, als maar het heftige en grillige en griezelige bewaard bleef. En zoo
is dan voor ons bijna alle belang samengetrokken in dien boeienden opzet en
verslingering en ontknooping der handeling van het spel en in de effectvolle wisseling
van tallooze kleurige tafreelen. De rest moet men er, historisch, bij genieten....
Het kwam mij voor, dat de spelers in 't algemeen, en die der hoofdrollen, mevrouw
Mann en de heer Louis de Vries in 't bijzonder, eerst in de latere bedrijven met hun
spel en hun persoon zoowat op dreef raakten, maar toch niet geheel een zekere
verlegenheid konden overwinnen over hun spelen in zulk een ‘draak’. De ‘overtuiging’
kwam pas heel laat en toen nog niet geheel, scheen mij toe, en dit verlamde voor een
belangrijk deel de werking, die ongetwijfeld eens van dit werk uitging. Het is jammer,
maar het kon misschien niet anders zijn voor menschen in 't heden, die niet meer de
gewoonte, maar vooral niet de ziel hebben voor zulke kunst. De vraag is echter of
mèt de gewoonte, die ziel niet zou terug komen. Het is misschien de moeite waard
dit te overwegen, want het ‘volksdrama,’ als er zoo iets op komst is, ligt zeker in de
romantische richting.
FRANS COENEN.
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Literatuur.
C. en M. Scharten-Antink. De Vreemde Heerschers. Een verhaal van de
Italiaansche Meren. Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope
Lectuur, (serie Nieuwe Romans), 1911.
Het is een dwaze tachtiger-dwaling, dat voor de kunstenaars het sympathie-vinden
niet van op-wekkenden invloed zou zijn; en ik durf dan ook gerust te zeggen, dat het
echtpaar Scharten-Antink aan hun in Italië spelenden roman is getogen,
‘aangemoedigd door het succes’ van hun Parijsch, - zij 't ietwat versuikerd-Parijsch
- verhaal over Een Huis vol Menschen. Mits men ‘aangemoedigd’ neme in zijn
eigenlijkste beteekenis; die niet van een initiatief, doch van slechts een bijkomstige
moed-geving gewaagt.
Goed dan; mevrouw en de heer Scharten waren van Parijs - via Apeldoorn - naar
Ruvigliana bij Lugano verhuisd. Zij leerden daar een prachtige landstreek kennen,
en een bevolking waarin het belangwekkend stadium onzer huidige cultuur, stadium
van cosmopolitiseering, op zoo eigenaardig-scherpe wijze viel waar te nemen, dat
het daar als gestileerd scheen. Cosmopolitiseering, die alle nationale en regionale
eigenheden doet wegdrijven; en die den Noord-Europeeschen vreemdeling in
Noord-Italië wel in bijzondere mate moest treffen, waar hij een voor ons
middeleeuwsch ver lijkend clan-gevoel, een middeleeuwsche godsdienstigheid en
een middeleeuwsch romantischen volksaard, zag wijken voor den invloed van
Amerika, - moderner dan modernst Europa! -; benevens voor den invloed van 't
bot-ijverig Duitsch materialisme, dat met valsche en grove gevoelerigheid gepaard
gaat. Overál ziet men ‘het oude’ wijken voor ‘het nieuwe’ - ginds zagen onze auteurs
dit in deze verhoogde mate: dat het eeuwen bewaarde, oer-oude, in tragische botsing
met het hyper-nieuwe, gebroken en weggevaagd wordt.
Prachtig onderwerp voor een roman! En - voor een Hollandschen roman; ik bedoel:
voor een roman, geschreven en gelezen door lieden, die voor het zeer ver van onzen
aard staande karakter van 't Italiaansche land en 't Italiaansche volk de groote
belangstelling van het onbegrepen vreemde moesten gevoelen.
De Schartens nu hebben inderdaad zeer blijkbaar dat vreemde met
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de grootste belangstelling waargenomen; ze zijn er in op-, neen, ze zijn erin
kopje-onder gegaan. Ze hebben genoten van de heerlijke feestelijkheid van 't
Noord-Italiaansche landschap in alle seizoenen, op alle tijden van den dag. Ze hebben
zich vermeid in ouderwetsch-dorpsche gemoedelijkheid, - herberg-conversaties
vinden we in meer dan één prachtige, atmosfeerrijke beschrijving - ze hebben 't
archaeologisch curiosum van een familieveete tusschen de twee eerste families van
't dorp grootgezien; families, trotsch en aartsvaderlijk-eenvoudig, arm zonder
behoeftigheid.... Ze hebben in deze middeleeuwsche wereld natuurlijk het belangrijk
element der geestelijkheid niet weggelaten - onvergetelijke personages in het boek
zijn de pastoors, met hun onderling zeer verschillende neigingen; - al moeten we hier
dadelijk bijvoegen, dat deze geestelijke heeren wel wat al te weinig in aanraking met
de dorpsgemeenschap worden gebracht; een opmerking op welker meer algemeene
strekking wij aanstonds terugkomen....
Op dit patriarchaal wereldje dan komen de uiteenrukkende machten van Duitschland
en Amerika aan-dreigen. Duitschland heeft zich hier - trouwens, waar ter wereld
niet? - op- en ingedrongen. Duitschers, met hun Ausdauer, hun koppen die tegen 'n
stootje, tegen 'n voor-'t-hoofdstooten kunnen; Duitschers in wie men de inferieure
doch krachtdadige eigenschap van den rusteloozen ijver veracht en vreest - zij hebben
alles behôteld en befuniculard; ze hebben met plebejische geldmacht den
weerloos-eenvoudigen, trotschen en onverstandigen autochthonen 't land onder de
voeten weg-gekocht; of het, door de exploitatie van terreinen in de buurt, waardeloos
gemaakt. Het Deutschthum in zijn zakenkracht is hier vertegenwoordigd door een
ouden heer in een ontzachlijk rijke villa; de overheering die hij uitoefent over de
bevolking in den omtrek, is geaccentueerd doordat de auteurs hem hebben laten
trouwen met een erfgename van ouden gewestadel, de Contessa Margherita.
Een enkele poging doen de mokkende dorpelingen nog wel eens om tegen de
Duitschers te concurreeren. Zoo zullen zij een grooten weg aanleggen, die den
funiculare althans wat het vrachtvervoer door de bevolking betreft, overbodig kan
maken. Het aanleggen van dezen weg wordt in den geest der romantische bevolking
tot een soort vaderlandlievend heldenfeit. Aan dezen arbeid deelnemen is een ‘schoone
plicht’; bij dezen arbeid de leiding te hebben, tot dezen arbeid 't grootste aantal
zonen-werkkrachten leveren, wordt een fel bestreden punt-van-eer bij de twee
voornaamste familiën.... Maar even hoog als de fantasierijke opvatting van 't plan
oplaait, even zoo spoedig wijken de uitvoerders voor de moeilijkheden van den
winter. - Het nuchtere verstand en de rustigsterke werkijver der Duitschers verzekeren
ook in dit opzicht dezen een gemakkelijke overwinning.
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Bij dezen arbeid treedt ook de andere vijandelijke macht, Amerika, op den voorgrond
voor onze aandacht. Een der familiehoofden wil dat zijne beide zonen uit Amerika
zullen terugkomen voor het eerewerk van den wegaanleg. Want men moet weten,
dat het langzamerhand in het dorp gewoonte is geworden, dat de jonge mannen een
poos naar Amerika gaan, om zich daar eenig vermogen te verwerven; het bezit
daarvan is men van lieverlee als noodzakelijk gaan beschouwen; en het zich in 't land
zelf te verwerven - daarvan is geen sprake. Doch van de twee ontboden zonen komt
er maar één terug; en die nog slechts voor een poos -; hij kan zich niet meer voegen
in 't patriarchale leven onder 't patriarchaal gezag van het familiehoofd; hij vindt de
stegen van zijn geboortedorp te nauw en te vies -; de moderne wijze-van-leven heeft
hem van zijn land en zijn volk ontbonden. Ik noem hier nu een enkel voorbeeld; maar
zóó gaat het met velen....
In het voorafgaande nu meen ik eenige duiding te hebben gegeven van hetgeen
de Schartens hebben gewild, en de wijze waarop zij de literaire verbeelding van deze
bedoeling hebben opgezet. Het is echter niet te ontkennen, dat zij in de uitwerking
van dezen opzet zeer weinig zijn geslaagd. De groote fout van dit werk - en zóó groot
is ze, dat ze het boek als-geheel deed mislukken - de groote fout is: dat de détails,
de afzonderlijke typen en de afzonderlijke beschrijvingen, te breedvoerig zijn
behandeld; zóó breedvoerig, dat de kracht van bedoeling, die uit de juiste verhouding
der aangevoerde elementen tot ons zou moeten komen, in deze veelheid schuil gaat.
Met andere woorden: het boek, dat een met inachtneming der proportiën gebouwd
geheel, dat een architectuur moest worden, is ten slotte een verzameling geworden
van veel, o deels zeer zorgvuldig en kunstig bewerkt, bouwmateriaal.
Waaraan is een dergelijke kapitale constructiefout toe te schrijven? Ongetwijfeld
hieraan: dat het 't geheel concipieerende element in de schrijvers-twee-eenheid niet
voldoende heeft gedomineerd. En hoewel ik gaarne bereid ben die twee-eenheid naar
den wensch der schrijvers discretelijk te eerbiedigen, is toch ook op dit standpunt de
opmerking geoorloofd, dat in het werk dat mejuffrouw Antink vóór de associatie
schreef, ieder détail voortreflijk in de architectioneele proportie was gehouden. Dat
werk was: stevig; en zoowel in Een Huis vol Menschen als in De Vreemde Heerschers,
is een verslapping waar te nemen. Nu was dit bezwaar in Een Huis vol Menschen
nog niet zoo hinderlijk; immers, zooals al de titel aanduidt, hier werd een bonte
veelheid in afgebeeld; doch waar de stileering bedoeld is van de loswording eener
samenleving, moeten integendeel de ontwrichte en de ontwrichtende krachten zeer
duidelijk tegenover elkaar gesteld zijn. En nu voelen
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we geenszins voldoende den overvloed van personen - in wier typische
eigenaardigheden de schrijvers zich met overgegeven toewijding vermeien - bewogen
worden door de machten, welker beelding de opgave van dit geschrift moet zijn
geweest. De leden der in veete levende families (Muzso en Taddeï) bijvoorbeeld, zes-en-twintig in getal! - heeft men, als de lectuur van 't boek achter ons ligt, noch
als karakternuancen, noch gegroept in familietegenstelling meer vóór zich. Van een
manken Duitscher, den ‘zoppo’, nemen de grappige verrichtingen en vertoogen als
gezondheidsmaniak een buiten alle evenredigheid groote plaats in het boek in. Men
dwaalt langs de - trouwens op den duur wat vervelend wordende - eigenaardigheden
van dit heer genoeglijk weg van het standpunt, waarop men hem kon zien als een
onderdeel der Duitsch-valsch-gevoelige invasie.
Ziehier dus de hoofdfout van het boek; een fout die, gelijk ik al opmerkte, in het
vroegere stadium van mejuffrouw Antink's schrijfsters-loopbaan niet bij haar viel
waar te nemen. Wat is echter in wezen deze hoofdfout, gelijk ze nu bij de
twee-eenheid der auteurs opvalt? Waarop wijst dit gebrek aan stevig saemhoudende
compositiekracht? Op het niet volkomen doordrongen zijn van de kracht der visie,
die de schrijvers hun lezers hebben willen doen zien.... M.a.w. hierop: dat zij niet
zelf diep-in-de-ziel getroffen sijn geweest door het tragisch gebeuren waarvan zij
ons verhalen. Waren zij - de twee-eenheid! - dit wèl geweest, dan hadden zij zich
nooit zóó, 't geheel vergetend, kunnen vermeien in genoeglijke détails. Zoodat we
mogen zeggen, dat deze schrijvers zich wel weer ‘knap’ hebben betoond; - o, zéér!
- maar het groot-beteekenisvolle, de eigen ontroering, die we in waarlijk grootsche
werken als één ademtocht voelen huiveren door het geheel, den ‘souffle’ dien we
aanduiden als we de ‘inspiratie’ loven, of de ‘lyriek’ in een werk - dát ontbreekt. Ze
zagen den Brunate bij Lugano wel zeer ‘interessant’; als ‘een mooie stof’ - die zij
‘aangrepen’; maar ze zijn er niet door aangegrepen zelf. En dat zij als welwillend
en, inderdaad o, zéér geïnteresseerde touristen op dit land en dit volk zijn blijven
kijken, maar niet met het hart hebben méégeleefd - dat voelt men ook wel telkens,
waar deze lieden niet diep-begrepen Italianen blijken....
De naam Scharten-Antink zal zeker lang een naam blijven in onze literatuur; en
vele ‘bloemlezingen voor schoolgebruik’ zullen van hen gewagen. Tot zoodanige
‘lezingen’ biedt hun nieuwste boek ongetwijfeld menige schoone ‘bloem’.... Maar
het geheele werk zal géén veelgelezen boek zijn.
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Ina Boudier-Bakker, Bloesem. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon,
(1912).
Ik veronderstel, dat ge den bundel ‘Kinderen’ van deze schrijfster gelezen, dat wil
zeggen: genoten hebt. Nu geeft zij u een nieuwen bundel novellen uit het kinderleven.
Gij ziet dien met eenige aarzeling, met eenig wantrouwen aan. Zoudt ge hem lezen?
Waarschijnlijk, redeneert ge, zal dit boek mij teleurstellen, hóógstwaarschijnlijk zal
het mij niet bevredigen. Immers - hoe gaat het? Een auteur schrijft een werk, dat in
den smaak valt. Nu heeft hij zijn ‘genre’ gevonden! Eenigen tijd later: een ander
boek van denzelfden aard - - Teleurstelling! Het succes is matig of minder. En wel
vooral hierdoor: doordat het tweede boek het verrassende van het
nieuw-geluid-brengende eerste, mist. Er is een groote stijging in voortreflijkheid
noodig, om dat gebrek aan ‘verrassing’ te overstralen.
En die stijging, - neen, die was bij Ina Boudier-Bakker's kinderschetsen niet te
verwachten. Want haar vorige bundel op dit gebied was zóó zuiver en scherp
aangevoeld, dat een climax, zooals in zoo'n geval tot onze bewonderende voldaanheid
vereischt wordt, hier niet kon worden tegemoet gezien....
En evenwel, - hier is hij! Dat heb ik u te zeggen, en ik ben blij dat deze aanhef
voorbij is, en ik u nu vol-uit zeggen kan, wat ik verlang om u mee te deelen: dit
‘Bloesem’ is een kostelijk boek.
Is dit boek in zijn geheel een stijging, ook in het boek is een climax waar te nemen,
in zooverre als de laatste der vijf schetsen welke het bevat, de mooiste, de knapste,
de diepste is. De schets die na ‘Kinderen’ het minst verrrást, is die welke in dit boekje
als middelste wordt gegeven - zeer tactische schikking! - en Peetje's Kerstboom heet.
Het is het raak neergezet beleven van 'n kind uit een heel arm gezin, dat de Kerstmis
met twee, ja, twéé! Kerstboomen viert; één op de Zondagsschool, waarheen zijn
ouder broertje hem meeneemt; en dan nóg één: ‘een klein chocola Kerstboompje
met drie takjes, lorrig versierd met wat kunstgroen; om elk takje één gekleurd suikeren
ringetje, en aan 't eind van elk takje een dun rood scheefstaand kaarsje’; dat hij met
z'n broer Jan samen was gaan koopen voor wat centen die moeder over had.
Dit novelletje is als vele van Ina Boudier-Bakker's vorig bundeltje. Het is raak
neergezet, zei ik reeds. Het is zuiver, eenvoudig, zonder iets van sentimentaliteit waartoe arme-lui's-milieu én kindergedoe altijd zoo ruimschoots aanleiding bleek.
Neen, sentimenteel is Ina Boudier-Bakker om-den-dood niet; de menschelijke
ondeugden, die, grootendeels
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ook bij kinderen te vinden, zich bij dezen eigenaardig-openlijk vertoonen, - en van
deze ondeugden in de eerste plaats: hardst egoïsme - zij laat ze gevoelen met groote
kracht. Ja, het is mij, bij de lectuur van ‘Kinderen’ ook reeds, meermalen
voorgekomen, of zij zelfs eenige vrees om sentimenteel te worden gevoelt; een vrees,
die haar werk op enkele punten iets opzettelijk-óngevoeligs deed krijgen; iets kouds.
De liefde tot de kinderwereld, die liefde die haar dreef tot haar werk en die wij in
zoo menig met doordringende aandacht waargenomen détail voelen tintelen, die
liefde houdt zij soms eventjes opzettelijk weg. Dan is het zoo nauwkeurig geziene
kinderleven zoo'n oogenblik alleen maar: interessant.
‘Opgepast’, heeft Ida Boudier zichzelf gezegd; ‘nu voorál opgepast’, toen ze van
‘zoo'n arm kindje’, nietwaar, ‘op Kerstmis’ ging vertellen.... En ‘Peetje's Kerstboom’,
hoewel vol rake fijne trekjes, is 't minst indrukmakende schetsje van den bundel
geworden. Meer dan van Peetje bij zijn kerstboomen heb ik genoten van de beide
schetsen die daaraan voorafgaan: ‘Illusie’ en ‘Pa's Kinderen’.
‘Illusie’ - dat is pijnlijk hard, en onloochenbaar, onontkombaar waar daarbij. Het
verhaalt van de vereerende, ja bijna aanbiddende neiging die een meisje-uit-'n winkel
gevoelt voor een voornaam schoolkennisje. Het is zoo scherp-juist in z'n nuance
gezien, dit vereeringsgevoel - dat zich zoomin in Ina Boudier-Bakker's schets als in
de werkelijkheid ontleden laat; (- zie daar tevens een groote lof voor dit stukje
literatuur.) Als we van zoo'n verhouding hooren, zijn we geneigd ze met wat
spot-van-minachting te beschouwen; en als we verder toekijken of toeluisteren,
verdwijnt die misprijzing; want 't is zoo echt; zoo diep-natuurlijk; zoo menschelijk.
Dat bewonderend toenadering zoeken van Fietje naar Lou, het is hetzelfde gevoel,
wat, naar reeds Stendhal noteerde, 'n boer doet smachten naar elke ‘dame’. Het is
een liefde waarin een zeker niet zeer edel bestanddeel van ons geestesleven zijn deel
heeft; niet zeer edel, doch hoe sterk; want nietwaar, een laatdunkende glimlach over
uw geringe afkomst, uw geringe omgeving, uw gebrek au savoir-vivre - het doet
indringender pijn dan een sterk en heftig verwijt over een ernstige karakterfout....
Fietje heeft Lou te spelen gevraagd; heeft dien Zatermiddag haar oude, trouwe
vriendinnetjes Em en Suus achtergesteld voor de voorname vreemde. Voelt ge den
‘algemeenen kant’, lezer, van dit verhaal? O, als ge eerlijk zijt - ik vrees, dat ge dan
zult antwoorden: ‘meer dan me lief is!’ Mooi, - zoo ge dit meevoelen kunt, zult ge
't heele verhaal meevoelen; met dat pijnlijk raak-aandoen van woord-na-woord....
Ge zult het al vooraf begrijpen, dat het eigenlijk niks geen prettige middag werd,
dien Zaterdag; noch voor Fietje, noch voor Lou; en van het mislukken van
standencombinatie, dat hier in 't kinderlijk-openhartige als 't ware ge-
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stileerd wordt gegeven, het bittere dóór-proeven. Maar, al begrijpt ge dit vooraf, ge
moet de novelle tóch lezen, om dan te bewonderen de fijne kunstenaarsintuïtie,
waarmee de schrijfster de kleine ‘gevallen’ van dien droevig-mislukten middag weet
te kiezen, volmaakt natuurlijk, alledaagsch - maar zoo dat in deze schijnbaar
onbelangrijke botsingen 't licht eener bedoeling doorblinkt, gelijk de zon tusschen
twee verscheidentintige wolken wonderbaar beduidenisvol schijnen kan. En ook zult
ge bewonderen die echte kunstenaarseigenschap der begrijpende eerlijkheid;
eerlijkheid, die boven de banaliteiten van ‘schuld’ en ‘goed’ en ‘kwaad’ de belichting
brengt van het begrip.
'n Héél mooi novelletje dus; waarvan ik alleen, om der compositie wille, wenschen
zou dat de schrijfster het verhaal, hetwelk de verhouding der meisjes vastlegt in het
weergeven van den visitemiddag, ook met 't vertellen van dien middag had afgesloten.
Hetgeen verteld wordt omtrent het verder verloop der verhouding is aanhangsel, dat
niet doet dan onze belangstelling bevredigen, door te vertellen ‘hoe 't verder ging’;
een niet zuiver artistiek aanhangsel.
‘Pa's Kinderen’ vertelt van het killig jeugdleven der beide dochtertjes van een
schoolhoofd. Ik wil bij 't kortelijks noteeren van mijn indruk betreffende deze novelle
het kleine bezwaar dat ik er bij gevoel vooropstellen; er is dan kans, dat we 't bij de
verdere bespreking een beetje vergeten, hetgeen voor een rechtvaardig oordeel
gewenscht is. Dit bezwaar is: ik voel een zeker te kort aan beschrijving van de
entourage. Om ons te doen ademen in de zeer eigenaardige atmosfeer van een school
en aangrenzend meestershuis, was 't noodig geweest te beginnen met een suggestieve
verbeelding van dat milieu. Nu komt het leven van die zielige meiskes 'n beetje met
vlagen tot ons; het geeft niet de rust - en: de eentonigheid - van continuïteit, die in
den lezer tot meeleven wordt vereischt.
Voilà. Laten we nu zeggen, dat wàt daar aanvlaagt telkens is brokjes literatuur
van voortreflijk gehalte. We voelen wel, dat 't niet alles is ‘Pa's Kinderen’ te zijn;
want Pa is zoo'n streng, zoo'n rechtvaardig, zoo'n paedagogisch paedagoog, dat zijn
meisjes verkommeren in de dogmatische kilte van de systematische omgeving. Pa
is zoo bang, zijn meisjes voor te trekken - laten we ons rekenschap geven, dat die
bangheid voor 'n groot deel vrees-voor-anderer-oordeel is - zóó bang, dat hij ze
telkens achterstelt. Hoe hier de twee karakters op reageeren: 't ijverige, ‘zoete’
Margootje, en de meer spontane, met meer plezierigheid in 't lijf op de wereld
gekomen Nans - de houding van die twee in een tragische vervlechting, waaraan de
humor niet ontbreekt - - dat is dit verhaal.
En nu moet ik nog vertellen van de twee laatste stukjes, die mij
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't diepst hebben getroffen. ‘'t Vrindje’ en ‘Nieuwe Dag’. ‘'t Vrindje’ - daarin verscherpt
zich de visie op 't tegelijk hard-egoïstisch en tòch zoo grappig-áárdig kinderleven.
Het bezoek wordt hier verhaald van een frisschen, levenslustigen jongen aan de
ouders van een gestorven vriendje. ‘Vriendje’ zegt eigenlijk te veel; 't bleeke,
ziekelijke Johantje had nooit een echt vriendie gehad; maar Frits had op school naast
Johan gezeten, Johan van Dalen, ‘den zwakken ziekelijken jongen, die in zijn
minderheid van kracht, steeds gluiperig zich trachtte te verweren tegen zijn
klasgenooten; en deze, niet wetend dat hij een doodelijke kwaal met zich omdroeg,
moesten niets van hem hebben, omdat hij altijd door zijn vader of zuster gebracht
en gehaald werd; beleedigd meenend, dat dit was, omdat hij zich niet alleen tusschen
hen vertrouwde’.
Laat ik even het citeeren vervolgen; ge hoort hóé Frits voor 't eerst met de familie
van Dalen in aanraking kwam:
‘Eens toen er niemand kwam om Johan te halen, was Frits een eindje met hem
opgeloopen, bij toeval, omdat hij niets beters te doen had, en eindelijk, dicht bij huis
al, hadden ze Van Dalen ontmoet, zijn mager geel gezicht geägiteerd bezweet, met
oogen, die angstig rond vorschten. En Frits was verlegen geworden, omdat Van Dalen
zoo erg blij en vriendelijk gedaan had tegen hem, zeggend, dat het braaf van hem
was, een beste jongen was hij, om Johan niet alleen te laten gaan. Nu moest hij mee
naar huis.
Frits half onwillig, half benieuwd, was meegegaan, en daar in huis had hij datzelfde
verlegen gevoel gehad, datzelfde blije gezien in de gezichten van Moeder Van Dalen
en Coba, Johans veel oudere zuster. Ze waren zoo vriendelijk tegen hem en zeiden
evenals Van Dalen al onderweg, met veel geheimzinnige knipoogjes:
‘Dat Johan wel wist wat hij deed, dat hij zijn vrindje meebracht, d'r zaten nou net
zulke heerlijke peren aan de vijg, Coba had er juist vanmorgen geplukt.’
‘Zijn vrindje’.... Frits had 't - zeer à contre-coeur - moeten blijven, op die manier,
toen Johantje ziek werd, en langzaam, langzaam wegteerde, tot wanhoop van zijn
ouders, wier álles hij was. En nu was Johantje al een poos dood; en Frits was op
kostschool; maar, met vacantie over, moest hij ‘van thuis’ toch nog 't verdufte en in
leed versufte gezin van Johantje's vader, den kruidenier Van Dalen opzoeken. Dat
bezoek is de inhoud dezer novelle; en met dat heel rake treffen, woord na woord, dat
we ook bij ‘Een Illusie’ opmerkten, wordt hier voortverhaald, en we beleven de
penibele visite mee tot 't einde, waarna niet de ouders, maar wel aan 't slot de
vroeg-oude Coba 't pijnlijke gevoelt; Coba die dan begrijpt dat Frits zóó verlangt om
weg te komen; Coba die voelt, dat dit zeker zijn laatste bezoek zal zijn. Het levens-
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lustige in den grooten jongen, die naar buiten wil, spelen met andere flinke knapen;
't levenslustige, dat een áfkeer heeft van die heele dufdroeve familie, die zijn zuiver
gevoel toch niet opzettelijk wil kwetsen, - dat is prachtig gegeven!
Een teerder gegeven; zóó teer, dat de elementen ervan ook door den criticus niet
moeten worden ontleed, het gegeven der schuwe maagdelijkheid, ziedaar de inhoud
van de laatste schets. Marietje moet, als op elken Nieuwjaarsdag, een ouden viezen
neef gaan feliciteeren; hetgeen als iederen Nieuwjaarsdag, beloond zal worden - ze
weet 't maar al te goed en al te angstig van te voren: - met een gulden en een zoen.
Die zoen aan 't knap en welig opgroeiend ding Is voor den neef elk jaar een meer
genoten extraatje; voor Marietje wordt hij hoe langer hoe afschuwelijker. Maar ze
móét erheen; want moeder en de andere zusters kunnen de gulden maar al te best
gebruiken. Wat die gulden Marietje kost weten ze niet, en ze zouden het ook niet
begrijpen; als Marietje eens een enkele poging deed om 't uit te leggen, mislukte dat
geregeld, deels door haar eigen ál te vluchtige aanduidingen, deels door de mindere
ontvankelijkheid voor dergelijke aandoeningen bij de anderen.
En Marietjes weerzin vindt, in révolte, een brutalen uitweg. Zij, 't gedweëe, zachte
kind, gooit de zoo duur gekochte gulden op weg naar huis in een gootputje; en ze
zegt op de geinteresseerde vraag van moeder naar de begeerde bijdrage, dat neef
‘daar niet meer aan deed’....
Om de zuil van dit hoofdgebeuren heen rankt zacht bekoorlijk en
meerichting-aangevend de teere bloesem van een onschuldig kinder-vrindschapje
dat Marie heeft met een buurjongen -; een motiefje, dat al weer dient om den
eenvoudigen, echt-reinen aard van 't zestienjarig kind aan ons voelbaar te maken; 't
kind, dat ook al gemerkt heeft (halfbewust nog maar, maar de vieze, grove neef trekt
met ruwe hand die gevoelens in 't volle licht) - gemerkt: dat de mannen soms zoo
raar naar haar kijken. Houdt dit dan aan mij? denkt ze angstig.... Zeker wel - Dit laatste schetsje, waar de naturalistische levensvisie zich richt op zulk een teer
gegeven, is wel de zuiverste, diep-belangrijkste bijdrage die Mevrouw Ina Boudier
- Bakker ons in ‘Bloesem’ geeft. En de titel ‘Bloesem’ past voor deze novelle in
dubbelen zin.
Ze doet ons tevens gevoelen, wat we mogen verwachten van dit talent, als het,
nóg rijper, de fijne scherpe notitie van levensmomenten zal geven, opgenomen in de
heller kleurende immaterialiteit eener sterke levens-conceptie.
J.L. WALCH.
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Aeg. W. Timmerman, Leo en Gerda. L.A. Dickhoff Jr., den Haag.
Meer ‘Waarheid en Verdichting’ en ‘document humain’ dan een letterkundig
kunstwerk.
De schrijver heeft het ‘tijdvak van '80’, naar zijn werk duidelijk bemerken laat,
indertijd intens mee-beleefd, heeft de leidende personen van nabij gekend en gedeeld
in hun idealen en vertwijfelingen, en ten slotte in de kentering der tijden, zooals
mevrouw Roland - Holst het noemde, of misschien reeds eer, hun streven en het
sociale milieu, waaruit zij voortgekomen waren, op zijne wijze leeren doorzien: de
aanvaarding der socialistische maatschappij- en wereldbeschouwing deed hem het
stuk meegemaakte ‘bourgeoisie’-geschiedenis objectiveeren, en de resultaten van
dien verworven levenskijk zijn neergeschreven in den roman van ‘Leo en Gerda’.
Het was den auteur niet te doen om ‘proza’ te maken van een willekeurig brok
leven: het onderwerp was hem geenszins onverschillig. Hij koos als hoofdpersonen
twee figuren, die de ‘ondergaande’ samenleving, van zijn standpunt bezien, fel
karakterizeeren: Leo, de zwakke half-artiest, de onevenwichtige afstammeling van
voorname Voor-ouders en Gerda, het arbeiderskind, dat van haar dorp naar de stad
gekomen, en dus in nauwer contact geraakt met de ‘kapitalistische’ maatschappij,
verwordt tot prostituée.
Op blz. 22 van zijn boek zegt hij het onomwonden: ‘Genotzucht, trots, ijdelheid,
kortzichtigheid, streven naar bezit en hol genot, gebrek aan zelfbeheersching, luiheid,
afgewisseld door overdreven vertoon van energie, mateloosheid in alles, verkwisting
en koopzucht, in tegenspoed overdreven neerslachtigheid, in voorspoed opgeschroefde
verwachtingen; alle eigenschappen die het onmiskenbaar bewijs zijn van den
ondergang eener klasse, vereenigden zij beiden in zich’.
Dergelijke psychologische verhandelingen, en veel uitvoeriger dan de hier
geciteerde, komen herhaaldelijk voor. Ze zijn, met enkele andere verschijnselen, het
bewijs, dat de schrijver zich tegenover zijn ‘sujetten’ niet uitsluitend als kunstenaar,
maar als mensch-van-inzicht-en-levensovertuiging tegenover menschen heeft
geplaatst. Deze zucht tot (min of meer doceerend) analyseeren zou mede, zoo dit
niet op andere wijze bleek, het teeken kunnen zijn, dat de heer Timmerman de voor
den lezer fictieve wezens van zijn verhaal in de werkelijkheid des levens heeft gekend.
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Ja, het is duidelijk voor wie met oordeel weet te lezen, dat hier voor een goed deel
‘gecopieerd’ werd. Wat zich in de waarde van het boek als letterkundig geschrift
gewroken heeft; of liever: wat door zijn merkbaarheid bewijst, dat de schrijver niet
vermocht het mee-beleefde ‘geval’ tot die hoogte te heffen, waar men niet meer denkt
aan het al of niet historische der gebeurtenissen en alle toevalligheden en wendingen
van het materiëel gegeven verdwenen zijn in de noodwendige proporties en lijnen
van het kunstwerk.
Het werk is hierdoor (en door de neiging tot ‘getuigen’ in zake maatschappelijke
problemen) wat bont en rommelig, wat onbeheerscht en onevenwichtig geworden.
Al danken vele passages hier aan hun levendigheid.
Het is merkwaardig: bij den fellen kijk, dien de verteller dezer geschiedenis op de
eigenaardigheden der door hem beschreven personen en samenleving toont te hebben,
geeft hij blijken met deze zelf allerminst nog te hebben afgerekend. De conceptie
van zijn stof is evenals het karakter van Leo: zonder maat en equilibrium. De
verhoudingen in zijn werk zijn buitengewoon willekeurig; sommige onderdeelen
worden u met uiterste uitvoerigheid en zichtbaar genoegen breed-uitgemeten, van
andere, vaak belangrijke overgangen, wordt alleen een mededeeling gedaan en moet
ge u maar met het ‘fait accompli’ tevreden stellen. Er is te weinig zichtbare wording,
er zijn te veel wendingen, waarvoor dieper motiveering een vereischte was, vluchtig
afgedaan. Het is misschien begrijpelijk, juist door de veronderstelling, dat de schrijver
dit gebeuren zoo in de werkelijkheid zag afspelen: doch hij rekende bij zijn verslag
van het voorgevallene te weinig met den lezer, die natuurlijk verlangt dat hem dit
alles wàar gemáakt zal worden.
Men staat te vaak voor verrassingen; menig maal, als speciaal Gerda een beslissende
daad verricht, denkt ge: o, is zij dus eigenlijk zóó. B.v. bij haar onmiddellijke overgave
(alsof het van zelf spreekt) aan den ritmeester bij wiens vrouw zij dient; het plotseling
in den steek laten van hem te Brussel; het zeggen van Leo op blz. 237: ‘dat zij vooràl
gehuwd wilde zijn om bij de eerste gelegenheid ongestraft zich aan een ander te
kunnen overgeven,’ na een gedetailleerde beschrijving van hun samenleven op het
buitentje, die in elk geval dàt niet vermoeden laat, en als proef op de som van dit
beweren: het direct volgend avontuur met den architect.
Teekenend voor 's heeren Timmerman's artistieke afhankelijkheid van den geest
van het in beeld gebrachte tijdvak, is de moeite die hij blijkbaar heeft met het geven
van den dialoog: deze wordt bij den schrijver of tot een fragment beschrijvend proza,
als in het verhaal, dat Leo op blz. 58, 59 en 60 over zijn ontmoeting met Geert doet,
of tot een
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buiten verhouding lang betoog over deze of gene levensvisie; soms tot
‘onnaturalistische’ lyriek. Is dit b.v. niet kenmerkend-onècht?
‘Ze gingen in 't bosch liggen waar het atelier half onder wegschool en rookten
zonder veel te spreken, tevreden in elkanders nabijheid. Van Ingen lag in het dikke
mos gedoken, in de houding van een gekruisigde, alle leden losgemaakt, zijn sigaar
gleed hem uit de open hand, hij staarde door het donkere stralengroen der sparren
naar de hooge lucht, genietend de volheid der lente.
‘Waarom kom je ook niet buiten wonen,’ vroeg Leo, ‘niets belet 't je -!’
‘Nee, dan raak ik uit de beweging. Ik kan niet meer leven zonder mee te helpen
duwen. 't Is wel heerlijk te luisteren naar het latente leven der boomen, de bloemen
te zien genieten in het luwe zonnelicht, nachtegalen te hooren slaan in de blanke
naaktheid van 't maanlicht, als er geen hond meer blaft en alleen de stilte leeft van
ontbering; te ruiken hoe de graanschoven bruin roosteren in het blakende zonnebarnen;
geelfluweelen bijen in de witte winden te zien drinken; maar het is zoo'n egoïstiesch,
zoo'n verdomd egoïstiesch genot. Het mag niet lang duren, anders verslap je er zoo
door.’
En toont de volgende passage, die dit gebrek mist, niet een andere eigenschap,
waarvan ik repte: het maatlooze en doordraverige, dat deze auteur zoo dikwijls
verraadt, als hij eenmaal in een bepaalden toon of stemming ‘op gleê’ is?
‘Terwijl het oliewagentje al voor de deur stond, waarmede ze hun gast zouden
gaan halen, moest Gerda nog de kannen vullen op de logeerkamer en ook voor deze
gelegenheid in hun eigen kamer.
Ze kwamen dus zooals gewoonlijk te laat aan den trein en zagen Van Ingen al op
het Stationsplein rondkijken toen ze kwamen aanrijden.
Onder groot gejuich werd hij gewenkt.
‘Jezis kerel, wat ben ik blij dat je er bent,’ zei Leo. ‘Nou zullen we lol hebben.
Goddorie we wonen zoo leuk. Je zal es wat zien.
‘Ik heb een hoop gedaan van de winter. Dat is hier een prachtig land, jong! Hoe
heb jij het gehad al dien tijd. Waarom be-je niet es eer gekomme. Hier heb je de mart.
Leuk hè? Nee, geen raadhuis, de Waag. Het is hier anders een vreeselijk gat. We
kommen hier alleen as 't mart is. En tweemaal waren we in de comedie. Bouwmeester,
natuurlijk. Geweldig succes met z'n geblaat en gebrul en geloei en gesnork en gebalk.
Ik zal hem es voor je nadoen. Dat kan ik prachtig als ik verkouden ben en
sjinaasappelen gegeten heb.
En dan was er nog een sortement aquarellen tentoonstelling, allemaal uitschot.
Aan den ingang stond aangeplakt, dat menschen op klompen en honden niet toegelaten
werden. Kan je nagaan! Kijk daar gauw op
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dat witte bordje. Meneer Sneltjes. Alles is hier miniatuur. Der wonen ook nog Luitjes,
Hartjes, Bientjes, Heertjes.
In de Apenstert wonen Brakensiek, Magendans en Kotzebue. Nou weet je genoeg,
hé! Heb je geen honger. Nou er is eten zat, niewaar meid?
Zeg koetsier hou es even stil bij Opdenwinkel. Ik heb nog dessert vergeten jongelui!
Steek in dien tijd een sigaar op. Of ga je mee, Kees?’
Er zijn qualiteiten in het werk, die zeer zeker te waardeeren vallen. Keerzijden van
minder gewenschte hoedanigheden soms: naast onmacht om het gegeven te
doorwerken, levendigheid en typische belichting van details; naast te veel ijver om
didactisch en opvoedend te werken (al mag het ook niet altijd zoo bedoeld zijn) rake
en treffende opmerkingen. Voorts: frischheid (die wel eens te jongensachtig zich
aanstelt) en onmeedoogend scherpe karakteristiek, al schuilt daar soms de poze van
den cynicus achter. Wat het geschrift, ‘im grossen und ganzen’ genomen tot een niet
oninteressante en niet onaangename lectuur maakt.
De taal is over het geheel maar luttel verzorgd. Zinnetjes als: ‘Verrast bleef Leo
in de vierkante deur staan, de gezelligheid van een eigen huisgezin schoot hem in
het hart en in tranen de oogen uit’ en: ‘Somtijds zat hij, vol medelijden met zichzelf,
in zijn atelier te huilen, alleen gelaten in een zee van zilte wanhoop, Gerda dreigende,
de ernst zijner schulden waarschuwend, zijn kunst het hoofd schuddend met vragende
oogen’ zijn geen zeldzaamheden. Ten bewijze echter, dat de heer Timmerman
niettemin in zijn goede oogenblikken op eenvoudige en zuivre wijze te suggereeren
weet wat hij geven wil, eveneens een klein citaat; om mee te besluiten: ‘De zon was
op, nog niet te zien, alleen maar enkele loovers bleek goud door de dennestammen.
Maar in eens zag je links op den torenhaan een felle goudsprankel en begon de gele
lichtezee zacht de verre en dichtbije velden te bespreien en voelde je dat de nieuwe
dag geboren was.
De maaiers bukten en rezen aanhoudend; nog beneden den lichtgloed in de lange
schaduw van het dennenbosch, doch op den weg lag het licht al en alleen de
rechterkant van het gras en van de wagensporen streepte donkerder lijnen met den
gelen baan mee.’
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Joannes Reddingius, Een Romantische Jongen. Valkhoff & Co.,
Amersfoort.
Dit boek van Reddingius was mij een verrassing. Laat ik maar eerlijk bekennen, dat
ik er geen bijzondere verwachting van had; na ‘Cynthio’ van den zelfden schrijver
te hebben gelezen, leek mij deze titel niet veel goeds te voorspellen, en... welnu, ik
ben - tot mijn genoegen natuurlijk - bedrogen uitgekomen.
Een romantische jongen; ja, maar gelukkig met niets van het nare en wee-ige, dat
daaronder verstaan zou kunnen worden. Eigentlijk gezegd: een kind, en later een
knaap, met een op fijne wijze reageerend gevoel en heel levendige verbeelding, en
tevens met zoo veel algemeen kinderlijks en jongensachtigs, dat ieder er voor een
goed deel zijn eigen jeugdtijd in weervinden zal.
Ik heb dit ‘levensbeeld’, zooals de schrijver het noemt (en ik verdenk hem er van
een stuk ‘Wahrheit und Dichtung’ te hebben gegeven), voor de grootste helft zeker,
met oprecht pleizier gelezen; ja, er waren passages, die ik genoot zooals vijftien jaar
geleden de pakkendste bladzijden van Aimard en Marryat. En ik bid u: denk nu niet
dat dit een dubieuze lof zou zijn.
Ge zult mij vragen, wat-ter-wereld voor grootsche en spannende gebeurtenissen
dan in dit boek voorkomen, om iets dergelijks mogelijk te maken. Och, gebeurtenissen,
daarvan is eigenlijk zoo goed als geen sprake. Een jongentje, wiens vader dood is,
woont met zijn ziekelijke moeder in een landhuis te Peeldorp, verhuist later naar
Arnhem en gaat ten slotte naar een kostschool... Voilà tout. Doch vergeet niet, dat
ik het echte genot van Aimard's wonderverhalen helaas ontwassen ben en dus gerijpt
tot andere genietingen, en dat de schrijver een onderwerp, dat ons alles even na aan
het hart gaat, behandeld heeft: Uw en mijn, en zijn kindertijd.
En het is hem niet te doen geweest om daarvan nu eens een stuk Literatuur te
maken, waarvan we allen met verrassing zouden opzien; hij heeft geen andere
bedoeling gehad dan om op vlotte en prettige wijze van, ik zeg nu maar: zìjn
kinderjaren te vertellen, al schrijvend de vele details van zijn herinnering te zien
verlevendigen, en zoo nog eens op nieuw, en thans bewuster, al het heerlijk-ongerepte
en levendig-fantastische zijner jeugd te doorleven. Zoo maar, al schrijvend; zonder
paedagogische of wijsgeerige tendens, zonder cynischen of lievig-idealistischen kijk.
En, al stemt hij ons ook af en toe weemoedig, omdat we niet meer vijftien jaar zijn
en onder de les naar ‘buiten’ zitten te verlangen, wij mogen hem dankbaar zijn, dat
hij 't ‘zoo maar’, zonder
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al die zwaarwichtige bedoelingen gedaan heeft, en tevreden dat hij zoo goed geslaagd
is.
Terwijl ik deze bijzonderheden van mijn eigen ondervinding en waardeering opschrijf,
bedenk ik op-eens, dat ze voor u feitelijk niet meer dan de beteekenis van
algemeenheden hebben, en ge allicht zelf iets meer van het boek wilt weten. Het
beste zal dan zijn maar een paar fragmenten af te schrijven; ik kies er twee: een uit
de kinderjaren van Herman en een ander uit zijn kostschooltijd:
‘Daar klapte de zweep en voort ging het, op huis aan. Toen was het, dat Herman
alles maar liet gebeuren, moe als hij was van 't rijden en opmerken; bij den molen
keek hij nog even aandachtig rond, of hij den mulder ook zag, maar er was geen
mensch buiten; gestadig-aan draaiden de wieken. Als je nu eens op zoo'n wiek mocht
zitten, wat zou dat griezelig zijn, neen, dan zat hij liever in de smederij als het avond
was; wat zou hij dezen keer een pret hebben, als Piet met zijn knechts aan 't werk
waren. Hij zou aan den blaasbalg trekken, dan spoot 't vuur uit in de zwarte kolen.
Buiten was het donker en in de smederij brandden maar twee lampjes, de kerels
sloegen dan beurt om beurt met een zwaren hamer op het roodgloeiende ijzer. Ho-la!
wat spatten de vonken.
't Kind merkte niet, wat om hem heen gebeurde, 't zat met de oogen dicht. Sjang
liet hem maar zitten, blij, dat hij niet behoefde te antwoorden op zijn vele vragen.
Eenmaal had hij gevraagd:
- Hedde schik, waarop de jongen geknikt had.
Nu zat hij te droomen op den wagen en dacht aan alle heerlijkheden van de
smederij. 't Was prettig 's avonds in de werkplaats te zijn. Soms riep Piet opeens:
“Kolen!” dan mocht hij scheppen uit het donkere hol. Er leefde dan een groot geluk
in 't hart van den kleinen jongen, die zoo lekker zwart werd. Hij wist, dat hij zóó
meer op een echten smid leek.
Als de smeden aan 't slaan waren en de leerling aan 't vijlen was bij de draaibank,
of ander werk deed, gebeurde het wel eens, dat een donker man de klink van de
onderdeur oplichtte en met een “goên avond, samen” binnenstapte, even tikkend aan
zijn pet. Dan begon zijn hart te kloppen. Dat kon weleens een toovenaar zijn, die
hem kwam halen, dacht hij dan. Dit was gelukkig nog nooit gebeurd, die smeden
zouden hem wel geleerd hebben met hun hamers, toch vond hij het altijd griezelig,
wanneer er 's avonds een onbekende binnenkwam.’
En het tweede, een passage uit de geschiedenis van het zaal-versieren voor een
feestje op de kostschool:
‘Werkend bij een van de ramen, was hij er toe gekomen naar buiten
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te zien. De “Kippenplaats” lag in 't donker. In 't schoollokaal brandde geen licht. In
een opwelling van nieuwsgìerigheid om te weten, hoe het buiten wezen zou, had hij
zijn jas aangetrokken en ging naar buiten, hoewel noode scheidend van de
geheimzinnige zaal, fantastisch verlicht door den gloed van de openstaande potkachel,
waarin hij houtblokken had geduwd. Een hanglamp brandde rustig tegen een post in
een verren hoek. Eenmaal buiten had hij de poort van de “Kippenplaats” opengelaten
en was met vluggen stap getogen de speelplaats over en 't hellende pad langs, dat
naar den landweg leidde, die langs het terrein liep. Omkijkend had hij het gebouw
zien liggen in het donker; als twee monster-doodkisten stonden de beide zijgebouwen:
de school en de gymnastiekzaal. De daken waren plat. Toen had hij zich omgekeerd
en was hard gaan loopen om warm te worden. Daar woei een koude wind en het
kreupelhout stond naakt in den tuin.’
Misschien heeft het geciteerde uw lust gewekt 't werk zelf eens te lezen; dat zou mij
genoegen doen, en ik vermoed: ú eveneens. Ge zult zeker pleizier hebben in den
(vooral in het eerste deel) prettig-losloopenden, kinderlijk-impressionabelen en
ongegeneerden verteltrant en van de vele typen, die er behalve de ‘romantische
jongen’ geteekend worden: als b.v. Bertus, die sufferig op alle vragen: ‘Welk?’
antwoordt, oogen als krentjes heeft, een anderen jongen een punaise in zijn hoofd
duwt, en dien 't spijt niet altijd zijn pet op te kunnen hebben. En nog vele andere in
het vervolg der vertelling.
Ik heb nu zooveel goeds van het boek gezegd, dat ik den moed vind met iets kwaads
te eindigen. Ten eerste: er zijn episodes, die wat lang vallen; ik bedoel speciaal de
versierings-geschiedenis waarvan reeds gerept werd. En dan: er is soms een
‘romantische’ zijde aan den jongen, die op minder aangename wijze aan de
‘Cynthio’-sfeer herinnert. Zoo b.v. wanneer hij op een Zomermiddag een versje
maakt, en de schrijver na de laatste strophe er van volgen laat: ‘Hij volgde in
gedachten het liedje, gelukkig, groot-gelukkig weer gedicht te hebben....’ En op blz.
161: ‘Er gebeurden geen wonderen meer, jammer genoeg; hij raakte weer aan 't
droomen en zag in zijn verbeelding de drie Koningen, de Magiërs, die uit 't Oosten
kwamen, hun gelaat was rustig-mooi, en voornaam hun gebaar; hun lange mantels
wapperden in den wind, zij gingen voort naast elkander, zonder te spreken, ziende
de ster, hoorend de geheimzinnige stem, die sprak: ‘Geboren is der Joden Koning’
en in den wondren glans der oogenblikken bij 't jubelklinken der zangen in hun hooge
hoofd togen zij voort en wisten. Herman voelde zich als ontdaan van al wat ooit hem
drukte en zuiver-frisch als na een lange ziekte;
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lachend zeide hij tot zichzelf: ‘het wonder leeft nog altoos!’ Of op de volgende blz.
deze opmerking van een zestienjarige over de heilige getallen: ‘Nee, Look, dat geloof
ik niet, die getallen hebben een bepaalde beteekenis, die wij niet meer weten, je zou
een bepaalde studie moeten maken van de godsdiensten en van de verschillende
wetenschappen om daar achter te komen en je eigen gevoel zou de wegwijzer moeten
zijn.’ Kom, wat u zegt!
Ik wilde maar zeggen, dat we dergelijke fraaiïgheden best konden missen!

Anna van Gogh - Kaulbach, Impromptu's. P.N. v. Kampen & Zoon,
Amsterdam.
Behalve een paar stukjes (‘Kindje’ en ‘Kerkhofwandeling’), die de herinnering aan
het leven en sterven van een eigen jonggestorven dochtertje lijken te bevatten, brengt
deze bundel twee schetsen van grooter formaat: ‘Een Vrouw’ en ‘Herfst’, een vijftal
kleinere (‘Kindergedoe’, ‘Verjaarscadeau’, ‘Stand’, ‘Zieke’, ‘Aanzoek’), en een
een-actertje, ‘Avond’, tot slot.
Velerlei dus, maar - mevrouw v. G. - K. zal het wellicht zelve hiermede eens zijn
- niet veel belangrijks. Dat deze veronderstelling omtrent het eigen oordeel der
schrijfster kans heeft juist te zijn, kan misschien de keuze van den titel bewijzen, die
eenigszins als een uitnoodiging klinkt het gebodene niet al te serieus te nemen. Al
wil met deze opvatting allerminst gezegd zijn, dat wezenlijk goede stukjes van dit
genre een excuus van noode hebben.
‘Impromptu's’: een paar hebben dit karakter van spontaan ‘gevonden’ en
neergeschreven te zijn; de meeste niet. B.v. ‘Kindergedoe’; een opteekening, waar
zeker weinig op aan te merken is, met een fijn trekje hier, en een fijn trekje daar;
maar het is te veel notitie, zonder het lichten van een kern-motiefje, zonder ‘vinding’,
gebleven. ‘Stand’ heeft wèl een ‘pointe’, maar het prikje dringt niet door de huid,
ook al hebt ge gevoelig vel. Zoo een gevalletje (van een kind, wier schoolvriendinnen
niet op haar partijtje mogen komen, omdat pa en moe niet ‘deftig’ genoeg zijn) is te
bekend, om zoo maar, zonder bijzondere details verteld, u nog te treffen. Het
Verjaarscadeau ‘doet’ tenminste iets; een psychologisch miniatuurtje, dat even
weifelend stemt, of het zoo wel kan.... maar toch, bij nadenken, moet ge toegeven,
dat kinderen soms wonderlijk vroeg-wijs en onverwacht ‘ueberlegen’ zich kunnen
toonen; en ‘Zieke’ is een luchtige variatie over het thema: geen lastiger patiënt dan
de man
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die nooit iets mankeert, waarin u de goed-doorgevoerde situaties en komische nooden
van den lijder-aan-een-steenpuist wel amuseeren.
‘Aanzoek’ had grooter moeten zijn; het maakt thans een niet-gaven indruk, omdat
ge in 't gegeven meer stof bespeurt, dan verwerkt werd. Het is te veel anecdote
gebleven; een geval, dat men vertellen zou: ‘daar heeft nu een kennis van me een
weduwe met zes kinderen getrouwd; vroeger, voor haar eerste huwelijk, had ze 'm
afgewezen.... en nu, waarachtig toch!’ Veel meer als dàt (een beetje aangekleed dan)
is het niet geworden.
‘Een Vrouw’ lijkt wat te zeer bedacht; die plotse ommekeer van den jaloerschen
echtgenoot en de idylle aan het slot doen verdacht aan. En wonderlijk treft hier bij
de beschrijving van een daaglijksch en burgerlijk milieu een neiging tot
opgeschroefdheid, als in dit zinnetje: ‘Weer knakte ze neer in den stoel, zat daar
zwak en broos, een tengere smarte-vrouw.’ Of in deze passage:
‘Ze zweeg even, terwijl de meid thee binnenbracht en bonbons. Toen vertelde ze
weer, kalmer dan tevoren: “Omdat ik niet wou. Och, je weet wel.... Ab kan me wel
es.... nu ja, vervelen; en voor ie wegging, hadden we net 'n scène gehad; in m'n
boosheid zei ik, dat ik blij zou zijn, als hij weg was. Dat 't heerlijk zou zijn, alleen,
zonder hem, vrij in m'n eigen huis. En dat dacht ik ook. Maar 't was afschuwelijk!”
Ze rilde even, als in 't herdenken van eene doodsdreiging.
Toen weer boog ze wat voorover, zoo dat de gloed van 't vuur haar in 't gezicht
scheen, en haastig fluisterend, sprak ze door: “Ik zal 't jou vertellen; ik ben blij, 't uit
te kunnen zeggen, maar dat kan aan niemand anders. Begrijp je, hoe dat was voor
mij, hier alleen in het groote huis? alleen mezelf om voor te zorgen, alleen aan tafel,
en niemand om op te wachten. En de avonden, donker, afgesloten van de wereld....
ik kreeg zin om alles open te laten, ramen en deuren, om zoo ten minste contact met
de buitenwereld te hebben. Als ik eenmaal zat, durfde ik me niet bewegen: alles in
de kamer kreeg leven....” enz.
In “Herfst” vindt ge die stijl-menging ook; voortkomend uit een eigenaardige, niet
altijd volgehouden “pose” van de schrijfster tegenover het leven, die ijverig zoekt
naar het “moderne” en “buitengemeene” en gaarne spreekt van: kostbaar aardewerk
en bloemen, wijze berusting en sociaal werk, kind-vrouwtjes en broze kindertjes.
In de dramatische schets “Avond” is het al héel sterk; ge wordt er daar eenvoudig
krieuwelig van. Een enkel stukje dialoog, dat voor zich zelf spreekt:
Leida. Zeg Frans, geloof je wel, dat ooit twee menschen zoo heelemaal gelukkig
zijn geweest als wij?
Frans. Misschien.... heel enkelen.
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Leida. Je zoudt ze moeten zoeken door de tijden heen. Als ik terug zie, is 't als een
jubeling, ons leven, al klaagde er de melancholie door heen om wat we niet bereikten
in onze kunst, en om 't leed van anderen. Want dat hebben we doorleefd als ons leed.
God man, toen we pas getrouwd waren, heb ik wel eens 't gevoel gehad, dat m'n
geluk te groot was, dat ik 't niet zou kunnen dragen....’
HENDRIK VAN DER WAL.
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In verhoor
door P.C. Boutens
‘Ziet mijne blanke leedge handen,
Doorzoekt de plooien van mijn kleed:
Alleen lijfs naakte wonde wanden
Beschutten al mijn zalig leed,
En 't licht waarvan mijn oogen branden,
Welt uit bezit dat gij niet weet.
De dag talmde avondbleek in straten
Waar ik, een stille vreemde, ging.
De duistre honger der gelaten
Drong aan in altijd breeder kring.
Licht als een koning door zijn staten
Zoo schreed ik door hun schemering.
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Als dorstig zomerland op regen
Uit wolkeloozen hemel wacht,
Zoo zonder teug van avondzegen
Sloot boven ons de vroege nacht:
De rosse lampen in de stegen
Kwijnden als bloemen lang versmacht.
Tot geen van allen die hier wonen,
Zijn mijne voeten ingekeerd:
Uw vrouwen en uw veile zonen
Zagen zich niet door mij begeerd:
Hun lonken en hun luide honen
Hebben mijn aanschijn niet gedeerd.
Als geur van balsem in mijn haren
Dauwde de regen van hun smaad;
De vlammen hunner blikken waren
Een stralenkrans om mijn gelaat;
In deemoeds argeloos gebaren
Droeg ik het purper van hun haat.
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Zij rieden in mijn gouden oogen
Rust van geluk als geen bezat;
Of ik hun armoê had bedrogen,
Eischten zij deel in mijnen schat.
De wanhoop van hun onvermogen
Zwoelde als een onweêr op de stad.
Zooals met de' avond wel de winden
Ademloos vallen op de zee,
En hare laatste siddring blinden
In angst van spiegelstrakken vreê,
En 't vrije pad der schepen binden
Op roereloos verstilde steê -,
Zoo tusschen ons in hoorloos hijgen
Des levens moede tij bezonk:
Wij zagen stom elkander stijgen
In naaktheid wie al schijn ontslonk.
De stilte van hun donker dreigen
Balde naar worp van laaie vonk....
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Een adem voer mijn heete wangen
Met huiverende kussen aan;
Tochten van ongepeild verlangen
Braken zich in den afgrond baan;
In fluisterende bruiloftszangen
Hoorde ik de hooge stilten gaan....
Zij sloegen mij met wreede handen.
Uit rasse wonden sprong mijn bloed
Gelijk uit eeuw-gesloten wanden
Het verontzienlijkt leven vloedt
En aller zielen dorre landen
Met heimelijken zegen voedt.
Ik voelde voor mij uit geheven
Mijn handen of een ander bood
Al wat aan diepst en zaligst leven
Mijn blijde jonge bloed besloot,
Naar gouden kans het kwijt te geven
In den vereeuwigenden dood....
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‘Een doffe slaap met droomenleêge
Nevelen scheidde ons van elkaêr:
Ik dreef, een loome purpren regen,
Aan dood en levens evenaar....
Daar hield een teedre dwang mij tegen -:
Ik waakte op hunner armen baar.
‘Als zonneschijn de wolkeschaûwen
Afwisselt op den diepen vloed,
Zoo zag ik in hun oogen blauwen
Wellen van liefdes morgengloed Ik kocht tot eeuwige getrouwen
De spillers van mijn roode bloed.
‘Niet langer dwaalden wij verloren:
Een andre aanwezigheid verbond
Tot een oneindig saambehooren
Ons in haar heemlendiepen grond:
Alom, uit al de donkre voren,
Straalden de sterren de einders blond.
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‘Een vreemde kracht heeft mij bewogen,
Mijn machteloosheid opgericht.
De bloei van hun verheerlijkte oogen
Drong om mij als een brand van licht,
Tot schaamtes tranen mij onttogen
Aan hun verblindend aangezicht....
‘In lieflijkheid verging het leven,
Geluk dat zalig zich beschreit
Daar het geen duur zich ziet gegeven
Binnen de grenzen van den tijd,
En door verrukkingen geheven
Vervlucht in eigen eeuwigheid....
‘Uw knechten op hun avondronde
Sleepten mij binnen hunne wacht;
Mijn handen hebben zij gebonden
Als men een dief grijpt in den nacht;
De teedre pijnen mijner wonden
Krenkte hun ijdele overmacht.
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‘Zoo sta ik hier voor u gevangen,
Zoo doet met mij wat u behaagt.
Hoe kan uw oordeel mij belangen,
Wien dood en leven werd vervaagd
Tot éenen mist van blind verlangen
Naar rust die ademloos voldraagt
‘Dit wondre leed dat, onverkozen,
Dit droeve heil dat, nooit vermoed,
Onschatbaar maakt het waardelooze
En zonder smaak het zoetste zoet Dat de' éenen bloei van eeuwge rozen
Met zalig-dor herdenken boet....
‘Dwars door de kolk van uw fantomen,
Van valen trots en bleeken nijd
Ga ik van zonnestille droomen
Het korte rechte pad dat leidt
Naar waar al wegen samenkomen
Ter eendere vergetelheid.’
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Herakles
door Louis Couperus.
XXXXIII.
Langs de slingerende kronkels van den Meander, die, slippende slang, krinkelde
kristalleklaar en droppele-klaterend door de lieflijke dreven van Lydië, dwaalde
doelloos de wandelaar. Rondom hem ruischte van morgenwaai het loovere-rillende
woud der toovere boomen, boomen, die de dwaler niet kende en nimmer wist te
noemen met namen; boomen, met breede bladeren en purperen bloemen en doorweven
van wilde lianen, die bloeiden van witte bloesems.... Twee malen reeds stoof voor
hem uit een verschrikte dryade en de naïade van den immer en immer kronkelenden
stroom zwom angstiglijk voor hem weg, telkens verscholen door bocht bij bocht en
òm kijkende, waar wendde het water, door de witte lischbloemen heen. Maar, vagelijk
slechts bekoord door de zonlicht-doortintelde schoonheid rondom hem heen, ging
moede de wandelaar voort en waadde doelloos zijn breede voet door de madelieven
en het vochtige mos. Tot plotseling hij neêr wierp den knots en het leeuwevel en den
boog en den pijlenkoker, rondom zich heen in de bloemen, en zelve neêr zonk,
onwillig vermoeid. De looveren ritselden boven hem en het zonnelicht zeefde de
gulden, ronde schijven of het den goudenen regen ruischelde over wie daar rustte.
De vogelen trillerden lieflijk rondom, en de Meander murmelde verder en verder en
verder.
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Herakles mijmerde.... Van waar kwam, waar ging hij heen? Nauwlijks had hij het
kunnen zeggen. Hij was gedwaald langs de zijwegen en door wouden van Hellas,
hij was de zee eenzaam over gestoken in kleinen boot door storm en orkaan en zij
hadden den roeier niet gedeerd, hij was nu geland in lieflijk Lydië en liep lachende
landouwen door.... Méer wist hij niet, dan den weemoed in zijn gemoed. De dag van
heden was gelijk aan den dag van gisteren. Na de' eenzamen dwaaltocht, klopte hij
aan bij een landbouwershut, vroeg gastvrijheid en dwaalde verder den volgenden
dag. Of hij sliep tusschen de rotsen bij zeestrand of in de onuitwarbaarheid van het
woud en leed honger. Zijne onbeminde pijlen hingen doelloos hem in den koker ter
zijde en troffen geen enkelen vogel, om hem te voeden. Zijn beminde knots ging met
hem mede in den arm, moede zelve, als een weemoedige vriend en zwierde geen
enkelen zwaai om hem te dooden het wild. Het was of wie zóo vele monsters gedood
hadden, te loom waren geworden om de onschuldige kwartels te schieten of te vellen
de wilde geit, ontsnapt aan den stoet van den god Dionyzos. En rondom den
hongerigen droomer, die niet telde zijn honger en die weemoedig maar rustte in de
bloemen, verzamelden vreesloos de vogels of tuurde de teedere gazelle uit langs de
lagere twijgen.... Terwijl verwonderd van verre, door het lisch, de naïade gluurde....
Hoe lange dwaalde reeds Herakles? Hij had het nauwlijks kunnen zeggen.... De
dagen, de weken, de maanden hadden geschakeld het eentonige snoer en niet telde
de treurige dwaler de steeds meerdere kralen.... Geen monsters of reuzen of wilde
volkeren trof hij op zijn weg, terwijl hij den dood zocht en de dood hem scheen te
ontduiken. En steeds was hij voort gegaan, zich verder verwijderend van Hellas, van
Mykenae, van Thrachis, van Deianeira en Iolaos en Hyllos. Die allen, dat alles, het
week terug naar een kim van oneigenlijkheid of het nimmer, nimmer bestaan had.
Vermoeide, weemoedige dofheid zonk neder over Herakles' brein. Hij wenschte
alleen te sterven, geen hoop in dit leven meer hebbende, geen hoop op
onsterfelijkheid.... Te sterven en te vergaan in het groote Al.... Niet meer te zijn, niet
meer te zijn.... Noch meer te zijn de Kracht, noch de Drift, noch de Boete.... Wanneer
zoû het Einde komen?
Hij dacht aan wie hij bemind had, toen hij nog naar de Liefde

Groot Nederland. Jaargang 11

146
verlangde.... Hij dacht aan Megara, de dochteren Thespios'; hij dacht aan Hylas en
aan Abderos; ook dacht hij aan Iole en Deianeira en hij dacht aan Iolaos en vooral,
o, gedacht hij Admete.... Hij dacht aan zijn vijftig zonen, niet meer gezien, en hij
dacht aan zijn éénen zoon, Hyllos.... En hij werd zoo weemoedig en droef, dat hij
nauw zich te bewegen vermocht.... En zwaar òp zuchtte en kreunde van smart....
Tot hij, plotseling, in sliep. Hij lag omringd van zijn wapenen. Hij lag in de zevende
zon. Hij lag onder een wolk van zoemende vliegjes. Niets wekte hem nu meer. Hij
lag, als dood, in diepen slaaps onbewustheid. De looveren, wind-bewogen, wiegelden
boven hem heen. De zonneglanzen wisselden. Hij sliep....
Plotseling bruischelde rondom het struweel. En door de laagste struiken heen,
slopen de Kerkopen te voorschijn, de kleine daemonen en dwergen, kluchtiglijk lang
gebaard en brutaal, listige bedriegers en dieven, de angst voor het eenvoudige
landvolk; zij, die stelen uit den ren de hoendereieren en uit den stal het pas geborene
vee; zij, die zwangere vrouwen doen ondeugend verschrikken en onschuldige maagden
ontroerend kriebelen aan de kuiten; zij, die plegen de slapers te plagen en schelms
te verbergen gereedschap en huisraad.... Zij kwamen, klein en gebaard, van overal
thans te voorschijn en grinnikend van genot, dat de groote Reus sliep, hieven zij,
velen van hen, den knots op en vielen wel onder de zwaarte maar hieven zich weêr,
giechelende in hunne baarden, en torsten den knots van daar, verder weg, om hem
onvindbaar te verbergen in rotsspleet. En zij droegen, de kleine Kerkopen, den
pijlkoker, drie van hen, heen, stappende met groote passen en kluchtiglijk wijde
beenen, en de nieuwsgierig immer glurende naïade lachte.... En zij droegen den boog
van daar en toen, toen wilden de snaken het leeuwenvel stelen en zij gebaarden zelfs
of zij heel bang voor het doode monstervel waren.... Maar de Held, die half neêr was
gevallen op den harigen huid, verhinderde, steeds slapend, hen te rooven het rossige
vel en de Kerkopen, durvende, trokken onder Herakles' zware leden, met voorzichtige
rukken, den vacht weg. Zij kriebelden zelfs den Held in de holte der knie, als zoû
hem een vlieg daar steken en hij bewoog zenuwig met het been en verschikte zijn
zwaar gewicht en de kleine schelmen trokken al meer en meer onder den slaper het
vel naar zich toe. Tot, ongeduldig, twee van hen, zottige baardmannetjes, rukten te
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hard aan de pootenvellen van den Nemeïschen vacht en Herakles wekten, plotseling.
De Held ontwaakte, verwonderd, richtte zich op met eén ruk en zag aan alle zijden,
verschrikt, de kleine Kerkopen verstuiven. In de rivier dook schaterend de witte
naïade.... En de Held, in eén oogwenk, was op gestaan maar hij struikelde over de
snaken, de allerlaatste, die hadden willen trekken het vel. Zoo dat hij, over den grond,
in iedere grijpende hand een vluchtende Kerkoop bij het beentje greep, onder zijn
buik een anderen Kerkoop hoorde gillen en voelde, dat er een vierde poogde wèg te
wriemelen onder zijn been. Maar Herakles, onder voet en knie en in beide handen,
wist de vier schelmen gevangen te houden en daarbij nog, hoe zij ook schreeuwden
en spartelden, zich het lange koord om zijn lendenen los te strikken en hij bond de
vier Kerkopen aan de voeten vast en hing ze op aan de uiteinden van een afgevallen
tak en liet ze zoo dansen, lachende. Aan den tak hangende, met de gebaarde koppen
omlaag, huilden en schreeuwden de arme schelmen, aan vier stoute kinderen gelijk
en Herakles liet ze maar dansen, over zijn schouder, op en neêr, zoo dat nù hunne
baarden veegden de bladeren, dan zij, gillende, hoog in de lucht, òp zweefden....
- Schelmsche snaken! riep Herakles. Zoo ge niet ten eeuwigen dage wilt blijven
dansen over Herakles' schouder van laag naar hoog en van hoog naar laag, zegt dan
vlug: waar is Herakles' knots en waar zijn zijn boog en pijlen?
En de Kerkopen, angstig, schreeuwden om genade door elkaâr en riepen waar
waren de verborgene wapenen.... Maar Herakles verstond hen niet, want een luid
lachen velerlei stemmen weêrklonk over den kronkelenden stroom. Herakles meende
eerst, dat de naïade zoo lachte maar toen hij op zag, bespeurde hij, dat over de kronkels
van den Meander, langzaam, een smalle bark, door twee staande mannen geboomd,
aan dreef.... De bark was sierlijk gebeeldhouwd in den vorm van een grooten dolfijn,
en geheel verguld, als of er gouden dolfijnen bestonden, en omdat Herakles nooit
nog zulk sierlijk vaartuig onder de menschen gezien had, meende hij, dat het eene
godin was, die daar op de dolfijn rustte, op een stapel van goudene kussens.... Eene
vreemde godin, die hij niet kende, eene Aziatische godin, die zich vermeide te
spelevaren met hare maagden op den kronkelenden Meander.
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Want om de godinne-gelijke, vorstelijke vrouwe, die nòg lachte om Herakles - de
Held torsende steeds aan den tak de vier Kerkopen, twee aan twee, over zijn schouder
- lagen vier nymfegelijke slavinnen, en zij lachten als hare meesteresse om dien
onverwachts aanschouwden Reus, die zoo kluchtiglijk over zijn breeden schouder
de vier kleine schelmen deed dansen, gillende, van den grond hoog naar de lucht en
uit de lucht weêr neêr naar den grond.... Tot de godinne-gelijke vorstinne uit riep:
- O gij vermakelijke man, o gij reuzige jager van de Kerkopen, zeg mij, wie zijt
ge, die dwaalt en verdwaaldet wellicht in Lydië's woud? Aanschouw ik in u den
stroomgod van den Meander, die eindelijk de booze wichten eens straft of zijt gij
éen van Rheia-Kubele's Korybanten, die leert aan de snaaksche dwergen den
Pyrrhischen dans te dansen ter eere der Moeder Groot?
- Heerlijke vrouw, sprak Herakles; gij, aan Afrodite gelijk, duld, dat deze schavuiten
mij eerst terug geven mijne wapenen, voor ik u zeg, wie ik ben! Dus, schelmsche
snaken - en Herakles deed aan den tak de Kerkopen wippen en wippen terwijl de
vrouwen in de bark hel lachten - zoo ge ten eeuwigen dage niet wilt blijven dansen
van laag naar hoog en van hoog naar laag....
Maar reeds schreeuwden en nu verstaanbaar, angstig, de arme Kerkopen, waar
boog en pijlen waren en knots en Herakles vond ze spoedig en bond de ondeugden
los, die, pijnlijk, nu weg hinkten in het struweel, bijna struikelende over hunne
baarden.
En Herakles sloeg zich den leeuwenvacht om en zette zich den kophelm op en
hing zich boog om en pijlenkoker en nam zich den knots in den arm, en de vrouwen
verwonderden zeer en bewonderden hem, want na den vermakelijken Kerkopenjager
zagen zij hem herschapen in den onoverwinlijken Held. En hij zeide, bijna weemoedig:
- Thans, o godinne-gelijke, kan Herakles u gevoegelijk melden wie hier dwaalt
en verdwaalde in Lydië's lieflijk woud - de eigen zoon van Zeus, en van Alkmene,
Mykenaeïsche vorstendochter; Alkaïos, beroemd, helaas, om Hera's haat; hij, die in
Hellas reeds Herakles heet!
De vrouwe was in de bark tusschen hare maagden omhoog gerezen en zij zeide,
glimlachend bewonderend:
- Roemruchtige Held, wees welkom! Uwe faam wiekte over

Groot Nederland. Jaargang 11

149
naar Lydië, waar wij hoorden van Leeuw, van Hydra en Ever, van Hinde en Vogels
en Stallen, van Stier en Rossen en Runderen van Gordel en heilig Ooft! Roemruchtige
Held, wees welkom! Welkom op Lydië's grond heet Lydië's vorstinne u toe, Tmolos'
gemalinne, verweduwde Omfale en zij vraagt u met levendigst belang: zijt gij op
weg naar het Twaalfde Werk?
- O, Afrodite-gelijke, o Omfale, antwoordde weemoediger de Held; Herakles heeft
met de goden gebroken! Herakles voleindt zijne Boete niet, ontmoedigd als hij is uit
Hades levend den Helhond te halen; Herakles heeft voor altijd ontvlucht Hellas, zijn
vaderland, Mykenae, zijn verloren vaderstad, de eigene gronden te Thrachis, de
eigene vrouw Deianeira, den zoon Hyllos.... en Herakles, helaas, o helaas, is niet
meer dan de doellooze dwaler, die doolde naar het Oosten heen omdat het Westen
hem te bekend werd, maar Werk komt hij in het morgenland niet volvoeren noch
Boete volbrengen: hij is de gevloekte, van wien zich goddelijke vader en broeders
en zusteren àf wendden, sedert HIJ zich af wendde van hen....
- Beminlijke Held, sprak Omfale; wilt gij waarlijk doelloos en moedeloos dwalen
blijven, zelve niet wetende tot welken grens van het uiterste Oosten heen? En zoudt
ge, de Gouden Poorten van Eos bereikt, moedeloos en doelloos terug weêr dwalen....
en zoo dwalen tot het Einde toe! O, beminlijke Held, laat Omfale u liever raden en
leer van haar het doel van het Leven, dat der Boete onwillig is! Wijd u, zoo niet meer
aan ùw goden, wier verworpene gij waart, aan onze groote Godin! Wijd u stralende
Astarte en wees haar priester als ik priesteres haar ben! Wijd u hàre Liefde en Lust,
waarbij die van Afrodite verbleeken! En kom, o beminlijke Held, mede met mij naar
de stad, die draagt des verstorvenen konings naam, naar het goddelijke Tmolos, waar
Omfale leeren u zal de heilige wetenschap, die ik wed, dat gij niet weet....!
Weemoediglijk glimlachte Herakles. En hij zeide:
- O Welwetende! O priesteres van Liefde en van Lust, aan Astarte gelijk! Wàt wilt
gij Herakles leeren! Te oud van dagen, te loom van bloed, te lauw van ijver zoû
blijken uw leerling! O laat hem, o laat hèm, Omfale, die niet het Leven meer zoekt
maar den Dood....
Maar Omfale, niet luisterend naar de tegenwerpingen des Helden,
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had gefluisterd tot hare maagden de roode-rozenfestoenen, waarmede de gouden
dolfijnenbark omgeven was, los te hechten van de gulden wanden en zij zelve
slingerde, van waar zij stond, het bloemensnoer over het hoofd van den Held, die
zich, onwillig lachende en vermaakt, weêr strevende, poogde te verlossen uit de
broze ketens.... Maar in stede van zich te bevrijden, verwarde Herakles zich in de
rozige kronkels....
Reeds gleed de bark van daar, wèg geboomd door de beide mannen.... Met eén
ruk had de Held zich kunnen bevrijden, maar hij wilde de ruwheid niet plegen tegen
de thans òm kijkende en steeds hem lachend gevangen houdende, godinne-gelijke
vrouwe.... En terwijl de vier maagden de lieren en fluiten samen deden trillen met
lieflijk lokkende melodie, liet Herakles zich mede leiden en liep hij, half willig,
glimlachend zich schikkend, te moede om meer te weêrstreven, mede, langs de
slingerende krinkels van den Meander, achter de, den vloed òp glijdende en mede
met de wateren windende gouden dolfijnenbark, steeds omwonden de Held door de
broze schakels der bloemen....

XXXXIV.
Te Thrachis waarde de weemoed en sloop òm de smart. Uiterlijk gedijde Herakles'
landelijk bezit onder de zorgen van Deianeira, weelderden de welige kudden duizende
en duizende over de wijd uit golvende heuvelen; rijpte, voller de aren dan elders, het
koren; wuifde, hooger de halmen dan elders, het gras; zwol er, zwaarder de trossen
dan elders, de wijnrank. En te midden der tallooze trouwe dienaren, groeide Hyllos,
de jonge meester, tot knaap, nu zijn vader afwezig bleef; wies in schoonheid en kracht
de zoon van den Held en schenen rijkdom en vrede alomme te heerschen, voor wie
niet zagen waren den weemoed en ommesluipen de smart. Maar de weemoed, hoe
spreidde die niet de schaduw in het duisterende schemeruur over velden en weiden
en wouden omdat steeds afwezig de meester was, en de smart, hoe school zij niet in
het eikene landhuis, in de hoeken der lage zalen, tusschen wier houten zuilen de reien
der spinsters en weefsters klonken als vroeger maar met een ondertoon van treurenis,
terwijl als mat eindde de arbeid en de lichten ontstoken werden aan de bronzene
tuiten der lampen, de liederen der huis en stalle keerende herders en hoeders
weêrklonken met dien zelfden ondertoon. En
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hoe verbleekte niet Deianeira, de goede, door alle de haren beminde gade van den
Afwezige, hoe verbleekte zij niet in weemoed en smart als zij, de handen leêg,
weenende, staarde, zittende op de eiken bank buiten of binnen bij de weemoedig
zingende werksters, tot zij terug zich trok in de eigene kamer, waar zij alleenlijk sliep
op de breede sponde, die zij zoo vaak toch gedeeld had met den gemaal. Hyllos' wieg
was daar niet meer, sedert hij wies tot knaap, maar aan des beds voeteind stond steeds
de bronzene kist, waar Deianeira gewaad en kleinood bewaarde en tusschen stoffe
en goudsmeêwerk de bladgoudbal, waarin de purperen bal, Nessos' en Noodlots
geschenk.... Dan, vol van weemoed en vòl van smart, ontsloot de vrouwe de kist,
nam de bol in de hand en vroeg zich af, waar Herakles thans kon toeven, hoe Herakles
zij tot zich kon lokken.... Had de stervende Kentaur niet verzekerd, dat zijn gestolde
bloed wonderkracht bezat vluchtende Liefde te boeien....? En vluchtte niet Herakles'
Liefde verre, ver van Deianeira, nu de Held verre weg was gedwaald.... O, zoo zij
slechts hadde geweten waarheen, waarheen snellen boodschapper hem te zenden,
met iets, dat hij dragen zoû, ring of kleed, en binnen den ring van het bloed te doen
smeden of het kleed met het bloed te beteekenen.... zoo dat hij weêr komen zoû, lief
hebbend en trouw en zij hem zoû overhalen haar niet anders meer te verlaten dan
om ter Helle te dalen en met der goede goden gunst den Helhond levend te halen,
om daarna de eindelijke rust te genieten, te Thrachis, met Hyllos en haar.... Maar zij
wist niet, waarheen haar Held was gedwaald, onwillige boeteling en boos op het
noodlot, en mokkende in wrok op hemel en wereld, op goden en menschen, en alles.
Zoo dat zij den bol weêr weg sloot, waar in de purperen bal, en in den duisterenden
avond, stil weenende en wringend de witte handen, doolde langs heuvelhelling en
weide-zoom, dwaalde, een zuchtende schim, door het duistere woud, en neêr knielde
in de nacht in de heiligdommen der gunstige goden, wier marmeren zuilkoepels
Herakles' land omgrensden. En hare klachten snikten op in de smarte-nachten, voor
Afrodite en Artemis, voor Eros en Dionyzos, voor Athena vooral en Zeus, tot wie
zij riep in olijvenhof en in eikenwoud, wijd hare witte armen uit in witten maneschijn
of verschemerend hare smarte-schim, versmolten in de duisterende schaduw.... Maar
geen der anders gunstige goden scheen Deianeira's bede te

Groot Nederland. Jaargang 11

152
hooren in erbarmen en mededoogen en zonder een enkel blijk hunner goedgunstigheid,
dwaalde de vrouwe van smart het nachtwoud uit en doolde terug over de
weide-zoomen, waar zoo vaak Herakles zelve gedoold had in weemoed om zich en
smart om Admete.... Dan naderde Deianeira terug naar het huis, waar alles sluimerde,
waar allen sliepen; dan zocht zij de eenzame sponde op, waar zij nauwlijks meer
sluimerde of sliep, steeds uit luisterend of onverwachts, niet buiten, ter eikene deure,
hij kloppen zoude, eindelijk, eindelijk terug gekeerd....
Helaas, zij hoorde den klop nooit en de weemoedige dagen en smartelijke nachten
wentelden, wentelden om....
Welke dagen zijn er weemoediger dan de zwoelgeurige der droevige lente; welke
nachten o zijn er smartelijker dan de briesdoorzongene zomernachten? Welke zang
is doortrillerd van gróotere wanhoop dan het parelend lied van de nachtegaal? Zijn
er wel bloemen van grooter rouw dan Afrodite's rozen? Zingt het loeiende vee oóit
anders dan van vreemd verlangen en de schelle kreet van den haan, schreeuwt hij
niet van onduldbare smart om den weêr nieuwen dag? Zwellen Dionyzos' druiven
van iets anders dan weedom? Was er ooit blijdschap in blauwe lucht? Spelt de sneeuw
niet het blanke einde? Troosteloos stemt de bevrorene vloed en de ruischende regen
weent tranen, tranen, tranen om het troostelooze leven der menschen en de
meêdoogenloosheid der goden! Waarom de arbeid, als de rust niet zoet is? Voor wie
te spinnen den draad, te weven de wade, als de man er niet is, voor wie zich wil
tooien de vrouw! Voor wie den grond te ploegen, het zaad te zaaien, het gras te
maaien, te zwaaien de sikkel de âren door, als de meester toch niet daàr is? En om
wie te doen weelderen het vee en te treden den wijn, als verre de heer blijft van
wingerd en kudde? Ware het niet beter te weenen en te weenen eindeloos door, de
oogen blind, het lichaam dood, de ziele weg, weg naar het ongewetene....
Maar wreed wentelen de smartelijke nachten en de weemoedige dagen.... zij allen
aan elkander gelijk. En tòch trekt het vee de stallen uit en blinken de sikkels en
zwieren de zeizen en zingen, o van hoe veel weemoed en smart doortrild! de reien
der spinsters en weefsters, de reien der herders en hoeders! Weemoed, smart,
weemoed, smart, van ànders niet zingen zij! En alleen.... o alléen door dien weedom
heen, klatert sòms de lach van den knaap, het
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kind, dat den verren vader reeds bijkans vergeet, en zijn lach, o zijn lach en zijn
spel.... zijn wellicht, omdàt zij blijde zijn, het allersmartelijkst van alles! En met de
wreede dagen komen, omdat zij troosten willen, de teedere vrienden: de oude koning,
de jonge koning, de jonkvrouw, en rondomme treurende Deianeira, op den drempel
van het eikene huis, zit de honderdjarige Keyx, Ifitos aan zijn zijde, Iole aan hàre
zijde en hunne droeve blikken, heimelijk, spieden steeds uit langs den witten,
windenden weg, waar elke nadering het stof doet stuivelen.... Stuivelt daar waarlijk
het stof? Wemelt het blank door den zonschijn.... Nadert daar Herakles?
Neen, hij nadert er niet.... Het is een stoet van Oostersche kooplui, op ezelen en
muilen geladen de kostbare balen, vol waar uit het geheimzinnige morgenland.... En
zij vragen te mogen naderen en der vrouwe en hare gasten en de toe stroomende
dienaren en dienaressen te toonen de kostlijke koopwaar uit hunne verre landen, waar
de lotosbloem bloeit op de blauwe rivieren en de hemelbergen gouden sneeuw tot
de goden verheffen en de draken met de oogen van gloeiend beryl droomen,
gekronkeld om de kronkele stammen der bloeiende kerseboomen.... En de vrouwen
der kooplui en hunne dochters zingen van die verre oorden, gebaren dansend van
goden en helden, vreemde goden en vreemde helden en zingen eindelijk, zich
begeleidend op zacht aàn getokte harpen:
- Maar voór wij overstaken de zee, waar in de lieflijke eilanden liggen, om naar
Hellas ons op te maken, zagen wij de lieflijkste landouwen, die wij oóit zagen en
over welke vergoddelijkt de godin, die de starren bekronen en kleeden.... En wij
zagen den stroom, die krinkelt en kronkelt als een zilveren slang naar de goudene
stad, waar de tooverpaleizen blinken en de blanke toovertorens spitsen uit de geurige
rozenbosschen op en wij zagen het tooverpaleis van den koning en van de koninginne,
dat op geroepen is om den kronkelenden stroom heen met zuilen van goud en ivoor
en poorten van goud en cederhout, waar het Tyrische purper zelfs ligt op den vloer
van goudsteen en van geel albast, waar op de bedden en tafelen staan van goud en
geurig sandelhout en waar, uit de goudene drievoeten, de onbekende aromaten wolken.
En wij zagen den vorst en de vorstin en zoo wij van beiden u zeggen mogen, zullen
wij melden, dat de vorstin troonde op een troon van ivoor en van goud en dat zij
blond was als de zon
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zelve en blank als de sneeuw, dat haar gewaad was als zon en sneeuw beide en dat
haar hoofd kroonde een zware leeuwenkophelm, die blikte met tooveroogen
verschrikkelijk en grijnsde met monstertanden afgrijselijk, terwijl haar mantel het
leeuwenvel was, dat vlokte van goudroode vlokken en viel om haar heen met de vier
goudroode vellen der pooten.... En de leeuwenklauwen met de klauwenagelen rustten
op haar blanke kinderhand en zij scheen een vreeslijk monster, vooral omdat die
kinderhand rustte op een zwàren, knoestigen knots, die haar een vreeslijk wapen
moet zijn en haar onoverwinbaar maakt in haar rijk....
Tusschen hare onstelde gasten was, bleek, Deianeira gerezen, en staande nu vroeg
zij, wijl dichter de dienaren drongen:
- O zegt mij, gij dochteren van het verre Oosten, en zingt mij en meldt mij: hoè
was de gemaal van die vrees verwekkende vrouw?
- De vorst, zongen de vrouwen; zat neêr aan de voeten der vrouwe op de trede van
goud en ivoor en hij was reuzezwaar van krachtige leden maar geheel blank en
onthaard en geleek daarom bijna een knaap; lang golfden zijne lokken en geheel
goud overstuifd om zijn baardeloos, blank gelaat, waar in, vreemd weemoedig en
grauw, de oogen blauwden; ruim gewaad als van sneeuw en van zonneschijn, zoo
als de vrouwe droeg, golfde open om zijn krachtige leden; goud omcirkelde zijn
machtige armen, zijn breede polsen en enkels en zijne sterke hand schroomde niet
van het rokken het vlas te leiden naar het wiel, noch zijne breede voet te drukken de
trede, zoo dat snorde het snellere rad en gleed de draad en fijner en ijler verwierd
tusschen zijne spierige vingers, die om den spoel wonden wat hij gesponnen had....
En hij lachte goedmoedig, gelaten, welwillend, zoo reuzegroot en heldesterk als hij
scheen en òp hem neêr blikte trotscher de vrouwe en rondom de vorst en de vorstin
dansten de vrouwen, die waren als knapen en de knapen, die waren als maagden,
terwijl der rozen bladeren regenden en der geuren fonteinen spoten en met de getemde
leeuwen tusschen de trekkebekkende duiven speelden de vlinderwiekige kinderen....
En nooit, o heerlijke vorsten van Hellas, zagen wij in alle de verre landen, die wij
bezochten, zoo ongeziene, ongedachte weelde, zoo onverbeelde, ongedroomde
wellust, als in dàt land, diè stad, dat hof.... daar ginds, aan de andere zijde der zee!
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- En zegt mij, o dochteren van het verre Oosten, smeekte thans Deianeira, de handen
gevouwen; en zingt mij en meldt mij: hoe heet gij dat land en die stad en weet gij
ook de namen van dien vorst en.... van die vorstin??
- Omfale is de vorstinne genaamd van Lydië, en in Tmolos, de stad, zit in het
tooverpaleis van ivoor en van goud, Herakles aan haren voet en spint, terwijl zij den
knots voert en haar omvalt de vlokkige leeuwenvacht!
Smartelijk klonk Deianeira's kreet en om haar wanhoop rezen de vorstelijke
vrienden troostend, terwijl uit der dienaren stoet Iolaos te voorschijn trad en riep:
- O, boden van onheil, neemt het geld voor uw waar en voor wat gij ons meldt,
maar spoedt u van hier, van Herakles' huis, van Thrachis, dat hij onwillig der Boete
verliet, voor Tmolos, waar hij ontrouw aan vrouw en vriend, vergeet aan den voet
der tooveresse, dat hij eenmaal de Hèld was in Hellas!

XXXXV.
Maar Deianeira, dien volgenden dag, ontbood den luchtvoetigen Lichas, den bode
en toonde hem een ring van rood goud, breed en ruim genoeg voor Herakles' breeden
vinger, bood hem een volle beurs en zeide:
- Boodschapper, wiens luchte voet over de aardsche wegen bijkans niet minder
vlug zweeft dan Hermes' enkelwiek de wolken door waadt, neem dezen ring, dien
ik smeden deed voor mijn gemaal, snoer hem vast in een slip van uw gordel en begeef
u zoo snel ge vermoogt, naar den boord der Aegeïsche zee, waar gij zekerlijk wel
een schipper zult vinden, die u over vaart naar het land van het Oosten, naar het
lieflijke Lydië, waar het schijnt, dat de verlokkende rozen bloeien tot bij de
schuimende wateren.... Snel dan, o Lichas, naar het goudtinnige Tmolos en toon mijn
gemaal, die er troont, zij het ook aan Omfale's voet, den ring, dien hem zendt
Deianeira, opdat Herakles, verre van haar, zich dien schuivende aan zijn vinger,
bedenken moge, dat hij te Thrachis zijn vrouw achter liet, met zijn zoon en zijn
vriend....
Bleek van smart staarde Deianeira den luchtvoetigen boodschapper na.... In den
ring had zij doen smeden een drop van de wonderbal, die was Nessos' gestolde bloed,
dat zij in bol van bladgoud

Groot Nederland. Jaargang 11

156
bewaarde en in hare smart wist zij niet beter te doen dan Herakles het kleinood te
zenden, opdat het tooverpurper, onzichtbare robijn, verborgen in het roode goud van
den ring, in Herakles' hart terug mocht roepen de liefde voor wie hij verlaten had.
En dwaalde zij, kreunend van smart en wringend de handen, langs de landen, waar
over de nacht viel.... En zag zij in den schemer steeds het wreede vizioen....: Herakles,
haar Held, omvangen in den toover dier vrouw; Herakles, onthaard en blank en goud
gekruifd de vrouwelijk lange lokken, in het Lydiesch lange gewaad van goud als
zonneschijn, spinnend aan Omfale's voet, welwillend glimlachend de Held zich
schikkende naar den wil dier tooveresse, in wier wetende armen hij een ànder geluk
zoû kennen dan in de kuische omhelzing van Deianeira, zij, die hem toch zóo minde,
zoo minde als niets ter wereld, zoo minde, eeuwig en onverdeeld hare groote, àlles
in hare ziel omvattende liefde. En weenende, snikkende viel zij voor den voet van
Afrodite's beeltenis en riep de godin, wie Herakles had den verren Gordel gehaald,
toe of ZIJ zwakker was dan de vreemde Astarte, die ginds, in ver Lydië, de
toovervorstin vereerde!
Maar vóor de luchtvoetige Lichas, bij den boord van de zee, de wateren was over
gestoken, en op den wind van zijn vlugge vaart Lydië door gesneld was, verscheen
in de nacht, na het dagen durend festijn, Athena voor het weelderig bedde, waar op
Herakles zich slapeloos wentelde. Tusschen de zuilen van goud en ivoor verscheen
de strenge godin en in kamernacht glansde hare eigene glans en gleed aan over den
marmeren vloer.... Of maneschijn zelve zilverde langs den vloer en langs de zuilen....
Tot Herakles Athena herkende, met de blinkende schitteroogen en met het
schubbeglanzende pantser, waar over schulpte de AIGIS-mantel, als
maanlicht-omzoomde wolk langs haren maagdeschouder.... Aan gelicht door haar
eigen gloor, rees de godin op harer PEPLOS' plooien uit als op gegleufd zilveren zuil,
zilver haar schild, helm en speer en hare heilige eigenschijn baadde over Herakles
heen....
De Held, ontzet, richtte zich op. In de weelderigheid van het zijdene bedde, waar
op hij rustte, waren zijn zware, nog spierige leden zoo blank en onthaard als die van
een grooten knaap, maar van zijne blonde lokken was het goudstuifsel verstoven en
zij vielen verward en grijs doorvlokt om zijn baardeloos maar gerimpeld gelaat.
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De naderende ouderdom schemerde door zijne verweekelijking heen als een droeve
schemervlam door barstend albast. Zijne droeve oogen van blauw vergrauwden in
weemoed en bange ontsteltenis. En hij wist niet of hij droomde of dat hij de
werkelijkheid zag gebeuren:
- Alkaïos! maande hem de goddelijke zuster met haar diepe jongelingstem. Alkaïos,
Alkaïos, ontwaak! Waar ben je, o Alkaïos - Herakles? Waar wentelen gedachteloos
je dagen om? Is Lydië niet het verbodene Oosten? Werden tusschen Hylas en Omfale
de Twaalf Werken volvoerd en is de Boete geëindigd? Of was de Boeteling onwillig
het laatste Werk te volvoeren?
- En waarom, vroeg Herakles; zoû hij gewillig zijn de Onmogelijkheid te trotseeren?
Waarom zoû hij dalen ten Tartaros? Om òm te komen door de beten van Kerberos,
dien hij zelfs niet dooden mag? Dien hij levend der aarde moet tonen en terug brengen
dan aan Hades? Doorziet Herakles niet Noodlots toeleg? Om hem te vellen aan het
eindelijke Einde? Om hem tòch te verpletteren trots alles wat hij volbracht?
- O Herakles, o Herakles! vermaande de strenge Athena. Dacht je niet ìmmer dan,
dat de Opdracht Onmogelijkheid was? Dacht je niet de Onmogelijkheid te zijn Leeuw
te dooden en Hydra en Ever en Vogels, en Hinde te vangen, en Stal te reinigen....
- Heb ik geweigerd toen met eere mij werd opgedragen Stier te verdelgen en
Rossen?
- Heeft je brein niet vergeten Admete den verren Gordel bij tijds te halen?
- Wie anders dan Athena zèlve verbijsterde Herakles' brein?
- Zijn zelfs de goden niet gehoorzaam, o Herakles, aan het Noodlot? En wil je
ongehoorzaam zijn? Opdat, om de eigen onwilligheid, Noodlots wraak neêr dondere
over Thrachis? Over verlatene vrouw en vriend en zoon? Alkaïos, Alkaïos, òp! Nog
konden wij àllen den menschelijken broeder beschermen! Maar hoor, o Herakles!
Er IS de vreeslijke kracht, die zelfs WIJ vreezen, die zelfs Zeus vreest! Er is de
vreeslijke kracht, die wij nù nog bezweren en tegen houden! Er is de vreeslijke kracht,
die Hera aan roept haar eindelijk te wreken den ontrouw van haar gemaal! Er is de
kracht, die Apollo, met ons allen, o Herakles, joù ter wille, tegen houdt, Apollo
vooral, omdat zijn eigen Orakel door Herakles werd geminacht! Maar blijf onwillig
en EENMAAL VERMOGEN WIJ NIET MEER! Wij ZIJN niet de almachtigen! Wij zijn
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goden en helaas, niet meer! Alkaïos, Alkaïos, o Herakles, òp! Op, op!! Nog is de
nacht niet omme gewenteld en drijft het duister over Tmolos en den Meander! Omfale
sluimert! Neem in de zale der vrouw den knots terug, die was als een ontrouwe
vriend, omdat hem de vriend ontrouw werd; neem den boog en den pijlenkoker, neem
den Nemeïschen vacht en sluip weg in stilte, vóor zich de tooveresse verheft uit het
bedde der wellust, die uit zuigt Herakles' laatste merg! Athena zal Herakles leiden!
Maar òp, òp en dan, o herleefde Held, naar het Westen, naar het Westen toe, waar
de poorten van Hades gapen!
Stralende van den zilveren eigenglans, strekte de godin hare hand. En Herakles,
ontzet, om wat hij had wagen te weigeren, richtte zich van het bed en greep der zuster
stralende vingers. De nacht lag nog roereloos neêr over Omfale's paleis te Tmolos.
De zuilen stonden nog slapend. De fonteinen ruischten niet. De getemde leeuwen
sliepen in een hoek van den hof en de duiven rustten, gedoken in wiek, op de
gebeeldhouwde kornis. Athena, door de sluimerende hoven en tuinen, voerde den
Held aan de hand. Zijzelve doofde haar glans en vergleed hem voor als een manestraal
zoo mat.... Zij naderden de vrouwetrekken. Hunne stille schreden gingen tusschen
de slapende vrouwen. Herakles hield in den adem. Als schimme zoo licht gleed
Athena, als een schim gleed haar Herakles na.... Hier, op het tooverbedde der lusten,
verheven, in den lamp-doorstarrelden zilverschemer, sliep, glimlachend na wellust,
Omfale. Lag zij, godinne-gelijk en zilvernaakt, over purperen matras. Sleepte haar
gazen mantel van het bedde af langs den grooten balsem-afmoor, die stond aan het
voeteneind. Lagen de purperen rozen, ontbladerd, nog om haar heen....
Er stond in den hoek, bij de hooge lamp, de knots, onbewegelijk, als in droeve
slaap. Er stapelden boog en pijlenkoker op den drievoet, waar over het leeuwevel
hing....
Athena, streng, wees den Held. Hij greep den knots het eerst, en het was of de
droef slapende vriend, blij, ontwaakte en Herakles kuste op den schouder. Hij
slingerde zich de vacht over den rug en de rozebladeren om Omfale warrelden....
Hij greep den boog en hing zich den koker om....
- Ik ben gereed, sprak Herakles tot de godin,
Zij reikte hem weder de hand. Hij greep die, bevende.... zij geleidde hem
sluimerende Omfale langs.... Hij toefde toen, als aarzelend....
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- Zij heeft mij, zoo als zij vermocht, getroost.... en geliefd, fluisterde Herakles.
De godin trok den Held van daar.... Buiten, over den kronkelenden vloed, bleekte
reeds de vroege morgen en de vogelen, tjilpend, ontwaakten....

XXXXVI.
Onverrichterzake kwam Lichas in weemoedig Thrachis terug en meldde zijn
meesteresse, treurende Deianeira:
- Waardige vrouwe, niet vond uw trouwe dienaar en boodschapper den Held, die
tijdens de nacht in Omfale's kamer zich terug had genomen vacht en knots en boog
en koker en verdwenen was, niemand wist naar welke oorden heen....
En Lichas bood Deianeira den ring, dien hij niet had overhandigen kunnen....
Deianiera, in haar treurenis bijna verblijd, omdat Herakles Omfale had ontvlucht
en zich los gemaakt uit den vernederenden boei harer lusten, offerde Afrodite den
ring, dien zij der marmeren godin in het rozenbosch stak aan den marmeren vinger.
En verviel weder in den matten weemoed, terwijl de moede dagen omme, omme
sleepten en hare gasten haar niet verlieten maar rondom haar bleven, honderdjarige
Keyx en jonge Ifitos en de jonkvrouw Iole, die haar de teedere vriendin was geworden,
trots Deianeira's stille ijverzucht, de ijverzucht, die zij steeds verzweeg, maar die
haar deed lijden en treuren.... Nu was Herakles van Omfale henen gevlucht, maar
waar, waar was hij....? En na de korte vlaag van stille vreugde en verademing, verviel
de lijdende, bleeke vrouwe weder in den weemoed en handenwringende smart,
kwijnde zij, nu naderde de witte winter en dwaalde zij weenende langs de
wind-omgierde heuvelen en omsuizelden weidezoom, een schimme van smart gelijk
in de sombere nachten, waar in het landhuis sliep en de velden zich troosteloos
strekten, over den steeds zichtbaren, witten weg, dien HIJ nog immer niet af kwam,
de bevrijde Boeteling, om de eindelijke rust te genieten.... En zocht zij, in steê van
de sponde, de harde tempeltreden der heiligdommen, aan de gunstige goden gewijd
en sleepte zich die op in gebed en smeekte Herakles' broeders en zusteren erbarmen
toch háar en vooral hèm te betoonen.... Tot de droeve morgen weêr bleekte en terug
zij keerde
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naar de woning, waar reeds ten drempel de bezorgde vrouwen haar wachtten en op
vingen wankelend en lijdend en neder legden ten sponde.... En zelfs de liefkoozing
van Hyllòs kon haar niet, in den starenden blik en den smartelijken mond den glimlach
ontlokken....
Tot op een morgen - de sneeuw lag reeds in eerste laag over de hoogste toppen
der bergen en tintelde langs den Oita - boodschappers uit Mykenae kwamen en
jubelend de boodschap deden, afgezonden de snelvoetige knapen door de waardige
grijsaards zelve.... En zij meldden, dat, op het onverwachts, Herakles in Mykenae
verschenen was, met, aan drie kettingen, den Helhond in toom, ontzettend bassenden
Kerberos, gemuileband de drie muilen, en dat hij hem vertoond had aan den
verbaasden volke en aan den vorst, die diep in zijn paleis was gevlucht van ontzetting,
en, verscholen achter de zuilen, had uit geroepen, dat Herakles vrij was van slavernij
en van boete, zoodra hij het monster weêr naar Hades terug had gevoerd.... En er
was plots òp juichende blijdschap in Thrachis en, tusschen hare vrienden, snikte
Deianeira van vreugde. Vrij! Hij was vrij! Terug zoû dan Herakles komen! Terug te
Thrachis, bij Deianeira en Hyllos! Terug in liefde en vrede en geluk en rust vooral,
eindelijke rust! Andere boodschappers volgden de eerste dien avond en meldden, o
vreugde, dat Herakles het gemuilbande monster terug in Tartaros had gebracht, en
dat hij vrij was, dat hij vrij was.... Vrij, vrij, vrij! Zoo klaterde, zoo schaterde het
juichende over Thrachis' heuvelen heen; vrij, vrij, vrij, de Held, plotseling vrij, de
Boete volbracht en door den Vorst aanvaard! O de vreugde, dien dag, in Thrachis!
De dolle dansen, dien dag, over weide en weg, door woud en aan heuvelzoom; de
vreugdevuren die nacht, zichtbaar vlammende over de wijde, al sneeuwwitte vlakten!
Herakles, hij was vrij!! Morgen zoû hij terug komen in Thrachis.... Dien volgenden
morgen, o blijdschap, zoû hij terug, voor altijd terug zijn in het midden van àllen,
die hem beminden....
Maar de derde groep der boodschappers, snelvoetig den weg, blankende tusschen
de vreugdevuren, af rennend in hun onvergelijklijke vaart, meldde thans aan Deianeira,
die stond tusschen de blijde vrienden en dienaren:
- Waardige vrouw, o Deianeira, gij, door ons allen beminde gade des Helden,
Herakles, vrij en van alle boete verlost, groet
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u door onzen mond, en groet Hyllos den zoon, en groet de vorstelijke vrienden en
allen, die hem beminnen, maar doet u melden, o vrouwe, dat niet eerder dan met
zonsondergang hij weder te Thrachis zal zijn, daar de Held zich allereerst op maakt
ten tempel zijns Vaders, te Argos, om er het dankoffer te volbrengen voor het
goedgunstige einde zijner langdurige Boete en er te wijden knots en boog en koker
en vacht aan den Olympischen Zeus....
- O boodschappers! snikte blij Deianeira. Reeds vervulde uw late komst mij met
angstigen zorg, want nòg kan Deianeira niet gelooven aan het geluk, aan den vrede,
aan de liefde en aan de rust! O, boodschappers, meld thàns aan mijn angstig hart:
zijt gij de laatste? Zijt gij de laatste?
- Wat, o waardige vrouwe, zouden latere boodschappers uit Mykenae u melden
kunnen! Reeds toog de Held, tusschen tal van Mykenaeërs, zegevierend naar Argos
en is het dankoffer gebracht en de wijding gedaan, zoo keert Herakles terug naar
Thrachis!
- En zal IK, helaas, niet met hem zijn! riep Iolaos uit.
Vervoerd antwoordde hem Deianeira:
- Iolaos, span de wilde, witte twee voor den snel raderenden wagen! Iolaos, maak
òp naar Argos en gij, die zoo vaak mijn Held huiswaarts voerde, voer hem thuis thans
voor altijd en vrij; voer hem thuis thans in snelste vaart!
Iolaos haastte ter stalle zich en reeds hinnikten de blanke rossen. Door de blanke
nacht galmde het vreugdegezang van alle kanten; door de blanke nacht walmden de
rosse vuren der vreugde.
- Vrouwen! riep vervoerd Deianeira. Mede, mede, komt! Zoeken wij in kisten en
kofferen de edelste stof, die geweven wij hebben, opdat het een offerkleed zij voor
mijn Held!
Buiten, voor het eiken huis, omhelsden de vorsten, Keyx en Ifitos, Hyllos, weenend
van vreugde. Met Iole en de vrouwen stortte Deianeira de eikene zale binnen. En
openden zij kofferen en kisten en haalden, koortsig, wollen weefsel en lijnwaad uit.
Het waren de stoffen, zorgvuldig gelijkmatig geweven, zorgvuldig dubbel getint en
Deianeira koos uit dien schat een zware stof, geweven met dubbelen, wollen draad
en dubbel getint met het goudkleurige oker, dat Herakles, nu hij den vacht offeren
zoû en niet dragen meer, een passend gewaad zoû zijn. En Iole en de vrouwen
bewonderden den rijken mantel, die in breede plooien van Herakles' breede schouders
zoû vallen.
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Toen nam, in hare vervoering, Deianeira de zware stof op in hare van geluk bevende
armen en vlood er mede heen in haar eigen vertrek en kuste en kuste de stof. Zij
ontstak de hooge, bronzene lamp en nam uit de bronzene kist aan des beds voeteneinde
de bol van bladgoud, waar in de purperen bal. O, nù zoû zij zorgen, dat haar geluk,
eén maal weêr terug in haar hart en haar huis, haar bij zoû blijven, eeuwig. Nù zoû
zij, gedachtig aan stervenden Nessos' woorden, Herakles in den zoeten toover boeien,
opdat hij van haar, haàr alleen blijven zoû en hare stille, steeds verzwegen ijverzucht,
haar verborgene ijverzucht, haar geloochende ijverzucht verwelken zoû, verwelken
met de giftige roode bloemen, die haar bezwijmelden, met de scherpe stekels, die
haar door priemden! En zij spreidde de mantelstof over den grond, waar het
schitterende oker glànsde in den weêrschijn der lampevlam. En zij nam uit de bol
van goud den purperen bal. En knielde neêr.
En, hare ziel vòl liefde, en haar hart vòl geluk en hare hand éven bevende van
vreugde, teekende zij aan den boord van de stof den vierhoekigen rand, wiens telkens
kort afgebrokene lijn vierkant vulde na vierkant, heen en weêr gaande, telkens, in
evenwijdige richting, zoo dat het sierlijk motief zich schakelde vierkant aan vierkant
en met breede versiering van purper zoomde de okeren stof. Daar waar de stof open
neêr zoû vallen over Herakles' breede borst, herhaalde hare teekenende hand met
den purperen streek van de bal den sierlijken rand met kleinere vierkanten en toen,
verliefd op haar arbeid, vulde zij de effenheid der omrande stoffe met purperen
bladerenvorm, die geleken op het blad der akanthen. De roode bloedstreep, het roode
bloedblad op de gele stof verdiepte met gloed van oranje en het kleed geleek Deianeira
zeer schoon. En dan, het was haar zoet geheim. Terwijl zij de stof, nu zij geheel de
bol had verbruikt en de bladgoude bol van haar schoot weg rolde, bewonderde,
glimlachte zij, om den liefde-toover, die, ongeweten door allen, zij Herakles aan zoû
doen. Eeuwig zoû hij haar beminnen! Nooit zoû zijn hart naar een ander meer gaan!
Iole zoû hij slechts als een zuster lief hebben! Thans, haar alleen, Hyllos' moeder,
zoû voortaan, in het nieuwe geluk, de liefde zijn voor zijne armen en voor zijn hart!
En het zoû het geluk blijven, het geluk, het geluk!!
Zij rees nu op en hief wijd uit in de handen de stof. Hoe schitterend van kleur was
het kleed! Hoe koninklijk zwaar viel
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de mantel! En de vierkanten rand, die vierkant in sloot na vierkant en het gezaaide
akanthe-blad, vereenvoudigd in de herhaalde teekening, verrijkten nu met de oranje
motieven nog meer den glans van het oker. Zoo gloeit de pracht van zonsondergang!
Maar het kleed zoû geen einde haar brengen maar aanvang: zonsopgang, die van het
nìeuwe geluk!
Nu vouwde zij, glimlachend van liefde en verwachting, hijgend van gelukkige
dronkenschap, het prachtige kleed vierkant op. En drukte er kus op na kus. En legde
het kleed neêr in een kistje van berkenhout met bladgoud beslagen. En drukte het
kistje zich aan het hart. En toen, hare vervoering bedwingend, trad zij kálm in de
zale terug.
Daar toonde zij het kistje, trotsch en gelukkig. Maar toonde niet de purperen
beteekening, opdat die verrassing zoû zijn, dien volgenden morgen, als haar Held
kòmen zoû, gehuld in het kleed. En ontbood, zij tusschen alle de vrouwen, Lichas
en zeide, stralend de oogen:
- Boodschapper, die Herakles niet meer te Tmolos vond, op weg als mijn Held
reeds was naar Tartaros, om zijn laatste werk te volvoeren; boodschapper, die Herakles
niet den ring vermocht aan te bieden, o thans zult ge met gunstiger uitslag de nieuwe
zending volbrengen! Snel, o luchtvoetige Lichas, naar Argos, waar mijn Held vacht
en knots en boog en koker wil offeren den Olympischen Vader en bied Herakles,
opdat hij gevoegelijk zich dossen kunne in offerkleed, deze berkenhouten kist, waar
in liefdevol Deianeira besloot den kostbaren mantel, dubbel geweven en dubbel
getint....
Zij bood Lichas het kistje aan. En rondom haar was alleen de blijde vreugde der
vrouwen. En buiten, in den blanken morgen van sneeuw over bergen en heuvelen en
boomen, waarschuwde géen gunstige god en zweeg erbarmingloos de wijde winter.
En alleen, in het Oosten, achter het landhuis, rees groot de roode zon van den nieuwen
dag en bloedde door den nevel als uit donkere wonde bij wonde, met een bloed, dat
dien scheurenden nevel besmeurde....

XXXXVII.
Naar Argos maakte zich de menigte op en duizenden overzwermden de wegen. Het
was de klare winterdag; wit van sneeuw daagden
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de weiden en vielen de velden uit een, met de wijde lijnen der heuveling; kristalleklaar
welfde de hemel wijd zich zuiver blauw over land zoo blank en zee nog blauwer dan
hemel, en in het blank en tegen het rechtlijnige en koepelige blauw stond Zeus' tempel
met zijn marmeren zuilen, schitterwit als de sneeuw zelve, hoog op den heuvel en
tuimelden de blank-oversneeuwde rotsen naar de diepe zee, die kalm strekte in de
windloosheid. En donkerkleurig woelden in die morgenblankheid de duizenden over
de wegen en stroomden toe naar Argos, waar, als ieder wist, Herakles, van
knechtschap bevrijd, het dankoffer den Vader zoû brengen....
Langs den weg van Mykenae, klikklakkende met den zweep, zoo dat stoof ter
zijde de menigte, daverde Iolaos aan met de wilde, witte twee, zoo blank de stoomende
rossen in de blankheid der stille sneeuw, zoo verblankt nog méer in de wemeling der
stuivelende vlokken, die hunne jagende hoeven op joegen, dat zij niet anders dan
sneeuwpaarden waren.... En Iolaos, in de wapperende wolk van den blauwen mantel,
turkooisblauw tegen het azuur van de lucht, keek telkens en telkens om, als of een,
die later dan hij Thrachis verlaten had, hem in zoû halen, nog voor Argos bereikt
was.... En de, aan de zijden des wegs, verdeelde menigte volgde nieuwsgierig des
menners angstig vroolijken blik en hoorde in der daad den schellen kreet van éen,
die waarschuwde zijne snelle nadering.... Wie den kreet vernam, schaarde ter zijde
zich en achter Iolaos' voort daverenden wagen, maar verrre nog, zag de blijde toe
juichende menigte den snellen boodschapper aan ijlen, ijlen, ijlen, door de
windloosheid de wind zelve gelijk.... Niet minder vlug dan Hermes' enkelwiek de
wolken door waadt, zweefde luchtvoetige Lichas aan, snelde hij op den, nauwlijks
den weg aàn roerenden, tip der teen tusschen de voor zijn kreet wijkende menigte
voort en scheen hij een schel telkens schreeuwende vogel, die laag over de aarde aan
streek.... Op zijn rug droeg hij een kistje gesnoerd, zijn lokken fladderden recht achter
hem weg, zijn vuisten hield hij gebald tegen de borst en zijn eerzucht was thans
Iolaos, zoo veel vroeger met de wilde, witte van Thrachis vertrokken in te halen vóor
Argos bereikt was. En in den tintelmorgen van blauw en blank, zagen de zich
scharende duizenden uit naar den menner Iolaos en Lichas, den looper en wedden
zij op den een of op den aâr, tot vlak bij Argos' opene poorte de snelle
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boodschapper de snuivende rossen naderde, naderde, en te gelijker tijd het daverend
gespan en de windsnelle knaap de stede binnen renden in razende vaart.
Op poorten en muren, langs wegen en straat daverde het razend gejuich, als de
blijde echo van den dubbelen vaart en Iolaos, nu, lachende, liet Lichas beklimmen
den wagen en ratelde voort naar het hoog liggende tempelplein, waar zich de tempel
verhief. En tegen het blauw en blank schitterden de blanke zuilen en driehoekte de
geveldriehoek en wemelde donkerkleurig de dichte menigte der duizenden, blijde
juichende in feestgedruisch om den Held, die bevrijd van knechtschap was. Ter trede
zongen de priesters de hymne; tusschen de zuilen der CELLA schemerde het
goudschitterende, elpenbeenen Olympische beeld van Zeus, ontzagwekkend verheven.
En toen Iolaos aan daverde met het, van stoom druipende, blanke gespan en Lichas
af sprong van den wagen, trad tusschen de hoogepriesters der goden en de wijzen
des lands Herakles, de Held, te voorschijn. De vacht omvlokte hem, de leeuwkop
overhelmde zijn kruin, de knots woog in zijn arm, koker en boog hingen hem ter
zijde: alle zijn wapenen, die hij offeren aan Vader zoû. Hij glimlachte welwillend
weemoedig en tusschen de druischende vreugde der menigte scheen hij te aarzelen
gelukkig te zijn en gelooven aan zijn vrijheid te kunnen. Door zijn blauwe oogen
grauwde de twijfel. In de diepe voorhoofdrimpels groefde de weifeling en verschool
zich de vreezende zorg. Wie een slaaf is geweest van zijn kindsheid, gelooft niet aan
de late verlossing, zelfs als de eindelijke ure geslagen is. Wie altijd geleden heeft,
gelooft niet aan het einde zijns leeds.
Maar thans drukte Iolaos hij op zijne borst en duldde, dat Lichas naderde, de
berkenhouten schrijn zich ontsnoerde en zeide, biedende Deianeira's geschenk:
- O Herakles, heerlijke Held, dien te Tmolos ik niet meer vond en niet vermocht
te bieden den rood gouden ring, met gunstiger uitslag thans zal Lichas de nieuwe
zending volvoeren! Want hij biedt Herakles, die vacht, knots, boog en koker den
Olympischen Vader wil offeren, Deianeira's geschenk, opdat gij, o Heer, gevoeglijk
u dossen kunt in het offerkleed, dat Deianeira besloot in den schrijn: de kostbare
mantel, dubbel geweven en dubbel getint....
Hij hield Herakles het kistje voor. En rondom hen was alleen de blijde vreugde
van allen in den blanken, blauwen winterdag.

Groot Nederland. Jaargang 11

166
Hoog stond de zon aan den hemel. Tintelwit schitterde in de winterzonschijn de
glinstermarmeren tempel. Herakles blikte op het kistje en hij sprak, dof en weemoedig,
als moê:
- Zorgzaam en liefdevol was Deianeira en zij zond Lichas ten juisten tijd....
Priesters, die Herakles in deze heilige ure omringt, ontvangt thans van hem eerst den
knots. Ik had hem lief als een vriend en leed doet het mij hem thans te zeggen
vaarwel....
Herakles omhelsde den knots en kuste hem en de knots leunde tegen den Held,
als een weenende vriend, die afscheid nam voor eeuwig....
- Ontvangt, daarna, priesters, boog en pijlen.... Sterk was de boog maar zwaar,
zwaarder woog mij de boog dan de knots, ik wéet niet waarom, maar het zwaarst
van mijn wapenen wogen de pijlen.... Zelfs toen zij minderden, wogen zij zwaar....
Nu, zie, zijn er slechts ènkele pijlen nog in den koker en zij wogen mij altijd zwaar
en hoewel zij mij dienstbaar zouden geweest zijn als àlle, die ik verschoot, waren zij
nimmer mij dierbaar, evenmin als de verschotene mij zijn geweest....
En als verluchtte het hem van den koker zich te ontdoen, haalde diep Herakles
adem en sprak:
- Ontvangt, priesters, het laatst deze vacht. Zij was de eerste trofee. Zij was mijn
beschuttend kleed. Ik was niet meer dan een ruwe jager, ik droeg nooit schooner
gewaad. Mèt dit leeuwevel kleedde mijn kracht mij alleen. En naakt nu sta ik ten
drempel van mijns Vaders huis....
Liefdevol juichten de duizenden, Argiviërs en Mykenaeërs, Herakles tegen, toen
zij hem naakt en ongewapend tusschen de zuilen zagen. Hij stond er schoon als een
god, die geleden heeft. Hij stond er krachtig en scheen onverdelgbaar. Maar hijzelve
zeide, nederig:
- Vergeeft mij, o mijn duizende vrienden, dat ik mijne naaktheid u toon. De zware
Werken, mij opgedragen, sloopten mijne kracht en mijn schoonheid. Zie, mijn leden
zijn van wonden als verteerd. Litteekens, overal, schenden mijn vleesch en Kerberos'
muilen beten onlangs mij nog tot het been toe rauw.... Onwelvoegelijk, o vrienden,
staat Alkaïos op den heiligen drempel. Maar Deianeira zorgde, dat Herakles met
kostbaar offerkleed zijne schaamte onmantelen kon....
En hij blikte, bijna weemoedig, in den schrijn, dien Lichas ge-
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opend nu, voor hield. Toen gingen Herakles' handen uit naar het okerkleurig gewaad,
dat hij vierkant gevouwen zag. Hij nam het uit de kist en plooide het open. Het was
rijk omrand met purper, Het ompurperde oker schitterde goud in de winterzon.
Rondom bewonderde het volk.
Herakles sloeg zich het mantelvormige offerkleed om. Het plooide zwaar, in breede
plooien af van zijn zware schouders en viel langs zijn leden koninklijk neêr tot zijn
voeten. De Held scheen er een Koning in. En het volk juichte hem toe, nu zij hem
zagen herschapen van jager in vorst. Hij groette hen weemoedig, met den
welwillenden glimlach. En tusschen de hoogepriesters en wijzen, en tusschen de
priesters, die hem zijne wapenen droegen, ging hij den tempel in. Velen drongen
mede, maar tallooze, duizende, bleven op het plein, op den weg. En zagen Herakles'
breede rug, okerkleurig gemanteld, tusschen de zuilen der CELLA verdwijnen. De
blauwe lucht benevelde zich en enkele sneeuwvlokken warrelden neêr.
Uit den tempel klonken uit der priesters kelen de hymmen aan Zeus. De koorden
der lieren trillerden. De wierook wolkte uit de drievoeten op de treden en nevelde
omhoog tusschen de vlokkende sneeuw. Plotseling zag het volk Herakles in den
wierook en de sneeuw verschijnen.... Hij was doodsbleek en zijn oogen staarden
groot, als in koorts. Iolaos en Lichas waren hem zorgvol ter zijde.... De priesters, de
grijsaarden stroomden den tempel uit, nu de offering was volbracht....
Het volk juichte, maar toen zij juichten, doorvoer Herakles een hevige rilling. Een
hevige, zichtbare trilling of een plotse ziekte hem overviel. Van doodsbleek was het
bronzen gelaat hem vlamrood geworden. En zij zagen hem, plotseling, met beide
handen bevende aan voelen de spierbultende bovenarmen, waarom wijd hingen de
bepurperde mouwen.
Onverwachts brulde Herakles een krijschenden schreeuw. De schreeuw bulkte
luid uit, als van angst en radelooze verrassing en weêr daverde over de hoofden der
lagere menigte. En het volk zag Herakles rukken aan den mantel, rukken aan de
mouwen, rukken aan de bepurperde plooien, die breed om zijn zwaarte vielen....
- Wat deert den Held? riepen angstiglijk op de stemmen.
Herakles, waarom die schreeuw? Doorvaart hem de plotse koorts?
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Is het nog eénmaal Hera, die hem verdwaast?! Herakles, zoo hindert het ongewone
gewaad, ruk het àf! Iolaos en Lichas, meldt ons, wat deert den Held?
Maar tusschen Lichas en Iolaos, tusschen wijzen en priesters wankelde de Held
en vertrok zijn baardmond met een openen grijns.... En staarde, als krankzinnig, zijne
koortsoogen.... En schreeuwde hij weêr, luid en lang, lang, zijn tweeden kreet.... En
rukte hij aan het kleed.
De stemmen der menigte daverden nu op en door een:
- Het is de pest, die den Held overvalt! Neen, het is niet de pest, maar het kleed!
Het is het prachtige kleed! Het is het betooverde offerkleed! Het is de vergiftigde
mantel!!
En zij stroomden, de duizenden, den heuvel op, naar den tempel, van àlle zijden.
Maar daar ginds zagen zij Herakles, als dol, rukken, rukken aan het kleed, en te
vergeefs.
- Ruk àf, ruk àf het vreeslijke kleed! riepen zij, allen in doodsangst nu om den
Held.
En Herakles rùkte en Iolaos en Lichas, maar zoodra zij rukten, schreeuwde de
Held als in doodspijn uit en hij riep nu, met zijn verwonderde beefstem angstig:
- Iolaos! Iolaos! Kom niet meer aan het kleed! Het brandt mij, maar ik kàn het niet
rukken! Ik weet niet waarom, maar het brandt mij aan mijn vleesch vast en aan mijn
wonden! Lichas, wàt bracht hij mij uit Deianeira's naam? Wàt is dit oker en purper?!
Iolaos? Iolaos!! Help mij, o nièt te rukken, maar voorzichtig, voorzichtig, mij te
ontdoen van dit vreeslijke kleed! Een vlammende jeuking jaagt over mijn vleesch!
Iolaos! Iolaos! Help mij!
De menner poogde, omzichtig nu, het kleed af te slaan van de schouders des
Helden. Maar de Held stiet uit een bulk van gewonden stier en duwde Iolaos ruw
van zich.
- Laat af! schreeuwde Herakles uit. Lichas! Lichas! Spreek!!
Hij had zich geworpen op den knaap en schudde hem razend.
- Spreek?! herhaalde de razende Held. Spreek? Wàt bracht mij Lichas uit naam
van Deianeira? Wàt is dit vreeslijke kleed? Wat bedoelt dit verschrikkelijk geschenk?!
Au....!! O Goden, wat vlamt de jeuking mij over het vleesch! Als een vuur, als een
vuur gloeit mij de gloed van de voeten op naar het hoofd....!
In de dichter vallende sneeuw omdrongen de duizenden den tempel. En zij zagen,
in doodesangst om den Held, hem, rillende
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van de hem doorrazende vlammenkoorts, telkens met den schreeuw onderbroken,
Lichas schudden en vloeken.
- Den ellendigen boodschapper zond mij Deianeira met dit vergiftigde kleed!
Au....! O, niet meer ruk ik het af van mijn vleesch, waarom het plakt, waaraan het
plakt, vlammende plakt op de rauwe wonden, die mij Kerberos beet aan dijen en
armen, aan borst en rug! Den ellendigen boodschapper zond mij Deianeira! Een
verrader zond mij de verraderesse, die ik dacht te zijn de trouwe vrouw! Spreek,
spreek, ellendeling, bemint Deianeira een ànderen held dan Herakles, dat zij mij zond
het kleed, dat mij brandt! Spreek, spreek en zeg, dat zij dacht Herakles te dooden op
den drempel van zijns Vaders Zeus' tempel te Argos! Au...! De vlammen, de vlammen,
de vlammen! Zij stijgen naar mijn hoofd, zij dalen naar mijn hielen, zij gloeien naar
binnen toe! O, ellendeling, o ellendeling, die ellendige Deianeira zond! Au...!!
Schreeuwende van de vlammende pijnen, die jaagden over zijn vleesch, had de
Held met een plots gebaar van kracht den knaap Lichas omhoog geheven. Hij spartelde
in de machtige handen van Herakles en scheen als een kind in de razernij van een
reus. Zijne tengere kindleden trilden angstig in de sneeuwvlokken, tegen de lucht.
Zijne smeekende armen wrongen rond als die van een maagd, zijne bevende beenen,
waaraan de snelle, fijne voeten, streefden radeloos en te vergeefs in de hoogte.
Maar met hem, hoog geheven, en steeds brullende van de vlammende pijn en
steeds vloekende de ontrouwe vrouw, die het giftige kleed had gezonden, was Herakles
de treden afgewankeld, tusschen het volk, waar in de ijzing gewekt was en dat deinsde,
deinsde ter zijde. En de vloek en de schreeuw, onophoudelijk, vertrokken tot
gruwbaren grijns den baardmond des razenden Helden. Steeds boven hem trilden,
in zijn gehevenen greep, de tengere leden van Lichas, wrongen smeekend de ronde
armen, beefden de raadlooze beenen en schreeuwde zijn kinderschreeuw, schèl, door
den diep brullenden bulk van Herakles heen. Rondom den Held fladderde het
noodlottige kleed, maar het plakte ook meer en meer tegen zijn wonden aan: zoodra
hij voort liep, de rotsen nu hoog met zijn prooi, scheen het purper zichtbaar meer en
meer te plakken tegen Herakles' lichaam, tegen iedere wond, tegen elk nog niet geheel
genezene rauwte. Dáar stond hij, hoog, op den hoogen rots. Daar stond hij, màchtig
in zijn àllerlaatste kracht. Om de wijde beenen, aan
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de gebogene knie zag ieder den rooden rand verschrompelend plakken, plakken.
Plotseling, vloekende en brullende, smeet de Held den lichten last uit.... Lichas, aan
lange lokken en luchte voeten gegrepen, zwierde door den hemel als een hoepel
licht.... Angstkreet, ontzetting steeg op. Het knapelichaam beschreef als een brekenden
cirkel en stortte neêr in de diepte, waar het tusschen de rotsen verdween.... De
duizende duizenden vluchten, bang om Herakles' razernij. Over de wegen zwermden
zij weg. Op den rots, hoog, stond de Held, de armen geheven, en hij vloekte de goden
en brulde van de pijnen, die hem doorvlamden.
Maar bang was niet Iolaos. Hij stormde den rots op en riep:
- Herakles! Herakles, dien ik bemin! Kom meê!! Kom mede, op den wagen, naar
Thrachis! Balsem van Artemis zal òp lossen het giftige purper....
- Naar Thrachis? schreeuwde de Held. Daar waar de verraderesse mijn verderf
bedacht met den boel?!
- Herakles! O Herakles, hoòr mij! riep Iolaos. Deianeira is trouw! Ik zweer,
Deianeira is trouw! Dit kleed is niet door Deianeira vergiftigd! De vlammende koorts
zal wijken voor hare zorgen aldaar! O mijn Herakles, kom meê, kom meê!
- Vriend! snikte de Held. Raak mij niet aan! Roer zelfs met geen vinger mij aan!
Waar ik mij rukte het kleed en je vingers mij slechts even roerden, brandt mij het
vuur als een vlam van de Hel! Schiet de bliksem heen en weêr over mijn lijf! O, wat
een pijn! En een pijn, die met elken kreet erger en erger wordt! Iolaos! Iolaos! Iolaos!!
Geen der monsters, die ik verwon, deed mij zulke vreeslijke pijn aan! Het is of mijn
bloed koken gaat, koken gaat heviger en heviger....
Met dikkere vlokken daalde de sneeuw. Iolaos had 's Helden hand gegrepen en
hij leidde zijn meester den rots af, als een kreunende zieke, als een koortslijder, die
nauwlijks de voeten verzetten kon.... Wie nog gebleven waren, nieuwsgierig trots
den angst, waren wijd om den wagen geschaard, waarvan het blanke tweespan door
twee der moedigsten in toom was gehouden. Maar nu de Held zijne razernij aan
Lichas gekoeld had, weende hij als een kind. Liet zich voeren, als een machtelooze.
En besteeg den wagen, terwijl steigerend de wilde, witte twee, als wìsten zij, smartelijk
hinnikten....
Om zijn lijdende zachtheid, naderden de Argiviërs. Zij vermoch-
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ten den Held niet meer te steunen, want de minste beroering deed hem bùlken van
pijn. In den wagen kroop Herakles, kreunend, van pijn, in een.
Iolaos deed den zweep klakkeren door de lucht en de vlokken, zij vielen dichter
en dichter. De rossen schoten vooruit, in hun angstigen vaart gestremd tot bedachtzame
mate. Het volk liep mede. Het was Herakles' triomftocht naar Thrachis.
(Slot volgt.)
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Krachten
door Cyriel Buijsse.
I.
Guustje Bracht.
Gisteren morgen is iemand mij komen vertellen, dat Guustje Bracht gestorven was.
Dit heeft mij stil verdriet gedaan, want ik heb eensklaps gevoeld, dat ik aan Guustje
gehecht was.
Waarom?
Om de eenvoudige reden, dat hij sinds bijna een eeuw bestond, en dat zijn leven,
gansch onbewust voor mij, met iets van mijn eigen leven als het ware saâmgesmolten
was.
Ik hield van hem zonder het te weten. Meer zelfs: ik had steeds een soort hekel
aan hem, want hij was een levenslange bedelaar en luiaard, en wie heeft niet eenigszins
een hekel aan een bedelaar en luiaard? Telkens als hij mij zag - en hij lei het er op
aan om mij te zien - beteekende dat voor mij het geven van een aalmoes, en ik wist
wel dat mijn gift meestal in jenever werd verdronken.
Want Guustje was een luxe-bedelaar. Aan 't noodige leed hij geen gebrek. Alleen
aan 't overtollige had hij wel eens te kort.
En toch, nu hij dood is, en hij mij niet meer zal opwachten, nazitten en hinderen,
nu ga ik hem missen, dat voel ik reeds en 't spijt mij.
Hij was kaarsrecht en mager als een I. Verleden jaar herdacht hij zijn een en tachtigste
en nog stond hij als een paal zoo fiks
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en recht. Hij had een fijn gezicht, gezond en frisch-rooskleurig, gladgeschoren en
met scherpe trekken; en zijn kleine, blauwe oogjes waren vol tintelende sluwheid en
hadden niets van dat gluiperig onderdanige 't welk men doorgaans bij professionneele
bedelaars aantreft. Guustje Bracht was een aristocratische bedelaar.
Wanneer ik mijn oogen sluit en aan hem denk, dan zie ik hem in mijn herinnering
nog in de volle kracht zijns levens, fiksloopend langs de zomervelden, met een leegen
zak platgevouwen als een plaid over den arm, en gevolgd door een kleine schaar van
bedel-mannetjes en vrouwen. Zoo liep hij vooruit als een haan met zijn kippen en
hij was het, die met de boeren op den akker praatte of in de boerenhuizen binnen
ging, terwijl de anderen op den weg of bij den drempel bleven wachten.
De boeren of boerinnen stonden daar lomp en bot, bij zijn fijn silhouet vergeleken.
Daarenboven had Guustje over hen de bewuste superioriteit van den frisschen
nietsdoener over den vermoeiden zwoeger. Zijn geslepen geest was oneindig veel
wakkerder dan de verstompte hersens van de ruwe boeren, en hij wist van hen te
krijgen wat geen ander kreeg en wat zij zelfs niet wilden geven. De boeren haatten
en verafschuwden hem, maar kwamen onweerstaanbaar onder de suggestie van zijn
superieur-kalme, fijne, stille macht. Nooit, trouwens, ging hij met geweld of ruwheid
om. Hij had een diepen afkeer van dreigen, schelden, vechten, stelen. 't Moest hem
gegeven worden, en netjes gegeven, wel met tegenzin als 't niet anders kon, - en 't
kon zoo zelden anders - maar nooit zooals een hond een brok wordt toegegooid.
Werd hij bij toeval ergens ruw teruggewezen, dan ging hij ook onmiddellijk, en vond
er terstond een grap op, die zijn metgezellen vroolijk lachen en den ruwen weigeraar
zijn grove ondergeschiktheid voelen deed.
Wát hij kreeg nam hij trouwens slechts aan om het terstond den anderen te
overhandigen. Zoo had hij eigenlijk nooit het air voor zichzelf te bedelen. Die
anderen,.... zij droegen de vrachten voor hem, kwamen overladen van hun tochten
thuis, hijgend en zweetend onder balen aardappels, afval van graan, hompen
roggebrood. Alleen het geld, als zij er kregen, nam Guustje in bewaring, omdat de
anderen 't zouden verliezen. En verder droeg hij slechts zijn platgevouwen zak over
den linkerarm, als een heer die zijn overjas draagt. Hij was de ‘ober’ van de inrichting,
de prins van de bedelaarsbende.
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Hij hield ongeloofelijk veel van jenever en van 't mooi geslacht. Ik zou niet durven
beweren waar hij 't meest van hield. Ik denk, in de kracht van zijn leeftijd, evenveel
van allebei; en later, met de jaren, meer van jenever dan van vrouwen.
't Was op zichzelf al een genot hem een borrel te zien drinken. Hij nam het glaasje
netjes tusschen duim en wijsvinger onder aan den voet en hield het bij de flesch,
waaruit men schenken zou.
- Mijne vriend,’ of ‘mamatsje’, zoo sprak hij tot den persoon die inschonk, ‘g'n
moet nie kijken of er van onder wat in komt: zorg gij moar dat hij van boven scheune
vul es, doarmee hè 'k ik genoeg.’
Dan bracht hij met glinsterende oogen 't boordevolle glaasje heel voorzichtig aan
zijn fijne lippen, die er zich trechtervormig naar uitrekten, als om te zoenen.
Nauwelijks raakten zij het randje aan, en zoo floot hij als 't ware, in één langen,
zachten haal, het heerlijk vocht naar binnen.
- Smoakt het, Guustje? vroegen de anderen, lachend om hem heen geschaard.
- Lijk suikere! antwoordde Guustje, smakkend van verrukking.
Wanneer hij er zoo enkele binnen had, werd hij gaandeweg hoogst grappig
opgewekt en wel eens zeer luidruchtig opgewonden. Dan deed hij voor de aardigheid
de boeren na, waar zij gingen bedelen en waarvan zij leefden.
- Kent-e gulder Stijn Verlizze? riep hij, terwijl de anderen reeds bij voorbaat
schaterlachten. En gedrochtelijk-hinkend liep Guustje in 't rond, terwijl hij Stijn
Verlizze's holle, grove stem nabootste:
- Allo, jongens, steek ne kier 'n handje toe, 'k zal ulder tons ne kluts irdappels en
'n roggenenbreud geven!
Hij zat vol van zulke grappen. Hij deed het oude Vloakske na: ‘Jongens, dat 't
moest regenen, - moar 't 'n zal nie regenen - en da 'k nie thuis 'n woare, - moar 'k zal
thuis zijn - steekt den heuiwoagen binnen.’ Ofwel hij stotterde als Miel Vaprijs: ‘Ti
ti ti ti ti ti tien cens os er ienen van ulder veur mij 'n commissie wil doen.’ En zelf
moest hij onbedaarlijk om zijn eigen kluchten lachen; hij verslikte en hij stikte ervan;
en hij kreeg dan gewoonlijk een niesbui: hij niesde twintig, dertig keer na elkaar,
eerst uit de grap, weldra uit eigen opgewondenheid, tot hij het werkelijk benauwd
kreeg en spoedig moest gaan zitten
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uitblazen. Daarmede was de dolheid eensklaps over; hij werd ineens heel stil, ging
ergens steun zoeken tegen een boom of muur, en bleef doar ‘deuzig’1) zitten, zooals
de anderen het noemden, onophoudelijk hoofdschuddend in zichzelf herhalend:
- Ha, da zijn nou toch dijngen ne woar; da zijn nou toch dijngen?
Welke ‘dijngen’ Guustje eigenlijk bedoelde werd niet duidelijker uitgedrukt, en
erg bezwaar scheen er dan ook niet aan verbonden, want af en toe kreeg hij zoo in
zijn eentje weer een stille lachbui, tot hij ten slotte door de anderen werd opgetild
en onder zachte overreding naar zijn huis gebracht, waar zijn vrouwtje meestal klaar
stond, om hem zonder veel gemopper naar zijn bed te brengen.
Guustje's vrouwtje.... Hij was tweemaal getrouwd geweest en van zijn eerste vrouw
had hij zeven kinderen en van zijn tweede drie.
Toen de eerste stierf was Guustje zeer bedroefd over zijn eigen lot. De zeven
kinderen waren geen last; die gingen mee bedelen zoodra zij alleen konden loopen;
maar Guustje was met de dood van zijn vrouw zijn huispret en zijn oppas kwijt en
daar leed hij erg onder. Hij was toen al diep in de zestig en niemand dacht eraan dat
hij zou zoeken te hertrouwen, maar 't duurde niet lang: zijn vrouw lag nog geen drie
weken begraven, of Guustje liep ontredderd rond en vroeg van huis tot huis aan elke
vrouw die huwbaar scheen, of ze 't met hem wilde wagen. Hij wou vooral niet
nutteloos zijn tijd verliezen; nauwelijks was hij ergens gezeten, of hij kwam ernstig
met zijn aanzoek voor den dag, zeggende dat de menschen hem wel kenden, dat
iedereen wist welke voortreffelijke partij hij was; en hij haalde 't voorbeeld van zijn
eerste vrouw aan, die met hem zulk een heerlijk leven had gesleten. Na heel wat
weigeringen, vond hij er eindelijk eene die toestemde. Het was een weduwe met één
oog en vier kinderen, maar dat kwam er niet op aan bij de zeven andere van Guustje,
evenmin als het nieuwe drietal, dat, in vier jaar tijdsverloop, de familie-gemeenschap
tot het getal van veertien afstammelingen deed stijgen. Dat leefde en krioelde allemaal
als een nest hondenjongen door elkaar, en Guustje was trotsch en gelukkig als een
pauw; hij leek verjongd, hij liep rechter en flinker dan ooit met zijn plat over den
arm toegevouwen zak aan het hoofd der bende langs de wegen; hij

1) Duizelig.
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was een figuur en een kracht geworden in de streek, hij had iets te beteekenen in het
dorp, geruggesteund door veertien onversaagde telgen, die zich elken ochtend in alle
richtingen verspreidden om het noodige bij te halen.
Die kracht kwam 't duidelijkst aan 't licht, wanneer ook anderen hèm eens noodig
hadden, zooals bij voorbeeld in verkiezingstijden. Guustje was kiezer, vier of vijf
van zijn zoons waren reeds kiezers en de dravers kwamen naar hem toegeloopen:
- Guustje, zilt-e mee ou zeuns veur de katholieke lijste stemmen; veur de lijste
van menier den baron?
Dadelijk begon Guustje over den slechten tijd te jammeren. Het leven was zoo
duur, 't ging winter worden, hij had geen aardappels en geen steenkool meer, en
meneer Daniël, ge weet wel, de zoon van den brouwer, had hem dat alles beloofd,
als hij met zijn zonen wilde stemmen voor de liberale lijst, de lijst van meneer Vitàl,
uit 't kasteelken, die opkwam tegen den baron.
De kiesdraver ging in zijn zak en gaf Guustje wat noodig was om wèl voor de lijst
van meneer den baron te kiezen. Guustje betuigde daarvoor zijn dankbaarheid, gaf
zijn stelligste belofte, kwam den volgenden ochtend bij meneer Daniël of bij meneer
Vitàl, en begon ook dáár over den slechten tijd en den naderenden winter te jammeren,
en dat hij wel zeer tegen zijn zin zoude genoodzaakt zijn tòch voor de lijst van den
baron te stemmen, indien meneer Vitàl of meneer Daniël daar niet wat anders wisten
op te vinden.
Zoo behoorde Guustje met zijn stam om beurten tot de meest uiteenloopende
politieke gezindheden; maar waar hij nooit van weten wou, waar hij mee schimpte
en op smaalde, dat was de socialistische partij. 't Was meer dan grappig, als hij in
een van zijn dolle buien verkeerde, om hem de gentsche socialistische volksredenaars
te hooren nabootsen. Hij ging in 't midden van zijn bende staan, klom op een bank
of stoel en schreeuwde met een stentorstem in 't leelijkst-overdreven gentsche dialekt:
‘Maainsche!
Waai 'n zaain gien barons of groaven, of gien raaike fabrikanten die miljoenen
bezitten, woarmee da ze stemmen in de kiezaaingen omkuupen; waai 'n zaain moar
oarme wirkmaainschen laaik of ge gulder zelven zaait en waai komen ulder spraaiken
van ulder politieke rechten en van ulder weirdigheid als maainsch...’
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De bende schaterde en proestte er op los van dolle pret; en Guustje, zich
wild-opwindend, flapte er de gekste dingen uit, sloeg al spoedig over in een van zijn
moedwillige niesbuien, niezend met steeds toenemend gedruisch bij elken zin en
ieder woord, proestniezend aan één stuk door en eindelijk losbrekend in een
aanhoudend hoongegil, dat door de gansche bende samen werd herhaald. De menschen
kwamen uit hun huizen toegestroomd om het spektakel bij te wonen: en eens deed
hij 't terwijl de baron-burgemeester daar met zijn veldwachter voorbij kwam, na
afloop van een vergadering in den gemeenteraad. Eenieder dacht: nu zal hij wel
zwijgen, of meneer de burgemeester zal 't verbieden. Maar Guustje zweeg in 't geheel
niet en de burgemeester gaf ook geen verbod: hij keek eens op, glimlachte even in
zijn witte, aristocratische snor en stapte kalm door, vaag-groetend zelfs met zijn
zwart hoedje, gedistingeerd-hinkend op zijn krukkestokje, terwijl de veldwachter
met rood-gezwollen borreltronie onverschillig naast hem doorliep, alsof hij zag noch
hoorde.
Ja, Guustje's leven, - vooral in zijn tweede huwelijk - was absoluut voorspoedig
en gelukkig. Meer dan eens heeft hij mij toevertrouwd hoe volkomen gelukkig hij
was en slechts één vijand vreesde: het einde van dat geluk door ziekte en dood.
De laatste is onverwachts en heel alleen gekomen, want Guustje is om zoo te zeggen
slechts enkele uren ongesteld geweest.
Eens, op een killen najaarsavond, hebben de anderen hem, als naar gewoonte,
‘deuzig’ thuis gebracht; zijn vrouwtje heeft hem zonder mopperen uitgekleed en
warm te bed gelegd; maar den volgenden dag is Guustje blijven liggen, heeft geklaagd
over pijn in de zij, heeft willen hoesten en niet kunnen hoesten; en 's avonds van den
tweeden dag was hij al dood, nadat hij nog een borreltje gedronken had om op te
kikkeren. Het ging zoo heelemaal onverwacht en onvoorzien, dat geen mensch het
kon gelooven en dat velen bij zijn doodsbed kwamen kijken, of hij soms niet weer
een van zijn dolle grappen uithaalde.
Mij spijt het, innig, dat Guustje dood is. Hij was wel maar een bedelaar, maar zulk
een ‘type’ en er zijn niet veel typen meer in 't hedendaagsche, gebanaliseerde leven.
Hij verpersoonlijkte een kracht en een vrijheid, en in zijn slag was hij een aristocraat
en een
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poëet, want hij had de geaardheid van een vogel, - dat symbool der blijde
onafhankelijkheid -, die leeft met wat hij vindt en onverdroten zingt en jubelt, wanneer
hij, rijk in zijn armoede, maar gezond en vroolijk is.
En ook en bovenal: hij was bijna twee en tachtig jaar oud; ik kende hem van
kindsbeen af, ik kende hem gelijk de kerk van 't dorpje en den houten molen op den
heuvel: door zijn dood is iets veranderd in het landschap, zooals het zou veranderen
wanneer de kerk werd afgebroken of den molen door een storm werd neergegooid.

II.
Donder de Beul.
Maar vandaag heb ik een troost gehad: vandaag heb ik Donder de Beul teruggezien!
Dat zal zoowat een twintig aar geleden zijn, toen ik hem voor 't laatst ontmoette.
Het was op 't oogenblik, dat hij naar Argentinië zou vertrekken. Hij stond aan den
hoek van de Groote Dorpstraat en de Zijstraat, vóór het herbergje van Stoute Treze
en Witte Manse, omringd door gansch zijn woeste boevenbende. Daar waren Boef
Verwilst en Smuik Vertriest; daar waren Clep Sandrie en Klod de Vos, daar waren
Reus Balduk, Slimke Snoeck, Honderd en Een en 't Slijperken; en ook de vrouwen
waren er: Oele Feeffe en Moeffe Vrieze, Maaie Troet en Witte Manse, Totte van
Hee, Lisatje Beert en Luizema; en vóór de kroegdeur stond de kar van Tjiepke Baert
geladen met hun koffers, waarop de schelgekleurde briefjes van de
tusschendeks-bagage reeds waren geplakt.
De beruchte bende, die jarenlang de gansche streek had geterroriseerd, kon het er
eindelijk niet langer uithouden en verliet het dorp en 't land om in het verre werelddeel
een ander leven te beginnen.
Al de mannen waren dronken en brulden en zongen en vloekten, door verwanten
en kennissen omringd; en de vrouwen, die moesten achterblijven, schreiden, met
kleine kinderen op den arm. De veldwachter stond op den hoek der straat om
eenigszins orde te
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handhaven en op een afstand hielden zich de deftige burgers, vol walg en afkeer,
herlevend dat zij eindelijk van de geduchte bende bevrijd werden, nieuwsgierig om
die afreis bij te wonen, angstig nog dat op het laatste oogenblik iets mocht gebeuren,
't welk de zoo lang en zoo vurig gewenschte opruiming kon verhinderen.
Doch er gebeurde niets meer. Als een troep wilden sprongen zij eindelijk tusschen
de koffers op Tjiepke's kar, en langzaam zette Tjiepke's paard zich in beweging.
't Is of ik dat vertrek nog zag en hoorde. Nog zie ik Tjiepke aan de leidsels rukken:
Tjiepke klein en dwergachtig, met ringen in zijn ooren en als 't ware bloed-omrande,
zieke oogen; en, achter Tjiepke, die kleintjes op zijn bankje zat neergehurkt, al die
wreede, geweldige kerels overeind, zwaaiend met armen en petten, brullend en
zingend en voor het laatst van uit de hoogte dreigend naar de bevolking van dat dorp,
dat zij hun leven lang geplunderd hadden. De vrouwen jammerden, de kinderen
schreiden, en plots, terwijl de ratelkar den hoek omdraaide, werd Donder de Beul,
de chef der bende, op de schouders geheschen en zong hij met zijn woeste brulstem
het afscheidslied van Napoleon:
‘Adzju, adzju, zoo zeg ik aan al de jonkheid
Adzju, adzju, zoo zeg ik aan vele rijken
Adzju, adzju, aan mijn lief Belzeland!’

't Gepeupel liep in joeling mee en eensklaps was 't een kreet onder de straatbengels:
- Hij schriemt! hij schriemt!
Donder de Beul schreide!
Nooit kon hij het afscheidslied van Napoleon zingen of hij moest er bij schreien.
Dat was een bekende grap in 't dorp: men deed hem het lied van Napoléon zingen,
om dien forschen reuzenkerel te zien schreien.
Zoo zag ik hem vertrekken: Ineengezakt op de schokkende schouders die hem
torsten, en met de hand zijn dronkemanstranen en kwijlen wegvegend, terwijl de
meehollende foule bulderlachte.
Toen kwam er groote rust en doodsche stilte in 't dorp. De dikke
burger-stamenee-heeren durfden 's avonds weer uitkomen zonder vrees onderweg
hun porte-monnaie ontfutseld te worden en de boeren
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hadden heel wat meer kippen en konijnen op de markt te verkoopen dan vroeger.
Zelfs gebeurde het, dat welgestelde burgerszonen: meneer Daniël, van den brouwer,
meneer Vitàl, van 't kasteelken, zich tusschen licht en donker eens tot bij de meisjes
van de Zijstraat: Maaie Troet, Muimme Taey of Oele Feeffe waagden. Er was niemand
meer om dat te beletten en die meisjes leden armoede met haar kinderen, nu hun
beschermers weg waren. Zoo had het dorp de rust en de securiteit waarnaar het
jarenlang gesnakt had; maar meteen was het er als de dood: het leek wel of de bende
alle fut en vroolijkheid en levenskracht met zich had meegenomen.
Het waren pittoreske kerels, en mij heeft het altijd heimelijk gespeten, dat ze weg
gingen en bleven. Het waren krachten. Ik herinner mij nog die nachtelijke vischvangst
in de vijvers van 't kasteel, toen ze den dam doorbraken en daar den visch met ladingen
opvingen. Het blonde water stroomde in woeste kolken door de spuigaten en de
wakers kwamen met honden en geweren aan; maar de stroopers waren niet bang; zij
weken geen duimbreed en beantwoordden salvo op salvo het vuur der koddebeiers.
Een ander maal, bij klaarlichten dag, gingen zij mee tijdens een groote jachtpartij bij
meneer den baron, gewoon meeschietend als andere jagers, op niet meer een paar
honderd passen achter de geïnviteerden, soms nauwelijks gescheiden door een bosch,
hùn schoten zich versmeltend in 't geluid der andere schoten, en ongegeneerd hen
buit opladend in de kar van Tjiepke Baart, die kalm achter hen aanreed. En dan dat
ongeloofelijk avontuur van Donder de Beul heel alleen, toen hij, op heeterdaad door
de gendarmen in de jacht van den baron betrapt, van tusschen hun klauwen wegsprong,
vluchtte, en als 't ware onder den grond verdween. Het was een heldere, vriezende
manenacht; de gendarmen zagen hem duidelijk hollen en holden hem na; en eensklaps
was hij weg, onvindbaar, als in rook vergaan. Dat gebeurde langs een diepe, steile
beek, waarvan de oevers met dicht struikgewas waren begroeid. Dáárin was Donder
de Beul plotseling verdwenen. De gendarmen bleven ter plaatse, speurden en zochten,
doorporden met den kolf van hun geweer iederen struik, helden over de beek en
peilden in het water: alles te vergeefs; nergens was Donder de Beul meer te vinden.
En toch mòèst hij er zijn, zij hadden hem
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tè duidelijk gezien en wisten ook met volle zekerheid, dat hij in dien bliksemkorten
tijd niet naar den overkant kón gezwommen zijn. Drie lange uren bleven zij er
rusteloos zoeken. Toen gaven zij het op.
Donder de Beul heeft mij naderhand dat avontuur verteld.
In wanhoop, instinctief en niet bepaald meer wetend wàt hij deed, was hij, dwars
door de struiken, in de diepte gesprongen. Hij kwam er terecht in een inham, een
soort van uitgekolkte spelonk, diep onder het kreupelhout, volstrekt onzichtbaar van
op den oever en daar had hij zich drie uren onbewegelijk-schuil gehouden, met het
water tot aan zijn oksels.
Ik vroeg hem wat hij daar al die eindelooze uren gevoeld en gedacht had.
- O, meniere! O, meniere! sidderde hij en kromp zijn wreede knuisten. En hij
vertelde 't mij:
Eerst had de kou hem zóó gepakt, dat hij niet dacht het er tien seconden uit te
houden. Toen had hij de gendarmen boven zijn hoofd gehoord en alleen nog gedacht
aan niet ontdekt te worden. Hadden de gendarmen maar even naar 't rimpelend water
gekeken, dadelijk was hij gesnapt geweest. Maar zij liepen als dol heen en weer en
in dien tusschentijd bedaarde 't water. Toen had hij zich stil, doodstil gehouden, en
aan niets anders meer gedacht dan aan zich stil te houden. Een tijdlang had hij starend
over 't water heen gekeken en daar de schaduwen van de gendarmen zien bewegen.
Toen had hij zijn oogen gesloten, zijn tanden op elkaar geklemd, en de stille, ijzige
kou als marmer door zijn lichaam voelen dringen. Vast was hij besloten daar
onbewegelijk te blijven tot hij doodviel; vast besloten ook den gendarm, die hem
vinden zou, tot zich te trekken en hem in de spelonk te verdrinken. Een heele poos
kwam het hem voor of hij geslapen had. De kou werd gaandeweg ook minder en de
pijnlijke krampen bleven achterwege. Zijn lichaam werd gevoelloos. Soms opende
hij flauw zijn oogen en zag dan de sterren in het stille, donkere water tintelen. En
aldoor hoorde hij, nu eens heel duidelijk, en dan weer vager, de hardnekkige
gendarmen, die naar hem zochten.
Zoo hoorde hij ze eindelijk weggaan. Nog een heele poos bleef hij, als wezenloos,
in zijn spelonk, en toen maakte hij een beweging, zijn eerste beweging sinds meer
dan drie uren. Maar eensklaps schrikte hij geweldig en kroop doodstil weer in de
diepte van zijn hol: de gendarmen kwamen terug:
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Zeker hadden zij gedacht: als de strooper ons weg denkt, komt hij uit zijn schuilplaats
gekropen; en vorschend speurden zij nog eens de beek en het gansche struikgewas
af. Toen gingen zij eindelijk teleurgesteld voor goed en Donder de Beul verliet met
bovenmenschelijke inspanning zijn spelonk.
- Zij-je door doar nie ziek van geweest, Donder?
- Niemendalle, meniere; 'k hè Tjiepke Boart opgeklopt, die doar in de gebuurte
weunde, 'k hè hem vier doen moaken en w'hên heul den nacht puipen gereukt en
dzjenuiver gedronken.
Zoo was de bende dus weg en er werd niet meer over gesproken. Nu en dan kwam
er wel eens een vaag bericht: Donder de Beul was meer dan honderd uren verder dan
de anderen doorgereisd, Clep Sandrie en 't Slijperken hadden zich verhuurd bij een
grooten boer, Reus Balduk zat in de kopermijnen; maar dat alles bleef troebel en
verward; geen een van al die kerels was geletterd en hun brieven moesten door
anderen geschreven worden, zoodat men het nooit heelemaal vertrouwen kon. Slechts
twee berichten maakten indruk, omdat zij van verschillende kanten meegedeeld en
zoo griezelig eensluidend waren: Honderd en Een was door een sneltrein in brokken
gereden, en Klod de Vos had men ergens van den honger vinden sterven. Maaie
Troet, Klod de Vos' lief, en Oele Feeffe, die het lief van Honderd was, hadden wat
gehuild en daarmee was 't uit geweest: de wreede boevenbende, die geen kwaad meer
kon, was in het dorp vergeten; en jaren wischten er zelfs de herinnering van uit.
Ook was het mij te moede of ik een doode zag herrijzen, toen ik vandaag eensklaps
Donder de Beul vóór mij zag staan.
't Was op een dorpskermis, tusschen kramen en tenten: ik zag hem en mijn eigen
oogen konden niet gelooven dat ik hem zag; maar ook hij herkende mij en forsig
dringend door de foule, kwam hij met uitgestrekten klauw naar mij toe:
- Ha, meniere, 'k ben blije dan 'k ou nog ne kier zie!
Hij was zoo goed als niets veranderd in die twintig jaren. Hij was nog steeds
kolossaal lang en mager, gebogen van lengte en toch met hoofd en schouders verre
boven allen uitstekend; hij had nog steeds diezelfde wreede grijpklauwen, met vingers
als harktanden; diezelfde kolossale voeten, lang en plat als snoeken, dezelfde
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schele oogen, dezelfde scheeve pet op 't hoofd; en hij leek mij aangeschoten, zooals
hij vroeger meestal was, net of hij maar pas uit een van de beruchte Zijstraat-kroegjes,
uit den ‘Pantalon Blanc’ of uit den ‘Gelapten Shako’ kwam. Alleen zijn haar was
peper en zout geworden en toen hij merkte dat ik daar even naar keek rukte hij zijn
pet af en schreeuwde, in een mengsel van Fransch en Vlaamsch, ook net zooals hij
vroeger dikwijls deed:
- Owie, mossieu, kijk moar, 'k hè kirkhofpluimen gekregen!
Ik lokte hem zachtjes uit de menigte die rond hem stond te proestlachen en trok
hem mee naar een herberg waar ik hem trakteerde. Of hij nu nog wat meer borrels
dronk, kwam er toch niet op aan; en zoo graag had ik eens zijn indrukken gehoord
over dat land, waar hij ruim twintig jaren had geleefd.
- Hoe was da ginder, Donder? vroeg ik.
- Percies lijk hier, meniere.
Dat klonk teleurstellend. Ik vroeg hem wat hij daar had uitgevoerd.
- Geëten en gedronken, os ik het hâ.
Het ging niet, ik moest het anders met hem aanpakken.
- Veel scheun vreiwevolk gezien, Donder?
- Leulijke duvels; bruin lijk kaffeebeunen.
- Kom, Donder, we goan iest nog nen dreupel pakken.
De ‘dreupel’ werd ‘gepakt’; en nog een, en nóg een; en langzaam aan kwam Donder
los en ging hij aan 't vertellen.
Om ons heen, in de ruime, berookte gelagkamer, stonden enkele boeren, welgedaan
en rood van 't kermisvieren, met de handen in hun broekzakken en de pijp in den
mond. Enkelen kenden den beruchten boef van vroeger, anderen hadden slechts over
hem hooren spreken, maar allen luisterden aandachtig, met een vage uitdrukking van
angst op hun gezicht. 't Was geen verheugend nieuws voor hen, dat Donder in de
streek terug kwam, en uit wat hij verhaalde trachtten zij eenigszins op te maken hoe
het nu in 't vervolg met hem gesteld zou zijn. Had hij zich gebeterd? Zou hij nu door
degelijk werken aan den kost trachten te komen! Of zou het weer zijn als vroeger,
en was ook heel de bende terug, of in aantocht?
Donder vertelde, en zijn verhalen, doorspekt met vloeken en vreemde
uitdrukkingen, leken verward en duister. Hij sprak van de ‘estancia’ waar hij gewerkt
had en van de ontelbare uren
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‘ferrocarril’ die hij had noodig gehad om er te komen; van 't leven in de ‘pampa’ met
de ‘gauchos’; en de roode, welgevoede, kermis-vierende boeren spanden zich
vruchteloos in om dat in hun dikke hersens te verwerken en te begrijpen, zich vol
onrust afvragend of Donder soms in de streek teruggekomen was om er soortgelijke
zeden en gebruiken in te voeren. Steeds talrijker kwamen zij de groote herberg binnen,
't geluid van Donder's brulstem scheen hen daar te lokken; en een was er ten slotte,
die de heimlijkverlangende vraag van allen uitte:
- Zij-je gij alliene van ginter weere gekomen?
- Ben ik meschien nie greut genoeg? vroeg Donder brutaal, met strak-schele oogen
zijn toespreker aanstarend.
De boer drong met een schuw gegrinnik in de rij terug en Donder omvatte ze even
allen in een wreeden blik van trotsch misprijzen.
- Zij-je gulder nou boeren! riep hij geringschattend. Hoeveel peirden het-e gulder
op ulder ‘estancia’?
Twieë, dreie, heugstens viere. Weet-e gulder hoevele da z'er ginter hên? Honderd,
twie honderd, drei honderd, vier honderd!
De boeren kuchten eens, keken elkander aan, trokken aan hun pijp, maar zeiden
niets.
- En de koebiesten! brulde Donder. Hoevele zoe j'er hên? Viertig, vijftig, tsjestig,
jonk en êwd, al bij mallekoar? En ginter: viertig duust, vijftig duust tsjestig duust,
hónderd duust, nondedzju!
En wreed blikte hij in 't ronde, uitdagend, met zijn schele oogen.
De boeren bleven steeds stilzwijgend. Zij draaiden eens hun handen in hun
broekzakken, keken naar elkaar met schuwe oogen, haalden diep aan hun pijpen.
Donder werd rumoerig. Hij was opgestaan, hij liep met groote, zwaaiende gebaren
heen en weer en binnensmonds scheen hij bedreigingen te brommen. Hij vloekte op
dat verre land, een land van dieven en bandieten, waar je niet meer weg geraakte,
als je eenmaal het ongeluk had er voet aan wal te zetten. Je werd betaald met slecht
papieren geld, je dompelde in schulden en eindelijk werd je als een beest de wildernis
in gestuurd. En hij vertelde 't gruwelijk verhaal van Honderd en Een's en Klod de
Vos' dood.
Met Honderd en Een was 't gauw genoeg gebeurd. Honderd zat zonder coupon op
den ‘ferrocarril’....
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- Wat es dàtte? waagde schuchter een boertje.
- Den ijzeren wig, nondedzju! bromde Donder. En hij vertelde verder:
- Honderd zat zonder coupon op den trein, werd gewoon weg uit 't portier gegooid
en kwam onder de wielen. Maar met Klod had het dagen geduurd.
Klod zat in schulden en werd de ‘pampa’ in gestuurd, om het vee te bewaken. Hij
had daar, uren en uren verre van de ‘estancia’, een houten hut als woning, een paard
en een voorraad eten. Op zekeren nacht werd hij overvallen door een bende
prairieschuimers, die hem paard en voedsel ontstalen en hem zoo lieten zitten. Wat
er verder met Klod gebeurde, zal wel nooit een mensch weten. Zijn etensvoorraad
was pas vernieuwd; hij wist, dat hij, vóór dagen, geen hulp kon verwachten; hij moest
daar gansch alleen zitten te verhongeren, omringd door duizenden en nog duizenden
stukken vee, genoeg om een leger te spijzen. Toen, op den gewonen tijd, de
voorraadwagen verscheen, zat Klod de Vos, tot een geraamte uitgemergeld, buiten,
tegen den houten wand van zijn leeggeplunderde hut ineengezakt.
Donder de Beul zweeg. Hij schetste een breed gebaar, als van vermaledijding.
Roerloos stonden steeds de boeren om hem heen. Donder schudde 't hoofd en ging
weer zitten.
- Vive la Bèlziek! riep hij eensklaps, met een dreunenden vuistslag op de tafel. En
tot mij:
- Meniere, mag ik nog nen dreupel hên!
Hij kreeg nog ‘nen dreupel’, sloeg dien ineens naar binnen, keek in 't ronde met
zijn wreede loensch-oogen naar de schuwe boeren en herhaalde:
- Vive la Bèlziek, nondedzju! Te noaste moand zijn al de dieë die nog leven hier
op de gemiente weere!
De boeren schrikten geweldig. Een soort gesmoorde weeklacht gonsde even door
de sombere gelagkamer. Nu hoorden ze 't ineens: de overblijfsels der geduchte bende,
kwamen na meer dan twintig jaar afwezigheid in 't dorp terug!
Donder merkte hun angst en grinnikte. Het scheen hem vroolijk te maken; hij
stond weer overeind, zette zijn pet scheef op het linkeroog, strekte zijn breede klauwen
uit en ging aan 't zingen: het zelfde lied, dat hij twintig jaar geleden zong:
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‘Adzju, adzju, zoo zeg ik aan al de jonkheid,
Adzju, adzju, zoo zeg ik aan vele rijken.
Mijn Azia, mijn Afrika en ook aan Amerika vans gelijken.
Adzju, adzju, aan mijn lief Belzeland
Dat al mijne macht kwam te verpletten.
Zij riepen altijd: Vivat Napoleon!
Wie zal d'r mij op Sint Helena zetten.’

Bevend weken de boeren achteruit. Dat was het lied van smart en opstand, 't geduchte
lied dat Donder eertijds zong wanneer hij ontroerd of opgewonden was, 't alarmlied
van zijn euveldaden, waarbij hij schurkentranen schreide, als de tranen van een
krokodil.
Ook nu weer. Hij staakte plots zijn brulgezang, zonk even als geknakt diep in
elkaar en veegde met de hand zijn tranen weg. Maar 't oogenblik daarna rees hij met
een krakenden vloek weer overeind, bonsde met zijn vuisten op de tafel, knarsetandde
en bliksemoogde, en brulde verder:
‘Adzju, adzju, zoo zeg ik aan mijne vriendin.
Adzju, adzju....’

De boeren drongen in een kudde naar de deur. Zij konden het niet langer aanzien en
hooren; zij strompelden door elkaar van akeligheid; hun kermispret was gansch
bedorven; zij haastten zich terug naar hun triestige, sombere hoeven, om alles spoedig
dicht te grendelen en te sluiten.
Maar Donder de Beul had hen gevolgd, als door hun gezamentlijken aftocht
meegezogen, en daarbuiten, eerst in de kermisdrukte van het dorpsplein en al spoedig
in het open veld, galmde zijn woest brulgezang de sidderende boerenkudde achterna:
‘Adzju, adzju, zoo zeg ik aan vriend en vijand.
Adzju, adzju aan al wie mij komt te beklagen.
Adzju, adzju aan mijn lief Belzeland.’

Als een waggelende reus met dreigend-zwaaiende armen liep hij achter de schuwe
kudde aan; en in de grijs-dalende najaars-schemering was 't of zijn forsche silhouet,
donker tegen den einder afgeteekend, het gansche naakte land beheerschte en
overweldigde.
De boeren waren haast niet zichtbaar meer; hun angstige groep
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verdween als 't ware in de doezelige aarde. Hij alleen bestond nog, ver en wijd over
't benauwde veld, hij gansch alleen met zijn brullend gezang en zijn zwaaiende armen,
als een ontzaglijke, ontembare kracht van roof en verdelging, waartegen niets meer
bestand was.

III.
Mijn oom Heliodoor.
Het huis van mijn oom Heliodoor stond in 't mooi gedeelte van de Groote Dorpstraat.
't Was een gebouw in roode steen van twee verdiepingen, dat al ettelijke jaren
leeftijd had, maar er nog zoo hard en fonkelnieuw uitzag als op den eersten dag.
Er was een ijzeren hek met vergulde pieken langs den straatkant; een bloementuintje
met kronkelende grintpaadjes, en een gemetseld rots-bassintje, waarin roode visschen
zwommen en waar een groote, glazen bol uit oprees, die de dingen wanstaltig
weerspiegelde. Er was zelfs een fonteintje dat kon spuiten, als het genoeg geregend
had in den reservoir-bak boven op het dak.
Zoo zag het er aan den voorkant uit.
Aan den achterkant van 't huis strekte zich een groote, mooie lusttuin uit. Vroeger
was hij heel, héél mooi, vol prachtige oude boomen. Maar mijn oom Heliodoor liet
jaar op jaar de zwaarste en de schoonste boomen vellen en zette coniferen in de
plaats. Coniferen en nog meer van die glazen ballen, waarin de dingen zich
gedrochtelijk weerspiegelden, zoodat oom Heliodoor's mooie lusttuin weldra het
disparaat gezicht vertoonde als van een kermisuitstalling op een kerkhof. Maar de
lieve natuur is zoo goed en zoo mild; de mooie lap grond bleef tòch nog mooi ondanks
de vandalismen; en er was ook een gansch afzonderlijke charme aan verbonden: een
allerliefst klein beekje, dat er kronkelend tusschen grashellingen over een keitjesbed
dwars doorheen huppelde. Dat was en bleef een onverwoestbaar, vroolijk dingetje
van oer-natuurlijkheid en schoonheid. Mijn oom Heliodoor had het mooi in te dijken
en als 't ware te tuchtigen: het wispelturig kronkelslangetje
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sloeg telkens weer buiten zijn oevers, vreette de kanten af, draaide en kolkte waar
het wou, vlug en glibberig als een aal, die aan elke greep of tucht ontsnapt. Mijn oom
Heliodoor moest het ten slotte wel zijn zin laten en zich tevreden stellen met de milde
giften, die het hem ook aanbracht: giften van allerlekkersten witvisch en paling,
telkens als er na een flinke regenbui het blonde water zwol en oom zijn fuiken zette.
Wat het huis van oom Heliodoor betreft, daar was niet heel veel van te zeggen. Ik
herinner mij vooral talrijke spiegels in gouden lijsten en veel chromo's, ook in gouden
lijsten, aan de wanden. Er waren ook pleisteren afgietsels en gemaakte bloemen
onder glazen stolpen. Er was een houten scheepje, vervaardigd in een flesch, en er
was vooral een wonder: een gewone briefkaart in een lijstje achter glas, waarop, in
minuscuul geschrift, de geheele dichtbundel van Victor Hugo's ‘Les Rayons et les
Ombres’ was gecopieerd. Mijn oom gaf dadelijk een sterk vergrootglas aan wie dat
mirakel kwam bezichtigen, je moest dat eens goed bestudeeren, alles stond er op, er
ontbrak geen letter aan, hij had er ruim drie maanden aan gewerkt!
Mijn oom Heliodoor was een man van hooge en forsche gestalte, met sterkgekleurd
gezicht, geverfde snor en kastanje bruine pruik. Ik heb hem nooit zónder zijn pruik
gezien, maar geloof niet, dat er nog één enkel haartje op zijn hoofd stond. Hij leek
wel heelemaal onthaard, want hij had ook geen wenkbrauwen meer en zijn wimpers
waren nauwelijks nog zichtbaar. Doch verder was hij een gezonde, flinke, sterke
man op zijn leeftijd en had nog een gebit om er jaloersch van te zijn.
Mijn oom Heliodoor was weduwnaar. Van zijn lang overleden vrouw hing in het
groenbehangen salon een vergroot fotografie-portret in ovale, gouden lijst. Is het
portret goed gelijkend - en dat was het, volgens mijn oom - dan moet tante Victoire,
- zoo heette zij - geen mooie vrouw geweest zijn. Vooral de groote, breede mond
scheen mij geweldig leelijk en ik geloof ook niet, dat er in dien tijd buitengewoon
knappe corsetières bestonden, want alles zat zoo opgebocheld en gepantserd alsof
het aan haar kin was vastgegroeid. Zou het wellicht daardoor komen dat tante Victoire
op haar portret zoo amechtig-benauwd den mond opzette?
Na tante Victoire's dood had mijn oom Heliodoor heel wat gezeur en gezanik met
meiden gehad. Hij scheen de ware maar
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niet te kunnen vinden. Telkens kwamen er weer andere, tot hij eindelijk de hand
legde op Alphonsine, die bleef.
Alphonsine was zoowat een dertig jaar jonger dan mijn oom Heliodoor en zij had
een niet onaangenaam gezicht en een goedgevuld en poezelig figuur, waarvan alleen
de ietwat ronde rug het minder mooi gedeelte was. ‘'t Is jammer dat ze zich niet beter
houdt, 't zou anders toch 'n knappe meid zijn,’ zeiden wij wel eens tot oom Heliodoor.
Maar oom Heliodoor vond ze blijkbaar niet kwaad zooals ze was, en aan heel zijn
wezen was zeer duidelijk te merken, dat hij nu eindelijk gevonden had, wat hij zoolang
en te vergeefs zocht. Hij aarzelde niet om te bekennen dat hij zich volkomen gelukkig
voelde en niets anders wenschte dan zoo nog lange jaren voort te mogen leven. Ook
Alphonsine scheen tevreden en gelukkig; er was daar een gelukkige en harmonieuze
stemming in het gansche huis; men kreeg den indruk dat daar een levensideaal bereikt
werd.
Behalve Alphonsine had mijn oom Heliodoor ook nog een tuinman en diens vrouw
in zijn bediening. Zij woonden heel aan 't uiteinde van den grooten tuin, in een apart
huisje, achter een boschje rhododendrons.
Pierke Verstraete, - zooals de man heette - was een oud ventje met grijs haar en
sluwe grijze oogjes; en Steefnie, zijn vrouw, droeg als 't ware een uitdrukking van
aanhoudenden schrik en consternatie op haar aangezicht. Dat gezicht was heelemaal
rond, met zwarte, ronde oogen en een ronden, open mond, die voortdurend den klank
o scheen uit te spreken.
De levenswijs van mijn oom Heliodoor behoorde heelemaal bij zijn
maatschappelijken stand, die was de stand van een gegoeden buiten-rentenier: laat
opstaan, wat in zijn tuin rondslenteren, zijn ‘dreupelkes’ drinken, lekker eten,
middagdutten, weer in de dorpsherbergen uitgaan en ‘dreupelkes en pijntsjes’ drinken,
weer wat in zijn tuin rondkuieren en lekker avondeten, en vroeg naar bed.
Dat lijkt wel saai en heel eentonig, maar mijn oom Heliodoor had toch een
vindingrijken geest en was lang niet van humor ontbloot. Hij wist daar heel wat van
te maken, van dat schijnbaar saaie leven. Op zijn manier was mijn oom Heliodoor
een flinke kracht.
Die kracht bestond vooral in 't grappenmaken. Hij was zeer zeker de allergrappigste
grappenmaker van ons grappig dorp. Zijn humor was zeer afgewisseld en behoorde
wel eens tot het
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galgensoort; en als hij daarvoor slachtoffers of medewerkers noodig had, koos hij
die bij voorkeur uit zijn naaste omgeving.
Of hij ook met Alphonsine grappen uithaalde en van welk allooi deze wel waren,
was niet goed bekend. De lui trokken elkaar een oogje als daarover werd gesproken;
maar zijn ervaringen met Pierke en diens vrouw zijn in het dorp vermaard gebleven.
Veel menschen hebben dikwijls beweerd, dat hij Pierke en zijn echtgenoote enkel
in betrekking hield om er zich mee te amuseeren. Het is best mogelijk; hij was er
wel toe in staat; en wat Pierke's gezin daar voor nuttigs verrichte, was zooveel als
nihil. Pierke scharrelde wat op zijn doode gemak in den tuin en Steefnie hielp nu en
dan eens Alphonsine in de keuken. Maar Pierke was eigenlijk een oud deugnietje,
een gewezen maraudeur en wildstroopertje; en 't groot genoegen van mijn oom
Heliodoor was hem daarop te betrappen en zich dan op zijn eigenaardige manier te
wreken. En zoo herinner ik mij een drievoudige grap en bestraffing, die ons destijds
geweldig heeft doen lachen.

De Vischvangst.
Mijn oom Heliodoor, die veel van visschen hield, die dol was op het vangen van den
visch en niet minder dol op het opsmullen van denzelfden, liet nooit na, bij elke
schoone kans, zijn net in 't aardig beekje uit te zetten. Doch hij was geen zelfzuchtig
mensch, beweerde hij zelf, hij kon lijden dat een ander ook wat ving, en daarom gaf
hij Pierke de vergunning ook een fuik te plaatsen, maar op een afstand van, en wel
àchter deze, die hij zelf uitzette. ‘Misschien vangt-e gij meer of ik, zei hij tot Pierke,
want dat es heel curieus mee de visch: hij zal dikkels aan d'ieste net ontsnappen en
in de twiede gevangen worden.’ Dat was galgenhumor, en mijn oom Heliodoor ving
natuurlijk alles, en Pierke ving niets.
- 't Es da g'ou nette nie goed 'n zet’, beweerde mijn oom. Mage 'k ik ze van den
oavond ne keer zetten? Ge zil wa zien!
Oom Heliodoor plaatste zelf Pierke's net. Hij plaatste ook het zijne, maar 's avonds,
bij lantarenlicht, toen Pierke reeds slapen was, ging hij er de fuik van open zetten.
Den volgenden ochtend had hij niets en Pierke had alles.
‘Zie-je wel!’ riep mijn oom zegevierend. Pierke zei niets, maar glimlachte en zijn
sluwe oogjes tintelden. Midden in den nacht,
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terwijl mijn oom sliep, was Pierke ook eens met de lantaren bij de fuiken gekomen
en had het spelletje ontdekt. Heel goed, dacht Pierke, die les onthoud ik; en iederen
keer nu, als mijn oom Heliodoor zijn fuiken uitzette, ging Pierke die 's nachts voor
eenige uren openen en ving het reuzendeel van den buit.
Het duurde een heele poos vóór mijn oom dat gewaar werd. Maar eindelijk kwam
hij er achter en verzon zijn wraak.

De Bouillon.
Mijn oom Heliodoor was flink aan 't verzinnen, doch werd het niet zoo gauw eens
met zichzelf hoe hij zijn plan zou uitvoeren, toen een toevallige omstandigheid hem
op den goeden weg bracht.
Op een ochtend kwam Alphonsine hem met ontsteld en boos gezicht vertellen,
dat zij in haar keuken bestolen werd. Er werd namelijk bouillon gestolen. Zij had
voor gewoonte's Zaterdags een groot stuk vleesch te koken, dat dan bouillon gaf voor
de gansche week, en nu was het haar reeds herhaaldelijk opgevallen, dat die voorraad
op onbegrijpelijke wijze slonk. Zij wou er het hare van weten; daags te voren had
zij den inhoud met een stokje gepeild; en jawel: er was alweer minstens een liter uit
verdwenen, en het kon zeer beslist niemand anders zijn dan Steefnie, die haar juist
den vorigen avond in de keuken had geholpen.

Het Brandhout.
Mijn oom Heliodoor luisterde met de aandachtigste belangstelstelling naar het verhaal
van Alphonsine. Tot de groote verbazing en zelfs tot ergernis der meid, maakte hij
zich in het geheel niet boos, maar ging glimlachend buiten en slenterde, dwars door
den tuin, naar 't huis van Pierke toe.
- Es er gien belet? vroeg hij; en duwde meteen de voordeur open.
Steefnie stond alleen in haar keukentje, gebogen over 't haardvuur, waar een ketel
aan een hengsel hing te suizen. Zij ontstelde zeer toen zij zoo onverwacht haar meester
zag; haar ronde mond en ronde oogen verstarden als 't ware in verschriktheid en 't
duurde een poosje vooraleer zij met haar holle stem kon zeggen:
- Zet ou, os 't ou b'lieft, meniere. Wat es er van ouën dienste?
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- Es Pier niet thuis! vroeg mijn oom Heliodoor, kalm glimlachend een stoel bij het
vuur schuivend.
- Ha nien hij, meniere, da es toch spijtig, e-woar. Hij 'n es nog gien vijf menuten
wig. Hij es hem in 't dorp 'n pakske toebak goan keupen. Kan-e 'k ik de commissie
niet doen?
- O, doar 'n es gien hoaste bij, 't es te wille van de netten, antwoordde mijn oom
Heliodoor. 'K zie dan ge bezig zijt mee soepe koken, glimlachte hij, het vrouwtje
oolijk-vorschend aankijkend.
- O, 'k 'n doe, meniere, 't es 'n beetse drijnken veur ons virksken, angstigde 't
vrouwtje heelemaal ontdaan. En zij scharrelde vreemd om een mand vol houten
blokjes, waarover zij ten slotte een grauwe schort neergooide.
Maar juist dat gebaar was zeer onbehendig, want het trok mijn oom Héliodoor's
aandacht. Hij keek naar een paar blokjes, die de schort maar half bedekte en herkende
ze duidelijk als afkomstig uit een houtstapel, dien hij pas had ingeslagen en die vlak
bij zijn huis stond. Pierke stal dus zijn visch, Steefnie stal zijn bouillon, Pierke stal
zijn brandhout, en wie weet wat ze nog meer stalen; dat werd nog al erg!.... Mijn
oom Heliodoor deed echter of hij niets gemerkt had en vertrok, een boodschap
betreffende de netten voor Pierke achterlatend.

De Kei.
Mijn oom Heliodoor liep door zijn lusttuin huiswaarts, zooals hij was gekomen. De
glimlach week niet van zijn lippen, maar zijn pruikenhoofd was eenigszins gebogen,
en zijn onthaarde wenkbrauwen stonden gefronst, alsof hij was verdiept in
zwaar-geconcentreerde studie. Wellicht was dit geconcentreerd-gebogen-loopen
oorzaak dat mijn oom Heliodoor op iets lette, 't welk anders aan zijn aandacht zou
ontsnapt zijn: zijn blik viel op een tamelijk grooten kei, die in het grasveld naast den
weg lag.
Mijn oom bukte zich neer en raapte dien op. Dat geschiedde om zoo te zeggen
machinaal, en uit distractie, terwijl hij aan heel andere dingen dacht.
Het was dan ook een zeer gewone kei, zooals er velen op den bodem van het beekje
lagen. Mijn oom Heliodoor bekeek hem in zijn hand, woog hem eens op en neer,
draaide hem om. Er was absoluut niets bijzonders aan; alleen dit: dat hij niet heele-
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maal glad-ovaal, maar aan den onderkant een beetje hol was.
Mijn oom Heliodoor, die eventjes was blijven staan, kuierde weer op, met den kei
steeds in zijn hand. Een eigenaardige glimlach zweefde om zijn lippen en bij het
beekje bleef hij nogmaals staan, de blikken star gevestigd op het water, als in
gedachten weggezonken.
Onlangs gevallen, zware regens, hadden het beekje sterk doen zwellen, en 't water
kolkte wild tot op de oevers, blondbruin, dik van meevloeiende kleiaarde.
Een zonderlinge vergelijking kwam in oom Heliodoor's geest op. 't Is precies,
dacht hij, alsof het beekje bouillon kookte, bouillon van keien!
Opnieuw keek hij naar den kei, dien hij nog steeds in zijn hand droeg, den kei, die
glad langs boven was en hol langs onder; en plotseling proestte hij hardop in een
bulderlach uit en liep met den kei naar Alphonsine in de keuken toe.

Bouillon van Keien.
- Alphonsine, zei mijn oom Heliodoor, geef mij ne kier 'n beetse Liebig.
- Liebig! Woarveuren hét-e gij da neudig? vroeg ze, familiaar-ongegeneerd.
- Om bouillon van keien te koken.
- O, gie zot! lachte Alphonsine.
Maar mijn oom Heliodoor drong aan, en Alphonsine bracht hem het potje met
Liebig.
Hij ging er mee bij 't venster staan en besmeerde zorgvuldig 't hol gedeelte van
den kei met een dikke laag Liebig! Toen trok hij weer naar Steefnie's huisje.
- Steefnie, zei hij tot de tuinmansvrouw, die alweer hoogst ontdaan was over dit
zoo spoedig herhaald bezoek, 'k hè doar 'n ontdekkijnge gedoan, die ons fortune goa
moaken. D'r liggen keien in de beke, woar da ge keunt bouillon van koken.
- Ha moar meniere toch! riep het vrouwtje met rond-verbaasde mond en oogen.
- Kijk, van dees soorte; zei ernstig-overtuigd mijn oom Heliodoor, haar den kei
op het plattte van zijn hand voorhoudend. ‘Geef mij ne kier wa kokend woater.’
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- Ha moar, meniere, dat 'n es toch nie meugelijk! stribbelde het vrouwtje even
ongeloovig tegen.
Maar mijn oom Heliodoor deed of hij zich boos ging maken en Steefnie haastte
zich een ketel met wat water over 't vuur te hangen. Mijn oom Heliodoor liet er zacht
den kei in neerglijden.
- Nou moet-e mij goed verstoan, Steefnie. Ge 'n meugt allienlijk moar vier moaken
mee heitblokken woar da de schorse nog aan vaste zit. Loat mij ne kier zien wa veur
'n heit da g'hier nog hêt.
Bevend moest Steefnie de mand vol blokjes te voorschijn halen. Had mijn oom
Heliodoor nog over den diefstal kunnen twijfelen, het zicht van wat vertoond werd
was als een spiegelbeeld van vaste overtuiging. De blokjes, die daar lagen, waren
wel de hechte broertjes en zusjes van deze die hij 's avonds in zijn eigen haardvuur
brandde. Stil in zichzelf glimlachend koos hij er al de stukken uit, waar nog een
beetje schors aan vastzat en legde die op 't vuur. Krakend en sprankelend lustigden
de vlammen om den zwarten ketel op.
De voordeur werd geopend en smakkend aan zijn pijpje trad Pierke binnen.
- Ha, da da dag meniere, stotterde het ventje van ontzetting, en lichtte eventjes
zijn pet op. ‘Schilt er wat dan?’ schuchterde hij, schoorvoetend tot het haardvuur
naderend.
Zijn vrouw zond hem stilzwijgend een haastigen, verslagen blik. Mijn oom
Heliodoor, in innig, leuk-glimlachend genieten, deed hem 't geval uiteen.
Een soort van grijnslach kwam op Pierke's aangezicht, maar hij uitte geen woord,
de sluwe, weifelende oogjes met schuine blikken naar het gek gedoe gericht.
Het water begon in den ketel te pruttelen en het werd zichtbaar donkerbruin, bijna
als koffie.
- Zie-je wel! juichte mijn oom Heliodoor. Toe, geef mij al geive wa zeit en peper.
't Hè bijkans genoeg.
Steefnie gaf zout en peper, maar sprak geen woord. Ook Pierke bleef
halsstarrig-roerloos zwijgend. Het pijpje zat uitgedoofd in den hoek van zijn mond.
't Was of ze beiden bang werden.
- Goed es 't! riep eensklaps mijn oom Heliodoor. ‘Neemt de ketel moar af’.
Maar Steefnie durfde niet. Zij stond naast 't vuur te beven, met haar groote, zwarte
oogen en haar mond rond open.
- O, meniere, 't es teuverije, sidderde zij.
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- Watte! Zij-je schouw! spotte mijn oom Heliodoor. En hij haakte zelf den ketel af.
Geef mij ne kier drei taskes, zei hij.
Steefnie haalde één kopje. O nien nien, meniere, os 't ou blieft veur ons niet,
smeekte zij.
- Nie!.... ha 't zal ulder spijten! gekscheerde mijn oom Heliodoor. En hij schonk
het kopje vol.
Pierke en Steefnie keken, met oogen als karbonkels. Steefnie loosde een zucht en
sloeg haar handen in elkaar. Pierke verroerde zich niet, scheen als 't ware met zijn
voeten aan den vloer gemetseld.
Mijn oom Heliodoor roerde met een lepeltje zijn kopje om.
- Riek ne kier, zei hij, Pierke 't kopje voorhoudend.
Pierke rook. Hij knikte met het hoofd en zijn tong draaide in zijn mond alsof hij
iets heerlijks proefde. Ook Steefnie waagde 't even aan het stoomend vocht te ruiken.
- Nou, wa zegt er van? vroeg mijn oom Heliodoor.
Zij zeiden niets maar keken, keken, als om de oogen uit hun hoofd te kijken.
- Ne kier proeven? glimlachte mijn oom Heliodoor.
Alle bei rukten zij zich terug, als door een wesp gestoken.
Toen dronk mijn oom Heliodoor, in één teug, het kopje tot den bodem leeg.
Het was of Pierke meegedronken had. Hij smakte met zijn tong en zuchtte, als van
geneugte. Steefnie sloeg voor de tweede maal de handen in elkaar en riep:
- 't Es teuverije!
- Dà es bouillon! juichtte mijn oom Heliodoor. En hij schonk zich een tweede
kopje in.
Nu was Pierke niet langer te houden. Hij lei zijn pijp op 't vensterbord, wreef in
zijn handen, keek 't dampend kopje aan met schitterende oogen en zei:
- Ha 'k geleuve da 'k toch euk wel zoe durven.
- Pakke moar, zei mijn oom Heliodoor hem 't kopje aanreikend.
- Drijnkt er gij nog iest den helft van uit, meniere, antwoordde Pierke met een rest
van wantrouwen.
Mijn oom Heliodoor liet zich geen seconde bidden. Hij dronk een flinke teug en
gaf het overige aan Pierke.
Pierke's handen bibberden, maar hij hield zich goed. Even keek hij naar 't verstomd
gezicht van Steefnie en sloeg haastig een kruis. Toen dronk hij....
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- Hawèl! vroeg mijn oom Heliodoor.
- Goed, zei Pierke; firm goed; ieste klasse, zulle!
- Steefnie, zei mijn oom Heliodoor, nu voor de vrouw het kopje vullend.
Eenklaps begon Steefnie hardop van opgewondenheid te lachen.
- Ha moar, meniere, da zijn toch dijngen! ha moar, meniere, da zijn toch dijngen!
schaterde zij, met haar handen op haar knieën pletsend.
En ook zij, na een kruis gemaakt te hebben, dronk met gulzige graagte den bouillon
van keien.
Mijn oom Heliodoor was opgestaan. Hij haalde den kei uit den ketel en liet hem
zorgvuldig door Pierke en Steefnie onderzoeken. Met schuwe aarzeling namen zij
hem aan, draaiden hem om langs alle kanten, schudden hun hoofd vanstom-verbaasd
niet-begrijpen.
- En nou, besloot mijn oom, den kei in zijn zak stoppend; nou kom ik morgen
oavond met 'n heele mande zorgvuldig uitgezochte keien hier terug. We vroagen
ienige meischen uit het dorp om te kome zien en proeven; we koken heul den nacht
bouillon en 's anderendags meugt g'hem ten ulderen profijte in de gemeente goan
verkeupen. Ge'n hêt veur nie anders te zurgen as veur 'n vrecht heitblokskes mee
schors aan. 'n Vergeet da niet: heit mee schors aan, want mee geweun heit 'n goat
het niet.
Mijn oom Heliodoor ontsnapte haastig, met gebogen schouders, aan de
dankbetuigingen van Pierke en van Steefnie en kwam in prettig-opgewekte stemming
bij Alphonsine in de keuken terug.

Houtblokjes met nog wat schors er aan.
Nog vóór het avondde ging mijn oom Heliodoor zorgvuldig in zijn houtmijt een
stapeltje blokjes met schors uitkiezen. Tot groote verbazing en zelfs tot ergernis van
Alphonsine bracht hij die zelf met een korf in huis en trok er mee naar zijn zitkamer.
- Wa moet-e gij doarmee uitvoeren? vorschte Alphonsine.
- Studeeren, 'k moe doar 'n studie op moaken, antwoordde mijn oom met een
oolijken glimlach.
- 't Es zottemeinschenswirk! bromde Alphonsine haar schouders ophalend.
Mijn oom Heliodoor liet haar dat zeggen en sloot zich met de blokjes in zijn kamer
op. In diezelfde kamer hing zijn jachtgeweer
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en borg hij in een kast zijn voorraad patronen. En hij had er ook een vrij volledig
timmergerief: zaag, hamer, beitels, al het noodige.
Mijn oom Heliodoor bleef daar aan 't werk tot het bijna etenstijd was. Tot driemaal
toe kwam Alphonsine aan de deur kloppen, maar werd volstrekt niet binnen gelaten.
Hij liet haar brommend en scheldend vertrekken. Eindelijk kwam hij te voorschijn,
met den korf vol blokjes, en ging die, sprakeloos-glimlachend, weer bij den houtstapel
leggen.
- Ge meugt de toafel dekken, zei hij in 't voorbijgaan tot Alphonsine. Maar
Alphonsine was zóó uit haar humeur over zijn heimelijkheid, dat zij hem zelfs geen
blik gunde. Alleen toen hij terug kwam in zijn kamer, liet zij hem een hoopje hagel
zien, dat zij over het kleed had bij elkaar geveegd en vroeg verbitterd:
- Woarveuren hêt-e gij al da zoad uit ou kardoezen g'hoald?
- Omdat er te veel in zat, grinnikte hij. En meer kon Alphonsine er niet uit krijgen.
- Ge zij precies 'n klein kind mee al ou deugenieterijen, pruttelde zij.
- Alphonsine, riep mijn oom Heliodoor haar na; Alphonsine, luister ne kier!
- Hawèl wat es er? kwam zij ongeduldig terug.
- We goan van den oavend 'n gloazeke champagne drijnken, lachte hij.
- O gie zot! moest zij ook lachen. En ontwapend ging zij in den kelder 't fleschje
halen.

Visch gebakken in bouillon van keien.
Den volgenden ochtend, - 't was nog donker - was het mijn oom Heliodoor's eerste
zorg, naar zijn stapel brandhout te gaan kijken. Hij stelde met genoegen vast, dat
nagenoeg al de blokjes, die hij den vorigen avond onder behandeling had gehad,
verdwenen waren. Hij grinnikte van pret en borg wat er nog overbleef zorgvuldig in
een verstopt hoekje weg. Toen ging hij naar zijn vischnet kijken.
Ook daar kwam het uit zooals hij verwachtte. Er zat niets in de fuik dan een paar
kleine bliekjes en één palingje. Zonder eenigen twijfel had Pierke daar alweer
nachtelijk roofwerk verricht.
Innig-voldaan kwam mijn oom Heliodoor weer in huis om te ontbijten.
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- Alphonsine, wilt-e mij ne kier twie dozijn dreuge hoarijngen hoalen? vroeg hij.
- Dreuge hoarijngen! riep de meid, van verbazing haar beide handen op de heupen
zettend.
- Wel joa, dreuge hoarijngen. Weet-e gij nie wat da nen dreugen hoarijng es?
glimlachte mijn oom.
- Och! snauwde de meid en keerde hem humeurig den rug toe.
- 't Es goed, zei kalm mijn oom Heliodoor, 'k zal ze zelf goan hoalen. En hij stond
op.
- Blijf zitten! riep Alphonsine gebiedend. Ge zij zot!
Zij liep de kamer uit en 't oogenblik daarna hoorde mijn oom Heliodoor de voordeur
open en weer dicht gaan.
Na zijn ontbijt liet hij zich een korf aanbrengen en legde de vier en twintig gedroogde
haringen daar in neer. Sprakeloos-hoofdschuddend stond Alphonsine 't schouwspel
aan te zien. Mijn oom Heliodoor keek even met lach-oogen naar haar op, en, ondanks
haar pruilgezicht, moest ze toch ook even lachen. Toen trok hij, met zijn vracht onder
den arm, den lusttuin in.
Hij overtuigde zich dat Pierke's net op de gewone, aangewezen plaats stond achter
't zijne en dat Pierke zelf daar in de buurt niet was. Hij hurkte neer onder een heester
en liet één voor één, vlak vóór het net, de droge haringen in het wild-kolkend water
glijden. Toen vulde hij de leege mand met keien en keerde weer naar huis.

De Maaltijd.
In den loop van den namiddag ging mijn oom Heliodoor nog eens bij Pierke aan. Hij
vernam er met genoegen, dat een aantal menschen uit het dorp tegen zes uur
genoodigd waren om het wonder bij te wonen en hij zag ook een mandje vol met
welbekende houtblokjes staan, hoewel deze zooveel mogelijk waren verstopt en
toegedekt met krullen.
- Gien vier moaken ier da 'k er bij ben, waarschuwde nog eens mijn oom.
- O nien nien, meniere, ge meug gerust zijn, beloofden plechtig Pierke en zijn
vrouw.
- Doar zal euk nog 'n ander wonder gebeuren, moar dat 'n

Groot Nederland. Jaargang 11

199
zeg ik ulder niet, glimlachte mijn oom geheimzinnig. Ge zilt da zien as we allemoal
te goare zijn.
- Es 't tòch woar, meniere! riepen Pierke en Steefnie, met van gretige verwachting
in elkaar geslagen handen.
Tegen half zes, met de invallende schemering, begonnen de menschen aan te komen.
Zij kwamen binnen door het openstaande prachthek met vergulde pieken en al wie
zulks verlangde werd op een borrel en een sigaar getrakteerd. Al zeer spoedig stonden
daar een twaalftal kerels met sigaren in den mond. Toen oordeelde mijn oom
Heliodoor dat hij publiek genoeg had, en hij loodste hen voor door zijn tuin, naar 't
beekje toe.
Er heerschte een trillende nieuwsgierigheid onder de aanwezigen. Zij hadden allen
van 't wonder - bouillon uit keien - gehoord, maar, mijn grappigen oom wel kennende,
bleven zij meer dan sceptisch en achterdochtig. Doch de vaste overtuiging van Pierke
en Steefnie, die 't heerlijk vocht zien koken en gedronken hadden, deed velen
wankelen in hun spottend ongeloof. Zij waren hoogstgespannen nieuwsgierig.
Mijn oom bracht hen vóór 't net van Pierke en opende den korf met keien, die daar
op den oever stond- Hiervan, van déés mande mee keien, zoo sprak plichtig mijn oom Heliodoor,
goan we straks in Pierke's huis bouillon koken. Moar iest wil ik ulder nog een ander
wonder loate zien.
Hij haalde een flesch gevuld met bruine vocht uit zijn zak en hield die in de hoogte.
- Dit es bouillon van keien! riep hij. Moar 't 'n es nie allienlijk bouillon, 't es euk
seisse, en 'n seisse, die in twie menuten tijd de toaiste visschen zochte kookt.
Asteblieft!
Met een breeden zwaai gooide mijn oom Heliodoor den inhoud van de flesch in
't beekje uit. Een stil gelach ging op, de geprikkelde toeschouwers verdrongen
gichelend elkander langs den oever.
- Een, twee, drei, hop! Pier, hoalt ouë visch moar uit! beval mijn oom.
Bevend van emotie boog Pierke over 't water. Steefnie slaakte o-klanken van
ontzetting en sloeg haar handen in elkaar. De kijkers struikelden bijna in 't klotsend
water.
Langzaam haalde Pierke aan het touw de fuik naar boven. 't Was eerst alsof de
mazen met glazen ruitjes aan elkaar geregen
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waren, maar Pierke schudde aan 't touw en al de waterratjes braken en meteen zag
men, in 't vage van de schemering, de fuik vol glinstrende, maar onbewegelijke
visschen.
- Ooo! riepen de toeschouwers pal van verwondering.
- Zie-je wel, hij es geried gebroad, ge keunt hem azeu opeten! juichte mijn oom.
Pierke trok het net aan wal, loste het touw, keerde de fuik om.
- 't Es verdomme hoarijnk; 't es amoal dreugen hoarijnk! klonk het in een
bulderlach.
- Hoarijnk! 't Es gebakken bliek! Zij-je gulder blend, dan! riep mijn oom
verontwaardigd.
De mannen begonnen de grap te begrijpen. Pierke's vischrooverij was welbekend
in 't dorp en zij begrepen dat mijn oom er eindelijk achter was gekomen en zich
wreekte. Pierke zei niets en hield zich maar onnoozel, een beetje zuur meelachend
met de anderen, terwijl Steefnie als 't ware achter de heesters wegsmolt. Maar mijn
oom zag haar gaan en riep haar terug; hij liet haar de mand met keien dragen en deed
Pierke, onder gichelend spotgelach van de toeschouwers, de visschen in een zak
opscharrelen. Allen haastten zich naar Pierke's huis, om nu ook de soep te zien koken.
Als een horde van invasie vulden zij terstond het kleine huisje. Op bevel van mijn
oom Heliodoor lag het vuur vuur al sinds den middag klaar en de ketel hing er boven,
vol met water. Mijn oom plonsde den korf met keien er in uit en op een teeken van
hem stak Steefnie het vuur aan. In een dichte groep van spottende gezichten kwamen
allen er omheen geschaard, kwinkslagen vlogen heen en weer, er werd geschaterd,
Pierke en Steefnie, vreemdontredderd, keken elkaar met schuwe oogen aan. Zij
hadden niets geen pret meer in de aardigheid, zij voelden zich overrompeld, voor
den gek gehouden en tevens door iets ernstigs bedreigd: meneer was er achter, meneer
scheen meer te weten dan hij losliet; en iets weemoedigs kwam over hen: de stille
weemoed van den arme tegenover de macht van den rijke. Pierke glimlachte heelemaal
niet meer, nièt eens zuur meer, en op Steefnie's ontdaan gezicht stond de angst verstard
in gruweltrekken, alsof nu 't ergste nog maar ging gebeuren.
Eensklaps, terwijl allen dichtbij 't vuur om den ketel vol keien stonden te grinniken,
barstte met geweld een harde knal los.
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Gillend vloog de bende uiteen en de vonkende houtstukken spatten rondom 't huisje,
en nog vóór zij van hun schrik bekomen waren, barstte een tweede en een derde knal
los, die de ruiten aan scherven deed vliegen.
In woest gedrang waren zij allen, behalve mijn oom Heliodoor en Pierke, die de
spattende vonken uitdoofden, naar buiten gestormd. Steefnie stond buiten op het erf
luidkeels te schreien en om hulp te schreeuwen, Alphonsine kwam op het geluid
aangehold, een drietal mannen renden met emmers naar het beekje toe om water aan
te halen.
- Wa gebeurt er? Wa veur 'n heit gebruikt-e gij? gilde doarbinnen mijn oom
Heliodoor tot Pierke.
Pan! Pan! Pan! klonk het vóór Pierke tijd had om te antwoorden.
Het werd een helsch spektakel. Het gansche huis stond vol met rook, de keien
rinkinkelden onder de herhaalde knallen in den ketel en Pierke zelf was snikkend
weggevlucht, de beide handen op zijn slapen drukkend.
Gelukkig kwamen de mannen met het water aan. In twee, drie flinke gooien was
het vuur gedoofd en de geschokte menigte waagde zich aarzelend weer naar binnen.
Mijn oom Heliodoor hield een der ongebrande blokjes in zijn hand en liet het aan
de menschen zien.
- Kijk ne kier mee wa veur 'n heit da Pierke stookt, grinnikte hij. Es dat te
verwonderen dat er ongelukken gebeuren!
En uit het ingekorven blokje haalde hij een geweerpatroon vol kruit.
De toeschouwers begrepen en schaterden. Zij stompten lachend Pierke in de zij,
die niet wist waar te kruipen van schaamte.
- 't Spijt mij, meinschen, besloot mijn oom Heliodoor met geveinsde
neerslachtigheid, moar deur Pier's schuld es den bouillon van keien aangebrand. 'K
'n kan hem ulder niê loate proeven.
Den volgenden ochtend, al heel vroeg, stonden Pierke en zijn vrouw aan mijn oom
Heliodoor's achterdeur.
Zij stonden daar, klein en nederig, maar op hun Zondags uitgedost, alsof zij naar
een plechtigheid of kermis gingen. Toch hadden zij geen feestgezichten. Hun
gelaatstrekken waren getrokken en gerimpeld, en hun oogen blikken dof en week,
alsof zij veel geschreid hadden.
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Alphonsine ging hen opendoen.
- We zoên meniere wille spreken, zei Pierke stil-neerslachtig.
Zij werden in mijn oom's woonkamer binnengelaten.
- Meniere, begon Pierke met bevende stem, zoodra mijn oom, vroolijk-gezind, op
den drempel verscheen, we komen ou bedanken veur ou goedheid en ou zeggen da
we wig goan.
- Da ge wig goat! riep mijn oom verbaasd. Woar noartoe?
- Noar.... noar 't Oarmhuis, antwoordde Pierke, met een nauwelijks ingehouden
snik.
Mijn oom Heliodoor stond even pal van onverwachte ontzetting.
- Noar 't Oarmhuis! herhaalde hij ernstig, met vreemd-klinkende stem. Zij-je nie
kontent meer bij mij?
Er kwam geen antwoord. Zij stonden daar beiden met neergeslagen oogen te
sidderen, alsof alles nu gezegd was. Zij weken zelfs schuw terug naar de deur om
weg te komen.
- Lijk of ge wilt; 'k 'n zal ik ulder mee geweld niet tegenhouên, zei eindelijk mijn
oom Heliodoor bruusk af. En hij liet hen gaan.
Zij strompelden naar buiten. Mijn oom Heliodoor zag ze gedrukt en klein, kleiner
en gedrukter dan ze aangekomen waren, langs het raam voorbijschuiven.
Mijn oom Heliodoor was een onverbeterlijke, wel eens wreede grappenmaker, hij
had den kunstzin van een Amerikaan of van een neger en het natuurgevoel van een
vandaal, maar hij had een heel goed hart, een hart dat niet gaarne zag lijden.
Hij was bedroefd over de tragische wijze waarop Pierke en Steefnie zijn laatste
grap hadden opgenomen en zocht naar een middel om 't weer goed te maken.
Na lang studeeren vond hij eindelijk een oplossing.
Hij zond Alphonsine vragen of zij althans nog een week wilden blijven om alles
op te ruimen.
Dat stond Pierke toe.
Na verloop van die week liet mijn oom vragen of Pierke nòg een week wilde
blijven om sierplanten en bloemen tegen den naderenden winter met stroohulsels te
beschutten.
En ook dàt stond Pierke toe.
Toen liet mijn oom Heliodoor niets meer vragen.
En Pierke bleef.
***
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Nu zijn ze allen sinds jaren reeds dood. Pierke, Steefnie, mijn oom Heliodoor, allen
liggen op het kerkhof. En in het rijke, wansmakelijk ingerichte renteniershuis woont
nu alleen de oud geworden Alphonsine met een dienstmeid.
Aan Alphonsine werd het huis per testament door mijn oom Heliodoor gelegateerd.
Er zal wel niemand in het dorp zijn, die zich daarover verbaasd heeft, want
Alphonsine, ondanks haar nukkig karakter, kon het goed vinden met mijn oom
Heliodoor en mijn oom Heliodoor vond het ook best met Alphonsine.
En af en toe kom ik nog eens in 't dorpje om Alphonsine te bezoeken.
De tand des tijds, die sterk aan haar geknaagd heeft, zóó dat hij zelfs het meerendeel
van haar eigen tanden meenam, heeft het huis en de omgeving nagenoeg onaangetast
gelaten. Nog staat de glazen bal, waarin de dingen zich gedrochtelijk weerspiegelen,
in 't midden van 't bassintje achter het hek met vergulde pieken; nog kolkt het wilde
beekje grillig door den lusttuin over zijn bed van gladde keien; nog staat het woninkje
van Pierke en van Steefnie, waar, onder wild gejoel, bouillon van keien werd gekookt,
daar aan de achterzijde, dicht bij het boschje rhododendrons.
Maar al die dingen léven niet meer. De geest die ze grappig bezielde is verdwenen,
en, om nog even weer iets van de vergane stemming te voelen, moet ik in mijn oom
Heliodoor's vroegere woonkamer zijn.
Daar hangt nu zijn vergroot fotografie-portret naast dat van tante Victoire en als
ik ze beiden bekijk is 't mij te moede of ik ze nog zie leven: tante Victoire stug, deftig,
met tot aan de kin opgepropte corset-buste, niets begrijpend, niets voelend van en
voor mijn oom Heliodoor's grappen; en daarnaast mijn oom Heliodoor, met leuke
lach-oogen onder zijn bruine pruik, alsof hij weer een van die ondeugende verzinsels
aan 't beramen was, die 't gansche dorp als 't ware tot één luiden, grooten schaterlach
deden uitbarsten.
En dáár, 't dorp, is dan ook wel zijn geest in frisch-levende herinnering bewaard
gebleven. De meeste menschen die hem kenden zijn al lang gestorven, maar zijn
geest, zijn leuke geest is tot het nageslacht overgegaan en heeft er zich in menig
grappig en ook wel gemoedelijk spreekwoord vastgezet.
Hij was op zijn manier een kracht, mijn oom Heliodoor!...
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De ‘Villa des Roses’
door Willem Elsschot.
XI.
Het hart van Louise.
Toen Grünewald wakker werd las hij den brief nog eens door en terwijl hij zich
waschte zong hij met stukken en brokken van ‘Trinken wir noch ein Tröpfchen,’
want telkens moest hij een oogenblik zwijgen om het water uit zijn mond te houden.
Op de trap ontmoette hij den Noor, die hem toelachte bij wijze van morgengroet.
Aasgaard had een lichtblauw pak aan en een vuurroode das. Hij ging wandelen.
‘Spazieren?’ vroeg Grünewald.
‘Ja, ja,’ antwoordde de Noor levendig. ‘Gaat u mede?’
De Noor en de Duitscher waren zachtjes aan vrienden geworden, waar vooral
Aasgaard blij om was, want met al die Franschen kon hij op taalkundig gebied toch
maar bitter weinig tot stand brengen. Daarbij kwam nog dat geen enkel kostganger
ooit meer trachtte hem met woorden iets aan het verstand te brengen en als iemand
zich ter wille der wellevendheid verplicht voelde in een of andere kwestie ook het
advies van den Noor eens te vragen, dan werd deze zonder meer ondervragend
aangekeken en Aasgaard moest dan maar uitmaken of dit beteekende: ‘Bent u óók
conservatief?’ of ‘eet u óók liever asperges dan bloemkool?’ Hij antwoordde dan
ook steeds door te lachen en met zijn vriendelijken witten kop neen te schudden,
waarmede hij beduiden wilde dat
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hij niet erg goed op de hoogte was. Het Fransch van Grünewald daarentegen, waarin
de keelklanken van het Duitsch bleven voortleven, verstond de Noor veel beter en
hij kende zelf nog al aardig wat Duitsch.
Pratend over allerlei dingen, zooals jonge lieden doen, wandelden zij langs de
rivier tot waar de hoofdkerk oprees.
‘Even binnengaan?’ stelde Richard voor.
De Noor vond het goed.
Binnen bij de deur zat geknield op een stoel een kloosterzuster die een schaal voor
zich uit hield en bij elk geldstuk dat er rinkelend in neerviel iets mompelde dat met
het geschuifel der voeten onder de gewelven verloren ging. Aasgaard en Grünewald
namen hun hoed af en wandelden op de teenen tot in 't midden van de kerk, waar zij
staan bleven. In lange rijen zaten daar de geloovigen en van het altaar klonk het
vragend geroep van een priester die van links naar rechts ging en met de armen
gebaren maakte. Op het oksaal zaten mannen en jongens die zingend antwoord gaven,
waarop plotseling het orgel inviel en alles overstemde. Het was schemerig in de kerk,
als viel de avond reeds.
‘Kom,’ zei Aasgaard zacht.
En de biddende menigte achter zich latend, gingen zij naar de poort.
Buiten gekomen wandelden zij verder, naast elkander en zonder te spreken, doch
ieder voor zich trachtend iets uit het verleden op te delven dat zwaar genoeg woog
om het ernstige zwijgen met eere te kunnen verbreken.
‘U bent immers niet getrouwd?’ vroeg eindelijk de Noor.
‘Neen,’ zei Grünewald, ‘getrouwd ben ik niet.’
‘Mijn vrouw,’ begon Aasgaard weer ‘was zeer, zeer mooi. Zij had lang blond haar
en kon meesterlijk schaatsenrijden en prachtig piano spelen. Ik was toen officier en
al mijn vrienden benijdden mij. Zij had mij innig lief, bijna zoo lief als ik haar. Maar,
mijnheer, toen wij nauwlijks zes maanden getrouwd waren....’
Grünewald begreep er alles van.
Ja, wat wil je daar aan doen? Waarom ook een vrouw huwen die zoo mooi is dat
niemand haar met vrede kan laten?
Hij vatte Aasgaard bij den arm en schudde hem met ontroerd geweld door elkaar.
‘Kom nou,’ onderbrak hij den Noor, trachtend hem zoodoende een bekentenis te
besparen die hem zwaar moest wegen, ‘laat u
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nu maar niet zoo ter neer slaan. Dat kan aan het innigst verbonden paar overkomen
en het is wel weer in orde te maken.’
‘Neen,’ protesteerde Aargaard, want....’
‘Och man,’ verdedigde Grünewald de afwezige, ‘zij had misschien minder schuld
dan u denkt. En heeft Jezus de overspelige vrouw niet tot zich genomen?’
‘Neen,’ weerde Aargaard wanhopig af, ‘u begrijpt mij niet. Zes maanden na ons
huwelijk, mijnheer, is zij plotseling gestorven,’ sprak hij zacht. ‘En omdat ik haar
zoo slecht vergeten kon, ben ik naar hier gekomen om wat verstrooiïng te zoeken.
En tevens leer ik nu nog Fransch ook,’ besloot hij met een glimlach die van zijn
oogen kwam en in de hoeken van zijn mond bleef zitten.
Grünewald zocht een waardigen tegenhanger voor de innige confidentie van den
Noor en dadelijk dacht hij aan den brief van Louise die hem in den zak brandde. Zij
waren in den tuin achter de kerk op een bank gaan zitten. Eerst keek hij Aasgaard
nog eens van terzijde aan, maar diens gansche verschijning wekte zóóveel vertrouwen,
dat Grünewald niet langer weerstand bood en den brief te voorschijn haalde.
‘Lees dat eens,’ verzocht hij den Noor, terwijl hij hem het hart van Louise toestak,
‘dat heb ik van een vrouw ontvangen. Wat zoudt u in mijne plaats doen?’ Het viooltje
stopte hij in zijn jaszak.
‘Dat hoeft niet,’ sprak Aasgaard beschaamd. ‘Ik heb u dat zoo maar verteld.’
‘Neen,’ drong Grünewald aan, ‘het hoeft wèl. Het is een gewetenszaakje en ik
wilde gaarne uw opinie kennen.’
Aasgaard ontvouwde met zijn groote handen het mauve briefje en begon te lezen.
Het was voor hem een heele taak. In de eerste plaats was het schrift van iemand die
enkel bij groote gelegenheden en door nood tot het uiterste gedreven een pen ter
hand neemt, en dan de fouten die er in waren en de potloodstrepen van Grünewald
die het geheel nog onduidelijker maakten. Richard moest hem uitleggen dat door
‘j'ai un présent timen’ bedoeld werd ‘j'ai un pressentiment,’ en pressentiment zelf
zocht Aasgaard op in een zakwoordenboek dat hij overal meedroeg, want dat woord
kende hij niet, evenmin als het Duitsche ‘Ahnung’. ‘Ramasse’ dat voorkwam in
‘pourtant tu sais bien, Richard, que je ne suis pas une mauvaise femme comme on
en ramasse dans la rue’, was óók nog een struikelsteen, omdat het woord in
figuurlijken
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zin gebruikt werd en niets met oprapen te maken had. Toch kwam de Noor in 't eind
met lezen klaar en hij vouwde het papier weer dicht met behoedzame bewegingen
die blijk gaven van eerbied.
‘Wel?’ vroeg Grünewald, den brief opbergend, ‘wat denkt u ervan? Akademisch
Fransch zult u er niet uit leeren, is 't wel?’ lachte hij.
Aasgaard keek hem aan en draaide aan zijn weemoedige witte snor, die in 't midden
zijn mond binnengroeide en waarvan één punt rechtop stond, terwijl de andere
hopeloos naar beneden hing.
‘Wat bent u van plan later te doen?’ vroeg hij eindelijk.
‘Ik?’ zei Richard, ‘wel ik zal later waarschijnlijk mijn vader bijstaan die een flinke
zaak heeft in olie en vet.’
‘Dat bedoelde ik niet’ zei de Noor, ‘ik wilde enkel weten of u denkt haar te
trouwen.’
‘Trouwen? neen, dat zal wel niet.’
‘Dan mogen wij haar ook niet bedriegen’. zei de Noor, ‘zij is ongetwijfeld een
goed meisje, mijnheer.’
‘Ja, een best meisje’ erkende de Duitscher, zonder het te weten den plechtigen
toon van den Noor overnemend, ‘maar zij is weduwe en moet tijdens haar huwelijk
toch reeds een en ander meegemaakt hebben. Daarom heb ik eerst wel een oogenblik
getwijfeld en gedacht dat het misschien toch maar weinig kwaad stichten kon.’
‘Er zijn vrouwen’ wedervoer Aasgaard, ‘die opnieuw maagd worden wanneer zij
opnieuw beminnen. Maar, mijnheer,’ voegde hij er luchtig aan toe, want de stemming
was drukkend geworden, ‘u moet het toch zelf weten, de een zou het doen en de
ander zou het laten.’
Dat woord bracht verlichting en beiden gingen heen, want het werd etenstijd. Nog
steeds kwamen menschen de kerk uit en drongen anderen naar binnen. Er waren ook
Engelschen onder die alleen maar den toren op wilden.
Aasgaard en Grünewald trokken naar huis, waar zij opgewacht werden door
mijnheer en mevrouw Brulot, door madame Gendron, door den heer Knidelius Czn.,
door mevrouw Dumoulin, door de Hongaarsche dametjes, door Martin met zijn
Poolsch tweespan, door mejuffrouw de Kerros met het vreemde haar, met één woord
door de directie en het complete stel kostgangers van de Villa des Roses, die reeds
allen geschaard zaten om de gemeenschappelijke tafel. Alleen Brizard ontbrak.
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XII.
Het huwelijk.
Louise had het bij haar zoontje niet langer dan tot een uur of vijf kunnen uithouden.
Tegen etenstijd verscheen zij weer op de Villa en ging recht naar de keuken om aan
Aline te vragen of er niets bijzonders voorgevallen was, waarop deze, zonder zich
van haar kookpannen af te wenden, ontkennend antwoordde. Hij was dus nog niet
vertrokken. Louise ging even naar hare kamer om zich wat op te frisschen want zij
zag er stofferig uit. Toen zij terug in de keuken kwam had zij voor het eerst sedert
haar man overleden was een witte blouse aan en zij had zich het gitzwarte haar met
brillantine ingewreven, zoodat het begon te schitteren toen zij bij de tafel onder het
gaslicht ging zitten.
Ook wanneer zij vrij waren mochten de meisjes op de Villa komen eten, indien
zij zulks verkozen. Zij werden dan in de keuken bediend door hare plaatsvervangster
en konden zich een oogenblik verbeelden dat zij mevrouw geworden waren.
Louise zat met den rug naar de deur opdat hij haar aangezicht niet zien zou indien
hij binnenkwam. Zij was te zenuwachtig om goed te kunnen eten en knabbelde
verstrooid aan de ribbenkast van een kip die uit de feestzaal was teruggebracht.
Aline wierp op haar een vluchtigen blik, zag de witte blouse en begreep alles.
‘Alors ça y est, ma fille?’ vroeg zij.
Louise antwoordde niet en las broodkruimels van de tafel. Daar vernam zij de
voetstappen van Richard die naar de keuken kwam en een oogenblik bij de deur bleef
staan. Zij werd bijna onpasselijk.
‘Goeden avond, dames,’ groette de Duitscher.
‘Wil mijnheer een glas wijn gebruiken?’ vroeg Aline, die gaarne het hare bijdroeg
tot een spoedige ontknooping, nu zij zag dat alles feitelijk tòch reeds beslist was.
Meteen plaatste zij een stoel bij de tafel en wel zóó dat hij dadelijk op de voeten van
Louise trappen kon, zonder eerst een serie krijgskundige bewegingen te moeten
uitvoeren.
‘Prosit,’ zei Grünewald, eerst met Aline tikkend, daarna met Bertha die Louise
verving en toen pas met Louise zelf. Alle vier dronken. Louise was diep ontroerd.
Zij beleefde opnieuw haar
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bruiloftsfeest en Aline en Bertha begrepen dat zij de getuigen waren. De ceremonie
was nu wel eenvoudiger, maar toch was het een plechtig oogenblik.
‘Mejuffrouw Louise,’ zei Richard toen de glazen weer op tafel stonden, ‘u ziet er
keurig uit. En ik durf er mijn hoofd op verwedden dat ik weet ter eere van wie. U
tracht alles wel geheim te houden, maar ik heb het al lang in de gaten. Ja, die Noren
zijn niet te vertrouwen.’
‘Nu, mijnheer, zeg het dan maar,’ antwoordde Louise zonder Aline of Bertha te
durven aankijken.
‘Neen,’ zei Grünewald, ‘geheimen mag ik niet verklappen, ook al weet ik dat u
op de stilzwijgendheid van Aline en Bertha ten volle vertrouwen kunt. En daarbij
komt nog dat ik geen zekerheid heb. Het is feitelijk niets meer dan een
veronderstelling, doch ik ben innerlijk overtuigd dat zij juist is. Ik wil het echter wel
in uw oor zeggen indien u er op gesteld zijt.’ Richard keek naar de deur, of er ook
onraad was.
‘Laat hooren,’ noodigde Louise hem uit, haar hoofd een weinig naar hem
toewendend.
Aline ging bij het venster staan en riep Bertha tot zich om in het donker naar iets
te kijken.
‘Om half tien op den hoek bij de kapel,’ fluisterde hij.
‘Neem mij niet kwalijk, mijnheer Grünewald,’ antwoordde zij sukkelachtig, ‘maar
u hebt het glad mis.’
Bij 't hooren van hare stem kwamen Aline en Bertha weer aan tafel zitten. Louise
trachtte te lachen.
‘Dan heb ik mij vergist,’ troostte zich Grünewald.
‘Een aalmoes kinderen,’ klonk het buiten en een hand stak een zak door het venster
naar binnen. Het was vader Franciscus, de eerste bedelaar van de Villa.
‘Ben je daar alweer, ouwe deugniet,’ schold Aline hartelijk, den zak aannemend.
‘Om u te dienen, mijn schat,’ antwoordde de man die buiten stond.
Aline maakte een kast open en kreeg er diverse restanten van eetwaren uit die zij
in den zak stopte.
‘Niet te veel aardappelen, kindlief,’ vermaande de stem van vader Franciscus.
‘Eet jij nog?’ vroeg Aline op het bord van Louise wijzend.
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‘Neen, ik heb geen trek van avond.’
‘Geef die patrijs dan maar hier,’ zei Aline, stak de ribbenkast van de kip bij het
overige en reikte den zak weer door het venster den eigenaar toe.
‘God zal u loonen,’ klonk het buiten en de vilten hoed verdween in de duisternis.
Mejuffrouw de Kerros verliet de feestzaal en kwam door de gang aanhinken, op
weg naar hare kamer. Door het heele huis kon men hooren hoe haar linkerschoen
met den dikken zool op den planken vloer stampte. Haar wit gelaat loerde een
oogenblik door de glazen deur de keuken binnen, want zij zàg gaarne wat, omdat zij
zelf niets doen mocht.
Grünewald stond op, zei goeden avond en ging heen. Het sloeg pas negen uur.
Louise was de twee anderen dankbaar om hare houding. Zij bond daarom een
schort voor en terwijl Bertha madame Gendron naar boven bracht, dus het officieele
werk verrichtte, hielp Louise bij het afwasschen.
Even vóór half tien verliet zij de Villa. Op den hoek, bij de kapel, stond Grünewald
reeds te wachten. Toen hij haar naderen zag haalde hij den brief uit zijn zak en liet
zich lezend door haar verrassen. Louise zag hem in haren brief verdiept en op haar
aangezicht kwam een gelukzalige glimlach. Het antwoord gaf hij mondeling terwijl
zij arm in arm door de stille straten liepen. Het bestond in hoofdzaak uit schat, engel,
eeuwig en dergelijke. Er werd ook een eed bij afgelegd.
Rond middernacht kwamen zij terug bij de kapel en in een donker hoekje werd
voor het laatst het voor en het tegen gewikt en gewogen. Richard sprak en Louise,
die dicht tegen hem aan stond, keek hem de woorden van de lippen. Eindelijk scheen
Grünewald alles samen te vatten in een stille vraag waarop geen antwoord kwam.
Toen gingen beiden de Villa des Roses binnen en de trap op naar Richard's kamer.
De Duitscher liep voorop, zooals het hoort, en Louise kwam achter hem aan, hare
stappen afmetend naar de zijne, zoodat mejuffrouw de Kerros, die nog wakker lag
en zich omwentelde in haar bed, den indruk kreeg alsof er slechts twee voeten naar
boven kwamen.
Grünewald sloot de deur, stak licht op en keek haar aan.
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‘Je ziet bleek,’ constateerde hij, zijn hoed aan den knop van de deur hangend om het
sleutelgat te bedekken.
‘Ja,’ antwoordde zij.
Diep in den nacht kwam Louise alleen de trap af. Zij liep op hare kousen en droeg
hare laarsjes in de hand. En haar hart hield op te kloppen toen zij voorbij de deur van
de kamer kwam waar mijnheer Brulot, madame Brulot en de aap in zalige rust
elkander omstrengeld hielden.

XIII.
Irrigatiewerken.
Het diner van den tienden Mei werd ieder jaar door madame Brulot tot een feestje
gemaakt, ter eere van madame Dumoulin uit Teheran die Antoinette heette en acht
frank per dag betaalde. Naamdagen van andere kostgangers werden op de Villa niet
gevierd. Alleen Mevrouw Gendron had hiervoor nog in aanmerking kunnen komen
omdat die nog meer betaalde, doch met haar was het onbegonnen werk want het
mensch had immers niets meer aan dergelijke gekheden. Men wist dan ook niet eens
dat zij Anne Marguerite Rose de Gendron heette en niemand bedacht dat men haar
onder de kin gestreeld en ‘Meg’ genoemd had, in een tijd toen het heerengeslacht
dat nu begraven was en opgegeten, nog in zwarte rokken zat.
Het feest ter eere van madame Dumoulin onderscheidde zich van een gewoon
diner in de allereerste plaats door de servetten, welke niet zoo maar naast de borden
lagen, doch in den vorm van sierlijke kardinaalshoeden rechtop stonden. Verder door
twee frank bloemen, waarmede de plaats der feestelinge versierd werd en ten slotte
door een groote taart, waarop in witte suikerletters ‘Antoinette’ stond met een groote
krul er onder. De laatste drie jaar had men zelfs champagne gedronken, dank zij het
vernuft van madame Brulot die een oplossing had weten te vinden voor het lastige
vraagstuk hoe zij het feest nog meer luister zou kunnen bijzetten en er toch wat aan
verdienen als belooning voor hare moeite. Na rijp beraad had zij Colbert, den man
die Aasgaard Fransch leerde, in vertrouwen genomen en was met hem als volgt
overeengekomen. Zooals ieder
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jaar zou de heer Brulot een korte maar treffende toespraak houden, onmiddellijk
gevolgd door het opdienen der taart. Meegesleept door de algemeene geestdrift welke
steeds van een en ander het onvermijdelijke gevolg was, zou Colbert spontaan op
een flesch champagne tracteeren, die hij echter niet behoefde te betalen. Madame
Brulot nam ze voor hare rekening. De andere heeren waren dan moreel verplicht het
voorbeeld van Colbert te volgen en als men eenmaal aan den gang was, dan ging
alles als van een leien dakje. De champagne werd door madame Brulot à 3 frank per
flesch betaald en à zeven frank berekend.
Het eerste jaar nu had men elf flesschen gedronken, waarvan er twee door Colbert
en twee door den heer Brulot waren aangeboden. Deze vier flesschen kwamen
madame Brulot dus op 12 frank te staan. De zeven andere daarentegen hadden 7 ×
4 = 28 frank winst opgeleverd, zoodat de operatie een batig saldo van 28 - 12 = 16
frank had aangewezen.
Aan het tweede jaar kon madame Brulot niet anders dan met bitter hartzeer
terugdenken. De Servische Delegatie was toen pas van ‘Sweet Home’ naar de ‘Villa
des Roses’ verhuisd en ieder der vier leden had niet minder dan vijf flesschen doen
opdienen.
Verleden jaar had madame Brulot er 24 frank aan verdiend, dank zij vooral de
vrijgevigheid van een redeloozen Italiaan, doch dit jaar stelde zij er zich maar weinig
van voor. In de eerste plaats was Brizard weg, die anders heusch niet op een fleschje
gekeken zou hebben. Verder was zij bekommerd om Martin, die nog maar steeds
niet over de brug kwam, en een herhaling van het gebeurde met de Serviërs wilde
madame Brulot tot elken prijs voorkomen.
De Poolsche vriendin van Martin en de moeder dezer laatste, konden geen kwaad
stichten, integendeel, want de dames dronken wel, maar zij hoefden niet te tracteeren
en het lag voor de hand dat er zooveel mogelijk gebruikt moest worden.
De dochter nu kon ongetwijfeld een flink glas verdragen en indien de moeder niet
aan tandpijn leed en op dreef kon geraken, dan zou die zich óók wel goed houden,
want dat mensch had waarschijnlijk al in jaren geen champagne meer geproefd. Zoo
ver dus ging alles goed. Maar Martin zélf, dat was erger. Hem te verzoeken dien
avond elders te gaan dineeren, dat was niet te
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doen, want zóó mooi kon het niet ingekleed worden of het bleef in den grond toch
altijd een beleediging die Martin te baat kon nemen om kwestie te zoeken, iets
waarvan de gevolgen niet te overzien waren. Maar hoe dan, lieve God, hem belet op
zijne beurt óók te tracteeren, zonder dat zijne onthouding in het oog liep en misschien
navolging zou vinden bij de andere mannelijke leden van het gezelschap. Een
oogenblik was er in de hersens van madame Brulot een onzinnig plan opgekomen,
waarbij een met water gevulde champagneflesch te pas kwam. Daarna had zij de
flesch met water vervangen door een geheel ledige flesch, doch spoedig had madame
Brulot beide ideeën als praktisch onuitvoerbaar opgegeven. Ja waarlijk, er zat niets
anders op dan Martin, telkens wanneer hij aan de beurt kwam, zijn flesch te laten
aanbieden zooals de anderen deden. Gesteld nu dat de flesschen van Martin voor
hare rekening bleven, iets waaraan madame Brulot, trots alles, twijfelen bleef, omdat
een innerlijke stem haar toefluisterde dat de zaak Martin in 't eind tòch ten goede
keeren zou, dan stonden Colbert, haar echtgenoot en Martin met hun drieën tegenover
Aasgaard, Grünewald en Knidelius. Dus flesch tegen flesch, zoodat zij aan een rondje
van zes stuks nog drie frank verdiende. Ten minste indien alles meeliep, want die
Knidelius was zoo'n vreemde man. Aasgaard daarentegen schatte zij minstens op
twee en misschien wel op drie flesschen.
Den dag van het feest was Martin reeds 's morgens om half acht uitgegaan. Hij
zag er betrekkelijk keurig uit, want van alles wat hij bezat had hij 't beste
aangetrokken. Hij droeg een valiesje en had ook twee wandelstokken bij zich. Martin
kwam anders nooit vóór elf uur buiten. In de gang had hij Louise ontmoet die juist
met broodjes en koffie naar zijn kamer op weg was en die hem vroeg ‘of mijnheer
niet wenschte te ontbijten,’ waarop Martin haar geantwoord had dat hij in de stad
wel ontbijten zou, erbij voegend dat de dames, met haar eigen broodjes, de zijne óók
nog wel op zouden kunnen. Aan zijn Poolsche vriendin had hij gezegd dat hij voor
zaken uitging en 's middags waarschijnlijk niet aan tafel verschijnen zou. Het kon
wel avond worden vóor hij terug was, want hij moest met een der Directeurs van het
Crédit Lyonnais naar Chartres om aldaar een Maatschappij op te richten, welke tot
doel had belangrijke irrigatiewerken uit te voeren in de omstreken van die stad. Het
was nog te vroeg om veel uitleg te
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geven. Hij had haar een afscheidszoen op het voorhoofd gedrukt en was toen
heengegaan. Zij gevoelde dat er iets op handen was, want zijn zekerheid was
aanstekelijk. Vanuit het andere bed had de moeder hem nog toegeroepen ‘veel geluk,
Henri.’
‘Wees gerust,’ had Martin geantwoord, ‘alles is feitelijk reeds in orde. Er blijven
nog slechts een paar formaliteiten te vervullen.’ En hij had beiden met een handgebaar
tot kalmte aangemaand, zooals de dokter doet wanneer een herstellende patiënt reeds
zingen wil als hij nog ternauwernood mag spreken. Moeder en dochter hadden daarop
ontbeten met een heerlijk gevoel van rust, zooals zij sedert maanden niet gekend
hadden. Vóór zij aan haar eerste broodje begon had de moeder gezegd ‘zie je nu wel
Marie, hulp komt juist opdagen wanneer men alle hoop heeft opgegeven. Ja, God is
goed,’ en haar gebed was even innig als dat van Robinson Crusoë op zijn eiland, na
de wonderbare redding.
De broodjes waren taai en kraakten niet zooals het hoorde. Blijkbaar waren zij
niet geheel versch.
‘Zijn dat nu toch broodjes om aan fatsoenlijke menschen vóór te zetten,’ klaagde
de moeder, die niet veel tanden meer had.
‘Wacht maar,’ troostte de dochter, ‘morgen of overmorgen, na de afrekening, zal
ik haar alles eens goed aan het verstand brengen. Wat verbeeldt zij zich wel? Zoo'n
vrouw van niks.’
‘Je moet toch niet te hard voor haar wezen, Marie,’ kalmeerde de moeder. ‘Het is
wel waar, zij had ons best met wat meer achting kunnen behandelen, maar wij mogen
ook niet vergeten dat zij niet weten kon dat wij in 't eind alles zoo prachtig betaald
zouden hebben. A propos, wij mogen ook wel eens aan de meisjes denken, want die
hebben nu al maandenlang geen fooi meer gehad.’
‘Zal het jou niet spijten Parijs te moeten verlaten om in Chartres te gaan wonen?’
vroeg Marie. ‘Het leven moet daar wel vreeselijk kleinsteedsch zijn.’
‘Och kind,’ antwoordde de moeder, ‘dat is niet zoo erg als je wel denkt. In een
provinciestad is óók wel aardigheid te vinden. Wij betrekken daar natuurlijk een
klein huisje met een mooien tuin en jij maakt gauw genoeg kennis met de notabelen.
Dat zal je nog meevallen. En wat heb je nou eigenlijk aan Parijs? Ik voel mij hier
soms zoo verschrikkelijk verlaten te midden van al die herrie. Die Henri toch! Ik
begon waarlijk den moed een beetje te verliezen.’
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‘Ik niet,’ zei Marie. ‘Ik ben altijd overtuigd geweest dat hij tot iets komen zou.’
Na ontbeten te hebben deden moeder en dochter nog een dutje en gingen zich toen
kleeden voor het middagmaal.
‘Henri heeft mijn horloge meegenomen,’ zei Marie. ‘Ja, anders valt zijn ketting
uit zijn zak. Als die Directeur hem maar niet vraagt hoe laat het is, of hij maakt nog
een mal figuur. Stel je voor, met een dameshorloge. Bah, die vieze tandpoeder, wij
mogen nu morgen wel een flesch Odol koopen.’
Toen Marie gereed was, ging zij madame Brulot opzoeken die in de feestzaal met
Chico bezig was.
‘Ik wilde u even zeggen, mevrouw, dat Henri het middagmaal vandaag niet op de
Villa gebruiken zal,’ sprak Marie een weinig uit de hoogte, ‘u hoeft dus niet voor
hem te dekken.’
‘Zoo,’ antwoordde madame Brulot ontwijkend, want zij had den moed niet om
verder te vragen.
‘Ja,’ zei Marie, ‘hij is met den Directeur-Generaal van het Crédit Lyonnais naar
Chartres om daar een maatschappij voor werken op te richten.’
Madame Brulot schrok.
‘Mag ik u feliciteeren?’ sprak zij aangedaan. ‘Dat doet mij genoegen. Ik hoop
echter dat de heer Martin vroeg genoeg terug zal zijn om met ons te dineeren, want
vandaag wordt de naamdag van madame Dumoulin gevierd en het diner wordt een
klein feestje.’
‘Ik durf het u niet beloven,’ zei Marie. ‘Henri heeft gezegd dat het wel avond
worden kon, doch verder heeft hij niet gepreciseerd.’
‘Het zou vreeselijk jammer wezen,’ vond madame Brulot, ‘maar in ieder geval
reken ik beslist op uwe aanwezigheid en op die van uwe moeder.’
‘Ik wil er wel eens met ma over spreken,’ beloofde Marie met vriendelijke
waardigheid, want zij was de woorden harer moeder indachtig die haar gesmeekt
had niet àl te hard te zijn.

XIV.
De Sinaasappelen.
‘La torture par l'espérance’ Villiers de l'Isle-Adam.
's Avonds bood de eetkamer een feestelijken aanblik. Antoinette Dumoulin was naast
den heer Brulot gezeten en madame Gendron
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zat opgeborgen tusschen Brulot en zijn vrouw die haar onder het eten in 't oog hielden
en, wanneer dit noodig bleek, hare hand om beurten in de richting van haren mond
duwden. Mejuffrouw de Kerros had men naar haar oude plaats verwezen tusschen
Aasgaard en den ledigen stoel en Marie zat uit gewoonte naast hare moeder, want
vóórdat het slagen van Martin alles terecht had gebracht, hadden de twee Poolschen
zich in elkanders nabijheid altijd sterker gevoeld dan wanneer zij ieder afzonderlijk
tusschen de andere kostgangers in zaten.
Bij het bord van madame Dumoulin stond een vaas met rozen en de servetten
waren rechtop gezet. Er was ook voor een schoon tafellaken gezorgd, hoewel de
week pas half om was. Bij ieder bord lag een spijskaart, door madame Brulot
eigenhandig geschreven, en als volgt gesteld:

10 Mai.
VILLA DES ROSES.
Vive Antoinette!
:-: Menu :-:
Potage Persan
Riz de veau à la Gendron
Turbot sauce Martin
Filet de boeuf à la Norvégienne
Suprême de poularde Hongroise
Asperges en branches à la Javanaise.
Méringues de Breslau
Glace à la Colbert
Fruits
Dessert
Gâteau Diplomatique
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Mejuffer de Kerros was bedroefd omdat er niets ‘à la Kerros’ op voorkwam, noch
‘à la Bretonne’; hoewel zij met de vruchten of het dessert reeds tevreden zou geweest
zijn. Aan alles kon zij zoo merken dat men op haar niet gesteld was.
Mijnheer Brulot had een gekleede jas aan die hem vrij goed
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stond en madame Brulot had hare decoraties opgespeld. Ook de twee Poolschen
maakten indruk, Marie met een roode en hare moeder met een blauwe blouse die zij
nu maar zouden afdragen. Maar vooral Aasgaard zag er keurig uit. Hij was geheel
in 't zwart, met een vest dat zeer laag uitgesneden was en in zijn das zat een speld
met een grooten fonkelsteen. Boven zijn hoogen boord zag men zijn aangezicht dat
blonk van genoegen. Hij stond bij zijn stoel, met de rechterhand statig op de leuning,
wachtend om te gaan zitten tot de heer Brulot het voorbeeld geven zou. Al de dames,
zelfs de moeder van Marie, waren gepoederd en op de wangen van madame Gendron
waren sporen zichtbaar van aardappelmeel.
Mevrouw Dumoulin liet een weinig op zich wachten, maar eindelijk verscheen
zij toch en haar japon was van zijde, dat kon men hooren aan 't ruischen dat zij deed
toen zij de kamer binnen zweefde. Zij neeg welwillend en gratievol en trad op hare
plaats toe als stond haar niets bijzonders te wachten. Toen zij de bloemen zag sprak
zij op een toon die blijk moest geven van diepe verbazing ‘O wat prachtige rozen.
Ter eere van wie, als ik vragen mag?’
Mijnheer Brulot keek zijn kostgangers aan en gaf het afgesproken teeken.
‘Leve Antoinette!’ klonk het, en allen klapten in de handen.
Antoinette stond daar als door de hand Gods geslagen, maar scheen langzamerhand
toch weer tot bezinning te komen.
‘Goeie hemel, het is waar ook. Ik had er heelemaal niet aan gedacht. Hoe vreeselijk
lief van u.’ En zij stak haar neus in de bloemen. Allen lachten en kwamen haar om
de beurt de hand drukken. Aasgaard als in een droom, want hij wist nog niet erg best
hoe de naamdagkwestie nu eigenlijk in elkaar zat, en madame Gendron knikkebollend.
Alleen mejuffrouw de Kerros hield hare verdachte handen thuis, maar van op hare
plaats riep zij luidkeels ‘bravo bravo.’ Antoinette pinkte een traan weg, Louise diende
de Potage Persan op en allen zetten zich neer. De wijn werd dien avond bijna zonder
water gedronken. Chico zat als gewoonlijk op den rechterschouder van madame
Brulot en telkens als hij zich omkeerde zwiepte zijn lange staart tegen het hoofd van
madame Gendron aan, die hem ‘smerige aap’ noemde. De stemming was over 't
algemeen zeer opgewekt.
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Na den tarbot met Martinsaus stond de heer Brulot op, verzocht stilte door met zijn
mes tegen een glas te tikken, en sprak de volgende woorden:
‘Dames en heeren. De taak waarvan ik mij heden te kwijten heb is veel aangenamer
dan die welke mij voor enkele weken te beurt is gevallen na het afsterven van den
heer Brizard.
Ik zal kort zijn, dames en heeren, want de ontroering die ons allen op dit oogenblik
overstelpt met woorden uit te drukken dat is nu eenmaal niet te doen. Wij zijn
gelukkig, dames en heeren, heden iemand te mogen vieren die reeds jaren lang een
der trouwste gasten is aan de tafel van onze Villa.
Ik spreek dan ook de hoop uit dat velen haar voorbeeld mogen volgen en eindig
met een dronk op de gezondheid van ons aller sympathieke vriendin, mevrouw
Dumoulin, en met de woorden: Leve Antoinette! Ik heb gezegd.’
Terwijl de heer Brulot sprak keken de gasten op hun bord om hem niet in de war
te brengen en madame Gendron maakte van deze omstandigheid gebruik om haren
linkerarm zachtjes over de tafel voort te schuiven, in de richting van een schaal met
sinaasappelen die niet ver van haar af stond en de rubriek ‘vruchten’
vertegenwoordigde, welke op de spijskaart voorkwam.
Bij de laatste woorden van den heer Brulot was zij zoo ver gevorderd dat de toppen
harer vingers den voet der schaal raakten. Toen de heer des huizes zich nu neerzette
volgde er een donderend applaus dat den aap schrikken en de ruiten daveren deed
en te midden dier uitbarsting hief madame Gendron plotseling de hand op, greep een
sinaasappel en stopte hem in een handtaschje dat zij steeds bij zich droeg en waarin
zij, behalve een zakdoek, den sleutel van haren koffer bewaarde. Toen begon ook
zij in de handen te klappen en sprak met een vriendelijken lach ‘zeer wel, mijn vriend.’
Wanneer men bedenkt dat zij twee en negentig jaar was, dan had zij het stoute
stuk niet onhandig ten uitvoer gebracht. Het lot evenwel was haar niet gunstig, want
madame Brulot had alles gezien.
‘Let op de oude, want zij neemt sinaasappelen weg,’ ging zij den heer Brulot in
het oor fluisteren.
De gewezen notaris dacht even na en kreeg een inval. Als om gemakkelijker een
flesch wijn te kunnen bereiken die achter de
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sinaasappelen stond, gaf hij de schaal met vruchten een duw en wel zóó dat deze een
heel eind dichter bij madame Gendron kwam te staan. Toen ging hij op zijne beurt
madame Brulot iets in het oor fluisteren, en wàt hij vertelde moest geducht interessant
zijn want het nieuws ging de tafel rond als een loopend vuurtje Al de gezichten
straalden van ingehouden pret en ieder voor zich wierp nu af en toe ter sluiks een
blik op de oude om te zien of zij er werkelijk in zou loopen. Alleen Aasgaard werd
niet ingewijd omdat er te veel technische bezwaren aan verbonden waren en tevens
omdat men anders gevaar liep het heele plan in duigen te doen vallen, want de Noor
zou ongetwijfeld woordenboeken te voorschijn halen en hardop uitleg vragen. Louise
bracht in beide handen de Diplomatieke Taart binnen, welke tot aan het einde van
het diner op tafel te pronk werd gezet. Toen zij weer de jaarlijksche taart zag die
haren naam droeg, schoot het gemoed van madame Dumoulin vol. Om op alles
voorbereid te zijn nam zij haren zakdoek in de hand en sprak met een prop in de keel
de volgende woorden:
‘Beste vrienden, laat mij toe u met een paar woorden hartelijk te bedanken voor
uw vriendelijke attentie, die mij dieper treft dan u vermoeden kunt. In Teheran werd
mijn naamdag vroeger óók ieder jaar gevierd en u zult allicht begrijpen dat in
diplomatieke kringen aan dergelijke feesten heel wat ceremonieel verbonden wordt.
Welnu, u moogt denken dat ik mij schuldig maak aan overdrijving, want ik erken
gaarne dat het ongelooflijk klinken moet, maar ik geef u de verzekering dat ik mij
ginder nooit zoo ontroerd heb gevoeld als op dit oogenblik, ook niet het laatste jaar
toen nochtans de Engelsche gezant aan mijn rechterhand gezeten was. Hij heette Sir
Douglas Westmoreland, nooit zal ik het vergeten. Ik dank u daarom nogmaals van
ganscher harte en hoop nog vele gelukkige jaren in uw midden te mogen doorbrengen.’
Ten tweeden male dreunde de feestzaal van het gejuich en madame Gendron greep
een tweeden sinaasappel dien zij bij den eersten in het fluweelen handtaschje stopte.
Nu ging het juichen in geschater over en de oude lachte mee want zij dacht dat de
vreugde verband hield met de toespraak van mevrouw Dumoulin.
‘Fijn weertje vandaag, vindt u niet?’ vroeg de heer Brulot zich tot madame Gendron
wendend.
‘Zeker mijn vriend, zeker,’ antwoordde de oude, ‘het gaat best.’
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‘Zoo. Ik geloof anders dat er onweer aan de lucht is,’ zinspeelde Brulot.
‘Zoudt u denken?’ zei madame Gendron, die de schaal met gouden vruchten niet
uit het oog verloor. ‘Ja, een onweer is toch altijd een onweer.’
‘Hoort u, dames en heeren,’ sprak de notaris zich tot het gezelschap keerend ‘zij
beweert dat een onweer toch altijd een onweer is, en een sinaasappel toch altijd een
sinaasappel. Ook flink gesproken? Maar knap ìs zij, daar heeft zij ons zooeven een
staaltje van gegeven.’
‘Un triple ban pour madame Gendron,’ stelde Colbert voor.
Een ‘triple ban’ bestond uit drie enkele ‘bans’ en een enkele uit drie reeksen
handgeklap, elk van vijf snel op elkaar volgende slagen, met een enkele slag tot slot.
Opgepast:
Een twee drie vier vijf
Een twee drie vier vijf
Een twee drie vier vijf
Eén

en zoo driemaal achter elkaar. De kunst bestond in het mooi op maat slaan, als
geoefende trommelaars en vooral in het samen ophouden na den enkelen slag die op
de derde reeks volgde. Madame Gendron knikte goedkeurend, want een dergelijke
onderscheiding was haar sedert jaren niet te beurt gevallen. Colbert kwam als een
gek met een overbodigen slag achteraanhinken en werd door de dames uitgesliept.
‘Mijnheer Colbert,’ sprak de jongste der drie Hongaarschen, die met den rooden
mond, ‘u moogt tracteeren om dat weer goed te maken hoor.’ Het werd gezegd op
een toon die duidelijk te kennen gaf dat hij spoedig een besluit moest nemen, want
dat de permissie anders dadelijk weer ingetrokken zou worden.
Madame Brulot keek Colbert aan en deze stond op. Hij rustte met de vingertoppen
op de tafel en sprak met een glimlach vol bescheidenheid:
‘Dames en heeren. Gaarne zal ik gevolg geven aan den wenk die mij zoo gracielijk
door de koningin van Hongarije gegeven is geworden en dientengevolge heb ik de
eer het gezelschap een flesch champagne aan te bieden.’
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‘Bravo, leve onze Colbert!’ riep madame Brulot en allen juichten mee. Madame
Gendron nam haren derden sinaasappel weg. Er lagen er nu nog negen in de schaal.
‘Mijnheer Colbert’ waarschuwde de jonge Hongaarsche ‘indien u weer eens op
het idee mocht komen mij zonder mijn toestemming tot koningin van Hongarije te
kronen, dan zal ik mij heusch niet ontzien u een tweede flesch op te leggen.’ Zonder
het te weten had zij met een van hare knieën een been van Colbert aangeraakt, die
diep ademhaalde.
Madame Brulot zag nog net op tijd wat er volgen ging.
‘Geen gekheden hoor!’ fluisterde zij hem toe en Colbert bedwong zich.
Madame Brulot schelde nu en als bij tooverslag verscheen Louise met de gevraagde
flesch champagne, welke door den notaris dadelijk onderhanden genomen werd.
‘Breng nòg een flesch, Louise,’ gebood hij. ‘Dames en heeren, ik beschouw het
als een plicht het goede voorbeeld van den heer Colbert te volgen en ik hoop dat u
ook van mij een flesch zult willen aanvaarden.’
‘Je wilt mij dus ruineeren, mijnheer?’ vroeg madame Brulot, schalks met een
vinger dreigend.
‘Jou ruineeren? Neen lieveling’, ‘antwoordde de notaris,’ maar mijzelf voor jou
ruineeren, dàt wil ik wel doen.’
‘Wat hebt u een galant echtgenoot, mevrouw,’ merkte madame Dumoulin
goedkeurend op.
‘Was hij altijd maar zoo, dan zou hij een best ventje zijn. Maar helaas,’ zuchtte
madame Brulot, met een verwijtenden blik op haren ouden bedgenoot.
‘Madame Nooittevree’ zei Brulot,’ ik moet u doen opmerken dat notarissen zich
bezwaarlijk voortdurend kunnen uitputten in zoutelooze complimenten, want dat
strookt niet met de waardigheid van hun ambt. Maar dat neemt niet weg dat zij het
met dames zeer goed voorhebben, al mogen die niet eens als getuigen optreden bij
het passeeren van een akte.’
Intusschen had Louise de tweede flesch binnen gebracht en nu konden de veertien
glazen gevuld worden. Vooral madame Gendron werd goed bedeeld, want Brulot
rekende erop dat een flink glas champagne hare stoutmoedigheid nog vergrooten
zou.
Allen stonden op om te klinken, behalve de oude die niet
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opstaan kòn, of men moest haar eerst met stoel en al achteruitschuiven. Toch nam
ook zij haar glas op om het aan den mond te brengen, doch vóór zij halfweg was had
zij reeds meer dan de helft gemorst.
‘Ah, sapristi,’ zei Brulot met een spijtigen blik op het tafeflaken. ‘Hortense, help
haar even, want zij bemorst de heele boel. Dames en heeren, ik drink nogmaals op
de gezondheid van onze geachte feestelinge, verder op die van mevrouw Gendron,
de deken mijner kostgangers en een toonbeeld van eerlijkheid en deugd zooals U
allen weet, op die van de dames in 't algemeen, op die van den heer Colbert en ook
op die van de andere heeren,’ besloot hij met een beteekenisvollen blik op Knidelius,
Aasgaard en Grünewald.
Er werd weer geschreeuwd en Chico begon tegen madame Gendron als een kat te
blazen.
Grünewald voelde ongemerkt in zijn zak en ging toen zachtjes iets aan Aasgaard
vragen.
Deze gaf met zijn heele persoon duidelijke blijken van instemming.
‘Zeg ù het maar,’ sprak de Noor.
‘Mevrouw,’ zei Grünewald, ‘de heer Aasgaard en ik bieden op onze beurt ieder
een flesch champagne aan.’
‘Leve Noorwegen en Duitschland,’ riep nu ook mejuffrouw de Kerros.
Intusschen was het Knidelius aan te zien dat hij iets overwoog. Opeens wees hij
bijna onmerkbaar op een der ledige flesschen en keek madame Brulot ondervragend
aan. Deze antwoordde door zeven vingers op te steken en Knidelius knikte ja.
Louise werd opnieuw gescheld en madame Brulot bestelde de drie flesschen.
‘Hoe jammer,’ vond madame Dumoulin, ‘dat de heer Martin hedenavond niet hier
is.’
‘Hij is met den Directeur-Generaal van het Crédit Lyonnais naar Chartres,’ lichtte
madame Brulot toe.
‘Om een maatschappij voor allerlei werken op te richten,’ verklaarde Marie nader.
‘O zoo. Ja, dat is zeer interessant,’ zei madame Dumoulin. ‘En voor welke soort
werken, als ik vragen mag?’
‘Ja, wat was het ook weer?’ vroeg Marie, hare moeder aankijkend. Deze
antwoordde iets in 't Poolsch dat waarschijnlijk zeggen wilde dat zij het óók vergeten
was.
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‘Imitatiewerken zijn het niet,’ overwoog Marie hardop. ‘Importatiewerken...., neen,
het was nòg iets anders. Hoe vervelend. Het ligt op mijn tong en tòch kan ik het niet
zeggen.’
‘Het had iets met water te maken,’ zei de moeder.
‘Zijn het soms geen irrigatiewerken?’ vroeg mevrouw Dumoulin.
‘Juist!’ zeiden moeder en dochter tegelijk. ‘Om een maatschappij voor
irrigatiewerken op te richten.’
‘Dat dacht ik wel,’ zei mevrouw Dumoulin. ‘Ja, die dingen zijn hoogst interessant.
In Perzië werd daar veel aan gedaan. Kijk, hier heb je Teheran, welnu dat heele stuk
aan deze zijde was een woestijn en daar was men ook op verschillende plaatsen
voortdurend met irrigatiewerken bezig.’
En met haar mes teekende zij iets op het witte tafellaken dat een landkaart van
Perzië verbeelden moest.
De heer Brulot dacht een oogenblik na. In de buurt van Chartres kende hij de vlakte
die de Franschen ‘La Beauce’ noemen. Zou die soms water behoeven? De grond was
daar immers zoo vruchtbaar als op de meest gebenedijde plek der aarde? Maar het
was misschien ten Zuid-Oosten van Chartres en hij kende alleen het Zuid-Westelijke
gedeelte. Ook kon de toestand wel veranderd zijn sedert hij in Parijs woonde.
‘U komt immers van Java, mijnheer?’ vroeg madame Dumoulin zich tot haren
buurman wendend.
‘Ja mevrouw,’ antwoordde Knidelius, wiens wangen begonnen te gloeien.
‘Daar worden zeker óók irrigatiewerken uitgevoerd?’
‘Nou, wel een beetje.’ En men kon hooren dat hij dacht: ‘Zwijg nu in Godsnaam
van dat eiland.’
De glazen werden opnieuw gevuld en men dronk nu op het welslagen der
irrigatiewerken. Madame Gendron nam een vierden sinaasappel weg.
‘Ah, c'est trop fort,’ proestte mejuffrouw de Kerros, zích verslikkend.
De heer Brulot vond dat het oogenblik nu dáár was.
‘Wij konden eigenlijk wel een sinaasappeltje nemen,’ begon hij. ‘Dat is óók gek
verdeeld; in die ééne schaal zijn er veel minder. Die meisjes kunnen niet eens een
tafel dekken zooals het hoort.’ En hij schelde Louise.
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‘Waarom leg je in die ééne schaal veel minder sinaasappelen dan in die andere?’
vroeg Brulot norsch.
‘Neem mij niet kwalijk, mijnheer, maar in iedere schaal lagen er twaalf,’ wees
Louise hem beleefd terecht.
‘Ben je daar zeker van?’
‘Geheel zeker, mijnheer.’ Zij was bereid er een eed op te doen.
‘Goed,’ zei Brulot, ‘je kunt gaan. Dames en heeren,’ vervolgde hij knipoogend,
‘het spijt mij zeer te moeten constateeren dat er zich iemand aan tafel bevindt die
niet waard is dat hij deel uitmaakt van uw geacht gezelschap. Er zijn namelijk vier
sinaasappelen ontvreemd en ik verzoek den dader zich op staanden voet bekend te
maken.’
Er kwam geen antwoord en allen trachtten zich goed te houden. Aasgaard luisterde
met open mond en toegeknepen oogen.
‘De dader wil zich dus niet doen kennen,’ vervolgde de heer Brulot. ‘Dames en
heeren, om onschuldigen voor verdenking te behoeden schiet er niets anders over
dan dat wij allen onze zakken laten onderzoeken. Madame Brulot kan zulks zonder
bezwaar bij de dames doen en ik belast mij met de heeren. Heeft een uwer tegen dit
voorstel iets in te brengen?’
Al de gasten schudden ontkennend het hoofd. Zoo deed ook madame Gendron die
nu besefte aan welk gevaar zij ontsnapt was. Immers, indien zij de sinaasappelen in
plaats van in haar handtaschje, in den zak van haar kleed gestoken had, dan was zij
verloren geweest.
Het onderzoek nam dadelijk een aanvang.
‘Ik stel voor dat mijnheer Brulot de dames en mevrouw Brulot de heeren
onderzoekt,’ riep Colbert, zijn neus wrijvend.
‘Asjeblieft niet, hoor,’ protesteerde een der Hongaarschen met een blik op den
heer des huizes.
‘Het is maar gekheid van den heer Colbert,’ stelde de notaris haar gerust.
Mijnheer en mevrouw Brulot deden nu alsof zij ijverig zochten, doch zij vonden
niets.
‘Dames en heeren,’ sprak de notaris, ‘het onderzoek heeft tot niets geleid. Alleen
mevrouw Gendron is nog niet gefouilleerd doch deze eerbiedwaardige dame kan het
niet gedaan hebben, dat spreekt van zelf. Zij is ten minste boven alle verdenking
verheven.’ Madame Gendron keek hem dankbaar aan. ‘Mocht u er echter op
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staan ook háár te laten onderzoeken, al was het maar voor den vorm, dan is zij
natuurlijk bereid hare zakken daartoe te leenen.’
‘Ik heb maar éénen zak,’ wees de oude terecht.
‘Waarvan acte,’ zei de heer Brulot. ‘Dan is zij natuurlijk bereid haren zak daartoe
te leenen,’ verbeterde hij.
Madame Gendron liet haar handtaschje voorzichtig op den grond glijden en duwde
het met den voet een eind onder de tafel.
‘Ik vind dat men in een dergelijk geval voor niemand een uitzondering mag maken,’
meende Madame Dumoulin.
‘Natuurlijk niet,’ zei Colbert ‘Liberté, Egalité, Fraternité.’ En hij begon de
Marseillaise te zingen.
‘Mevrouw,’ sprak nu Brulot, den stoel met de oude erin van de tafel trekkend ‘Ik
verzoek u vriendelijk even op te staan. Het is dadelijk afgeloopen.’
Madame Gendron gehoorzaamde. Zij wees zelf haren zak aan. Madame Brulot
tastte erin en verklaarde dat hij ledig was.
‘Mevrouw,’ sprak Brulot, ‘wij zijn u ten zeerste verplicht voor uwe welwillendheid.
Ik hoop nu alleen nog dat u het ons niet euvel zult duiden, want het kon niet anders.
Wil u maar weer gaan zitten, mevrouw Gendron?’ En met een galant gebaar noodigde
hij haar uit om plaats te nemen.
De trekken der oude ontspanden zich en een gevoel van eindelooze verlichting
deed haar aangezicht stralen toen zij in haren stoel zakte.
Mijnheer Brulot maakte aanstalten om haar terug op hare plaats te schuiven, toen
hij zich plotseling bukte, gedeeltelijk onder de tafel kroop en met een groen fluweelen
handtaschje te voorschijn kwam.
‘U moet dat niet laten slingeren mevrouw,’ sprak hij en reikte haar het taschje toe.
Madame Gendron stak er beide handen naar uit met een wanhopig gebaar.
‘Wacht even,’ zei Brulot, ‘je krijgt een cadeau van me. Het is lang genoeg geleden
en kleine geschenken onderhouden de vriendschap.’
Hij zocht den mooisten sinaasappel uit van de acht stuks die nog in de schaal lagen
en maakte het zakje open om hem erin te stoppen. De oude zat daar als versteend,
glimlachend van vertwijfeling.
Plotseling kwam er op het gelaat van den heer Brulot een uitdrukking van diepe
verbazing.
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‘Seigneur bon Dieu,’ stamelde hij ‘wat is dàt?’ Meteen vatte hij het zakje bij de twee
onderste hoeken en schudde het op tafel ledig. Daar lagen de zakdoek, de sleutel en
de vier ontvreemde sinaasappelen. Brulot nam zijn zwarte muts af als stond hij bij
een open groeve. Door de feestzaal klonk een ontzaglijke schaterlach en de onderlip
van madame Gendron trilde alsof zij een vaderons aan 't prevelen was. Beurtelings
keek zij den heer des huizes, hare medekostgangers en de vier verschrikkelijke
vruchten aan en het beetje bloed dat haar nog overbleef verzamelde zich op hare
wangen. Zij schaamde zich.
‘Dames en heeren,’ sprak Brulot, ‘het geheim der verduisterde sinaasappels is
opgelost en dáár zit de schuldige, die u allen aan verdenking heeft blootgesteld. Wij
moesten haar eigenlijk aan de politie overleveren, doch dat zullen wij niet doen, om
haar twintig jaar gevangenisstraf te besparen. Daarentegen stel ik voor haar fortuin,
dat volgens den heer Garousse groot is twee millioen frank, onder ons allen te
verdeelen. Wie sinaasappelen steelt, steelt meer en zij kan dus niet eerlijk aan haar
geld gekomen zijn. Het ligt dan ook voor de hand dat zij er afstand van moet doen.’
Het woord fortuin scheen de oude te treffen, want opeens stond zij overeind, zoodat
haar grijs hoofd boven het zittende gezelschap uitstak.
‘Gij liegt,’ bracht zij uit, het taschje, den sleutel en den zakdoek grijpend, ‘ik bezit
nog geen veertienduizend frank. Laatst heb ik nog een nieuw kleed moeten betalen.’
‘Hoor eens eventjes,’ zei mijnheer Brulot, ‘het geld wordt ons eigendom. De
stukken zijn trouwens reeds opgemaakt.’ En uit zijn binnenzak haalde hij een krant
te voorschijn.
‘Waag dat eens, als je durft,’ schreeuwde madame Gendron, haren sleutel vaster
in de hand klemmend als om er mee te slaan. ‘Dieven, bedriegers, smerig volk,’ riep
zij, zonder iemands hulp de feestzaal verlatend.
‘Dames en heeren,’ zei Brulot, de stem verheffend om doof de heengaande oude
verstaan te worden, ‘de verdeeling der nalatenschap heeft morgen vroeg ten tien ure
plaats, ten mijnen kantore, rue d'Armaillé 71.’ Een oogenblik voelde de goede man
zich werkelijk weer notaris.
De oude bleef in de open deur staan en keerde zich om. Toen stak zij de vuist uit
tegen die om de tafel zaten, spuwde op den
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grond als blijk van diepe verachting en verdween in de gang. Chico balde zijn kleine
vuist en dreigde terug.
Mijnheer Brulot legde de sinaasappelen weer in de schaal en wel zóo dat zij een
mooi torentje vormden.

XV.
En jij maakt gauw genoeg kennis met de notabelen....
Colbert, Brulot, Aasgaard en Grünewald hadden ieder nog een flesch champagne
doen binnenkomen. Knidelius echter bleef wel meedrinken, doch hij keek strak voor
zich uit en sprak geen woord meer.
Het zou dus bij negen flesschen blijven, met een winst van acht frank en het werd
maar tijd óok dat er aan 't drinken een einde kwam, want iedereen begon reeds
ongewoon te doen. Mevrouw Dumoulin had een roos uit haren ruiker getrokken en
in het knoopsgat van mijnheer Brulot zijn jas gestoken en madame Brulot was druk
bezig Colbert aan 't verstand te brengen waarom zij véél liever een man zou geweest
zijn dan een vrouw.
‘Wij zijn misschien wel wat vèr gegaan,’ klonk opeens en ongevraagd de stem
van mejuffrouw de Kerros, die terugdacht aan alles wat zij in den loop der jaren om
haar verminkten voet had moeten hooren en verduren. ‘Wij hadden haar, vóor zij
heenging, moeten zeggen dat het maar een grap was.’
De heer Brulot, die zich door die opmerking beleedigd gevoelde, keek haar
vernietigend aan.
‘Als u mijn jaren bereikt zult hebben, mejuffrouw, dan zult u, hoop ik, al die dingen
beter begrijpen,’ antwoordde hij medelijdend. Toen zich tot de anderen richtend,
schouderophalend en zonder eenige verdere notitie van haar te nemen: ‘Men mòet
die oude af en toe wel eens flink op de vingers tikken, anders kent zij paal noch perk.
Dat mensch.... maar ik zwijg liever, want over haar raak ik nooit uitgepraat.’
In zulk een talrijk gezelschap zijn voor een christelijk gevoel allicht een paar
aanhangers te vinden en madame Brulot vreesde dan ook dat de pret in ruzie ging
verkeeren. Vóór dat nog iemand een woord gesproken had sloeg zij met de vuist op
tafel en zei dat Colbert iets zingen moest.
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Colbert kuchte zóó geestig dat de dames en heeren, Aasgaard uitgezonderd, van 't
lachen naar adem snakten.
‘Wat verkiezen de dames dat ik zingen zal?’ vroeg hij met een neusklank die zijn
fortuin had verzekerd indien hij beroepskomiek was geweest. ‘Iets ernstigs of iets....’
‘Quelque chose de rigolo,’ verzocht madame Brulot.
‘Ja, dat is gauw genoeg gezegd. Rigolo. Rigolo. Maar wàt? Tous les soldats du
régiment?’
‘Nee, dat is afgezaagd. Ken je nou niets anders?’
‘Ayez pitié d'elle?’ ‘Maar ik vrees....’
‘Ben je gek,’ protesteerde madame Brulot.’ Wij zijn toch geen kinderen meer zou
ik denken. Zing maar op.’
‘Maar maak het niet àl te erg,’ waarschuwde Antoinette Dumoulin.
Mejuffrouw de Kerros, die alles nog al spoedig vergeven en vergeten kon, bood
zich aan om te accompagneeren. Dat was natuurlijk nog leuker en mejuffrouw ging
dus aan de piano zitten. Colbert bromde de wijs en de pianiste had het dadelijk beet.
Zij sloeg eerst twee hooge accoorden, toen twee lage en ten slotte twee van een
middensoort die geschikt waren voor een mannestem. Sol mi, sol mi, gaf zij aan, en
Colbert begon.
Het lied was de klacht van een echtgenoot over de lichamelijke metamorphosen
welke zijn vrouw in den loop der jaren ondergaan had. Beurtelings vergeleek hij hare
diverse schoonheden, zooals zij er nú uitzagen, met wat die voorheen waren geweest,
toen zij nog jong was. Het mensch was er blijkbaar in al dien tijd niet op
vooruitgegaan, want al de strofen eindigden met:
‘Ayez pipi, ayez pipitié d'elle.’

Het dubbelzinnige van pipi vermaakte het gezelschap in hooge mate en op dien
gedenkwaardigen avond overtrof Colbert zichzelf, want terwijl men hem toejuichte
verzon hij spontaan een laatste stroof waarvan de uitwerking alles overtrof wat hij
totnogtoe aan succes beleefd had. De laatste woorden waren:
‘Voilà l'histoire de madame Gendronnelle,’
‘Ayez pipi, ayez pipitié d'elle.’

‘Zing jij ook eens wat,’ moedigde de Poolsche hare dochter fluisterend aan, ‘je weet
wel, die romance.’
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‘Ik ken niets anders dan van L'Insensé’ stribbelde Marie flauwtjes tegen.
‘Juist,’ zei de moeder, ‘dat is toch heel wat meer waard dan wat die man daar
voorgedragen heeft. Kom, je hebt nu eenmaal een mooi geluid, en dan moet je maar
zingen ook. Dadelijk beginnen al die anderen, en dan kom jij niet meer aan de beurt.
Je weet hoe ze zijn, alles voor zich en niets voor een ander.’
Intusschen speelde mejuffrouw de Kerros zoo goed als zij kon Morgenstimmung
van Grieg uit het hoofd, omdat zij wist dat deze een landgenoot van Aasgaard was.
De Noor hoorde de bekende wijze en begon mee te fluiten. Mejuffrouw de Kerros
glimlachte.
Daarop begon Marie nonchalant de eerste noten van L'Insensé te neuriën. De
pianiste tokkelde dadelijk het accompagnement en vroeg of zij de woorden kende.
‘Ik geloof het haast wel,’ zei Marie onverschillig, ‘ofschoon men al die dingen
vreeselijk gauw vergeet.’
‘Vooruit!’ riep mejuffrouw de Kerros die in vuur geraakte, ‘zing maar op. Alles
wat je maar wil.’ En zij liet, als de bliksem zoo snel, hare vingers over de toetsen
glijden, van af de dondernoten in den linkerhoek tot heelemaal ginder aan den anderen
kant.
‘Alles wel beschouwd speelt zij niet zoo slecht,’ zei madame Dumoulin tegen den
heer Brulot, ‘jammer dat zij er zoo uitziet.’ Zij had hare oogen half dicht geknepen
en sloeg met haren voet de maat op den vloer.
‘Ja, die Insensé is een heel mooie romance,’ zei de jonge Hongaarsche.
‘Schiet nou op,’ bromde de moeder van Marie, ‘want die Hongaarsche kent het
óok al.’
‘Welnu mevrouw, laat eens hooren, noodigde mijnheer Brulot haar vriendelijk
uit.
“Och,” pruttelde Marie.
“Ja, of je nu wil of niet, zingen zàl je,” vleide madame Brulot, “je bent van avond
de onze en wij mogen dus over uwe capaciteiten naar goedvinden beschikken. Te
meer daar die hartelooze mijnheer Martin u nu spoedig genoeg uit ons midden zal
wegrukken.”
“Ik kan het óók niet helpen,” zuchtte Marie,’ en ik geef u de verzekering dat het
ons spijten zal u allen te moeten verlaten. Ma en ik zijn volstrekt niet zoo gesteld op
hoogere kringen, waar
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een mensch in den regel niets anders dan ijverzucht en kwaadsprekerij te wachten
staan.’ De moeder knikte bevestigend.
‘U hebt volkomen gelijk,’ zei mevrouw Dumoulin, ‘ik weet er van mee te praten.
Er zijn natuurlijk ook wel áárdige menschen onder, want die vindt men overal, maar
zij zijn o! zoo schaarsch. Zoo was bij voorbeeld die Sir Douglas een zeer nette man.
Maar nu zult u het waarschijnlijk toch wel iets beter treffen, want ik geloof dat
financieele kringen over 't algemeen toch minder verdorven zijn dan die diplomatieke
wereld waarin ik jaren verkeerd heb en die ik door en door ken, geloof dát maar.’
‘Ik hoop het van harte,’ zei Marie, ‘want ma en ik houden niet van intriges.’
‘En avant la grosse caisse,’ riep mejuffrouw de Kerros, waarop Marie zich naast
de pianiste in postuur ging stellen. Om de tafel werd het stil. Men hoorde mejuffrouw
de Kerros zachtjes één, twee, drie tellen, en toen klonk de stem van Marie die met
moed inviel:
‘Dans ce lieu sombre,’
‘et tout rempli d'effroi,’
‘quelle est cette ombre,’
‘toujours là, devant moi?’

Zoo gemeen als het lied van Colbert geweest was, zoo aandoenlijk was dit. Het
vertelde van een man die in een gekkenhuis opgesloten zat en die de schim van zijn
lief dag en nacht voor zich uit zag zweven. Het gezelschap kwam dadelijk onder den
indruk, maar het was ook een treurige wijs.
Tusschen de eerste en de tweede stroof kwam Louise op de teenen binnen en
overhandigde een brief aan madame Brulot. ‘Une lettre expresse pour madame.’
Mevrouw Brulot wierp een wreveligen blik op mijnheer. Hoe stom van Louise. De
brief kwam uit Boulogne-sur-Mer. Hoe gek. Boulogne-sur-Mer? Maar daar het dan
toch een spoedbestelling was, maakte zij den brief dadelijk open want men kon nooit
weten. Marie zong:
‘Ton front si pur portait une couronne,’
‘Faite des fleurs de tes jeunes printemps.’

Opeens bond madame Brulot den aap aan haren stoel en ver-
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liet de feestzaal, blijkbaar ten prooi aan een hevige ontroering. Mijnheer Brulot
fronste de wenkbrauwen en volgde haar met den blik. Allen begrepen dat er iets
vreeselijks gebeurd was, behalve Marie en mejuffrouw de Kerros die het gezelschap
den rug toekeerden en dus niets hadden gemerkt.
Louise verscheen en onderbrak het zingen: ‘of de Poolsche dames eventjes bij
mevrouw in het spreekkamertje wilden komen.’
‘Zeg aan mevrouw dat ik zóo klaar ben,’ zei Marie, haar lied hervattend.
‘Dieu, repoussez cette âme criminelle,’
‘Qui profana ses serments et sa foi.’

Ten tweeden male kwam Louise binnen, ditmaal gejaagd en rood van aangezicht,
en met de boodschap ‘dat mevrouw beide dames onmiddellijk wilde spreken.’ Dezen
voldeden nu aan het verzoek.
Een oogenblik later drong het geluid van een korte woordenwisseling, gevolgd
door onderdrukt gesnik, van uit het spreekkamertje de feestzaal binnen. De leden
van het gezelschap keken elkander aan. Mijnheer Brulot bromde iets en stond van
tafel op want hij wilde weten wat er aan de hand was. In het spreekkamertje vond
hij moeder en dochter naast elkander zitten. Vóor haar stond zijn vrouw, bleek en
met een brief in de hand.
‘Wat gebeurt er hier?’ vroeg Brulot op hoogen toon maar met de dood in het hart.
‘Bemoei je met je eigen zaken,’ snauwde madame hem toe, radeloos door het
venster den tuin inkijkend.
‘Ik wil weten wat er hier omgaat,’ drong Brulot aan, vermoedend dat zijn vrouw
hulp en troost behoefde.
‘Daar! pak aan dan,’ riep deze, hem den brief naar het hoofd werpend.
Mijnheer Brulot raapte hem op en begon te lezen. Het was een schrijven van Martin
die madame Brulot liet weten dat hij, door den nood gedwongen, naar Amerika
vertrok. Hij hoopte daar fortuin te maken, waarna hij madame Brulot alles betalen
zou wat haar toekwam, ‘zoo waar als er een God was.’ Om geschillen en
onaangenaamheden te vermijden die zich anders later allicht konden voordoen, gaf
hij in zijn brief onderstaande gedetailleerde
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opstelling van het bedrag harer vordering en madame Brulot moest erkennen dat hij
alles royaal berekende.

A. Kostgeld:
December

31 dagen

Januari

31 dagen

Februari

28 dagen

Maart

31 dagen

April

30 dagen

Mei

10 dagen
_____

Totaal

161 dagen à frs.
14.00

frs. 2254.00

B. Waschgeld:
à frs. 5,- per maand voor mijzelf
en frs. 10,- per maand en per dame,
totaal frs. 25,- per maand = frs. 133.33
zeg.

frs. 134.00

C. Zeep, kaarsen enz......... frs. 15.00
D. Voor de dienstmeisjes:
frs. 5.- per maand en per persoon,
Mei inbegrepen

frs. 60.00
_____

Totaal

frs. 2463.00

in ronde cijfers frs. 2465.00 zegge: twee duizend vierhonderd vijf en zestig frank,
van welk bedrag hij interest op interest à 5% 's jaars vergoeden zou, van af heden
tot op den dag der betaling.
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Ten slotte beval hij Marie en hare moeder in de bescherming van madame Brulot
aan en de brief was geteekend:
Uw toegenegen,
Henri Martin.
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Mijnheer Brulot brak uit in zenuwachtig lachen. Madame bleef naar buiten staren.
Marie weende en de tranen vielen op hare roode blouse. Hare oogen en wangen
waren besmeurd en hoe dik zij ook was, toch zag zij er diep beklagenswaardig uit.
Zij verloor in Martin niet alleen haren eenigen steun, doch zijn vertrek was ook het
einde van hare laatste liefde. De moeder zat dicht tegen de dochter aan, minder breed,
minder dik en over 't algemeen meer vervallen. Hare voeten raakten nauwelijks den
vloer, want zij was klein van stuk en zij hield hare handen gevouwen.
‘Ah le cochon, le misérable,’ stiet Brulot uit. ‘Ah! nom de Dieu! als ik dien kerel
ooit nog ontmoet dan breek ik hem al zijn ribben, of ik heet geen Brulot meer. Met
recht en reden vroeg ik mijzelf af sedert wanneer de vlakte van La Beauce water
noodig heeft. Quel sale monsieur. Je lui en ferai voir moi, des travaux d'irrrigation,
à ce voyou-là.’
En zich tot de twee vrouwen keerend:
‘Vooruit jullie, pak je bullen bij mekaar en donder op.’
‘Was jij verdomd maar een man in plaats van een slet,’ siste hij tegen Marie, de
vuisten ballend, en het was hem aan te zien dat het hem werkelijk speet.
Moeder en dochter verlieten het spreekkabinet, Marie voorop en de moeder achter
haar aan. En de oude sloot de oogen toen zij over den drempel stapte, want zij
verwachtte een vreeselijken schop tegen haar achterste. De kostgangers stonden in
de feestzaal op een hoop en keken de gang in. Aline en Louise loerden door de
keukendeur en de eene trachtte de andere op den voorgrond te duwen.
De twee Poolschen gingen naar de kamer waar zij met z'n drieën zooveel gelukkige
dagen gesleten hadden en Marie keek hopeloos naar al dien rommel, zich afvragend
wat zij nu het eerst moest inpakken. Brulot stond bij de deur en sloeg haar gade.
Daar vroeg de moeder iets in 't Poolsch dat Brulot niet verstond, waarop Marie de
gemeenschappelijke portemonnaie uit haren zak haalde en wat er inzat aandachtig
telde.
Het doffe geluid van de koperen pasmunt en de twee halve frankstukjes, - want
rinkelen doet dat geld niet - deed Brulot naderbij komen.
‘Laat zien,’ sprak hij, ‘hoeveel geld heb je?’
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Marie overhandigde hem de portemonnaie en nu telde Brulot op zijne beurt. Er zat
één frank veertig in.
‘Et toi, la vieille?’ vroeg hij, zich tot de moeder wendend.
Deze begreep dadelijk wat hij bedoelde en keerde haren zak eenvoudig om.
Toen kwamen Brulot de twee duizend vierhonderd en zóoveel opnieuw voor den
geest, en hij smeet de geldbeurs met geweld op tafel. Er rolden een paar
vijfcentstukken uit die door Marie en hare moeder, na eenig zoeken op handen en
voeten, weer bij elkaar gescharreld werden.
Brulot ging nu het kleergoed betasten dat aan den kapstok hing. De uitslag was
echter ontmoedigend, want hij wendde het hoofd ter zijde alsof hij misselijk werd
en zei: ‘bah! les sales frusques!’
In den hoek stond nog een oude koffer.
‘Maak open dat ding,’ beval de notaris.
Marie gehoorzaamde en het heele bovenlijf van Brulot verdween erin. Eéne seconde
bedacht Marie dat hij er met één duw heelemáál in zou zitten, maar het kwam bij
haar zelfs niet tot een glimlach, want hare verslagenheid was te groot.
Het onderzoek van Brulot was kort maar grondig, zooals van een douanebeambte.
Er zat werkelijk niets in dat waard was om er beslag op te leggen.
Intusschen had madame Brulot aan de kostgangers verteld wat er was voorgevallen,
en allen begrepen dat er van verder feestvieren dien avond geen sprake meer kon
zijn. Ieder ging dus zijns weegs en Madame Brulot kwam nu kijken wat haar
echtgenoot uitvoerde.
De notaris kwam net uit den koffer.
‘Ik heb de boedelbeschrijving al opgemaakt en je kunt jezelf de moeite van 't
zoeken wel sparen,’ zei Brulot. ‘Zij hebben niets, niets, niets. Die rommel mogen zij
voor mijn part wel houden, want die is te smerig om met een tang aan te pakken.
Zorg jij nu maar dat z' er dadelijk uit zijn.’
En zich tot de meisjes wendend, die nog steeds bij de keukendeur stonden:
‘Wie van jullie heeft hem uitgelaten?’
‘Uitgelaten mijnheer? Wat bedoelt u?’ vroeg Louise, want er werd nooit iemand
uitgelaten daar alle kostgangers konden gaan en komen zooals zij goedvonden.
‘Wat bedoelt u, mijnheer, wat bedoelt u,’ snauwde Brulot.
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‘Verstaan jullie geen Fransch meer? Wie heeft hem zien uitgaan?’
Aline stiet Louise aan.
‘Van ochtend toen ik het ontbijt bracht ontmoette ik mijnheer in de gang,’ zei
Louise.
‘En ben je toen niet op 't idee gekomen dat het nog heel erg vroeg was om reeds
te gaan wandelen?’
‘Ma foi, non, monsieur.’
‘Jij dondersche stomme meid,’ vloekte Brulot, ‘en heeft hij niets gezegd?’
‘Mijnheer zei alleen hij zou in de stad ontbijten.’
‘En heb je dan niets aan hem gemerkt? Had hij niets bij zich?’
‘Neen, mijnheer. Alleen het bruine valiesje en twee wandelstokken.’
‘Twee wandelstokken?’ vroeg Brulot. ‘Twee?’
‘Ja,’ zei Louise,’ ‘die bamboe dien hij altijd meenam en die met de zilveren kruk.’
Walgend wendde de notaris zich af.
‘Hij had twee wandelstokken bij zich, mijnheer,’ barstte hij los, den Noor
aanklampend die even naar beneden kwam om iets te halen, ‘twee wandelstokken,
verstaat u mij wel? En dat vindt men hier doodgewoon en dat kreng van 'n meid laat
zoo'n kerel ontsnappen, na eerst nog een praatje met hem te hebben gemaakt.’ Toen
keerde Brulot zich om en liep naar zijn kamer, de deur met geweld achter zich dicht
slaand en zonder zich om Chico te bekommeren die in de feestzaal moederziel alleen
bij de groote tafel bleef zitten.
Al dat gedoe werkte toch een beetje op het gemoed van madame Brulot,
niettegenstaande de vlijmende smart der twee duizend vierhonderd vijf en zestig
frank. Zij wilde het daarom verder maar liever niet aanzien en ging naar de keuken.
Marie en hare moeder stopten het grootste gedeelte van wat zij bezaten in den
koffer en van de beste stukken maakten zij een pakje.
Toen zij hiermede gereed waren, zetten zij hare hoeden op.
De moeder ging naar het venster en drukte haar gezicht tegen de ruiten aan, om
in den tuin te kijken. De klok van de kapel op den hoek sloeg elf uur. Buiten zag het
er alles behalve gezellig uit, want het was vreeselijk guur al was men in Mei. In de
feestzaal werd sedert een paar dagen zelfs opnieuw gestookt, zoo erg was het.
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De twee vrouwen aarzelden en keken elkander aan.
‘Waar zullen wij gaan slapen?’ vroeg de oude.
‘Ik weet het waarachtig niet,’ zei Marie.
Nu zijn er wel plaatsen in Parijs waar twee menschen voor één frank kunnen
overnachten, maar die gelegenheden zijn toch minder geschikt voor vrouwen en
zeker niet voor ‘dames seules’ en daarbij kwam nog dat geen van beiden een dergelijk
adres kende. En het was te laat om nog een ander familiepension op te zoeken.
Trouwens, voor het eerst in haar leven dorsten zij op dat oogenblik ook dàt niet te
ondernemen. Zij waren totaal gedemoraliseerd en nu pas beseften beiden ten volle,
dat met Martin ook al haar prestige was heengegaan. Met hun drieën ware het nog
te doen geweest, maar nu zou het zeker niet gaan. Wanneer Martin met zijn breeden
rug en zijn bril voorop liep, en zij met hun tweeën bescheiden achteraan kwamen,
dan werden zij toegelaten waar zij maar wezen wilden. Martin deed het woord en
zij hoefden slechts een hond te streelen of een stuiver te geven aan een kind. Maar
zonder hem hadden zij niet meer het zelfvertrouwen van voorheen dat alles slagen
deed.
Moeder en dochter stonden nu klaar. Zij luisterden en hoorden boven een deur
dicht slaan. Zeker een die naar bed ging. In de keuken werd zachtjes gepraat.
‘Waar is mijnheer?’ vroeg de moeder fluisterend.
‘Gaan slapen geloof ik,’ antwoordde Marie.
‘En madame?’
‘In de keuken bij de meisjes.’
Beiden zwegen en luisterden opnieuw. Het zweet begon haar uit te breken.
‘Marie!’
‘Wat is er?’
‘Durf jij niet aan madame te vragen of wij vannacht hier mogen slapen? Het kost
haar geen cent, want de kamer staat anders tòch leeg.’
‘Vraag jij het liever,’ zei Marie; ‘jij bent ouder en zult meer indruk maken.’
‘Neen,’ wierp de moeder tegen. ‘Ik ken niet genoeg Fransch. Ik zou het er in jou
plaats maar op wagen. Een weigering maakt de zaak niet erger. Ja, je moet het dóen,
want waar moeten wij anders heen?’
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‘Goed,’ stemde Marie toe, maar laat ons wachten tot zij hier komt. Ik ga niet gaarne
naar de keuken met een dergelijk verzoek. Louise gaat nog wel, maar die Aline met
haar brutaal gezicht.’
Moeder en dochter gingen tegen het bed aanleunen en hielden zich stil. Er kwam
niemand. ‘Hum,’ kuchte de oude om de aandacht te trekken, want zij kon hare oogen
niet langer open houden.
‘Ga eens zien wat zij uitvoeren en of zij nog niet haast klaar zijn,’ verzocht madame
Brulot.
Louise ging met weerzin en vroeg beleefd, ‘of de dames gereed waren?’
Marie raapte al haren moed bijeen.
‘Luister even, Louise. Wil jij voor ons eens iets doen? Je hebt in de laatste maanden
wel geen fooi gehad maar....’
‘Tot uw dienst, mevrouw.’
‘Vraag dan eens aan madame Brulot of wij hier mogen slapen. Het is bijna half
twaalf en wij kunnen nergens meer terecht. Trouwens, wij hebben niet genoeg geld
om in een hotel te gaan overnachten,’ bekende zij eerlijk. ‘En het kost madame Brulot
geen cent, want de kamer staat anders tòch leeg,’ voegde zij er nog aan toe, om Louise
in staat te stellen een argument aan te voeren indien madame Brulot tegenwerpingen
maken mocht.
Louise ging naar de keuken om de boodschap over te brengen.’
‘Wel?’ vroeg madame Brulot.
‘Zij staan gereed, mevrouw. Maar zij vragen of zij hier mogen blijven slapen, want
zij hebben niet genoeg geld om in een hotel te overnachten.’
Madame Brulot keerde zich om en keek naar de deur van hare kamer. Zij hoorde
den vloer kraken onder de voeten van haren echtgenoot die zeker bezig was zich te
ontkleeden. Die twee Poolschen zoo midden in den nacht en zonder een cent op zak
de straat op te sturen, dat had zij toch liever maar niet op haar geweten. Zij vreesde
echter het sarcasme van den ouden notaris, die zeker schelden zou en den spot met
haar drijven indien zij dorst toe te geven.
Aline had den blik van madame Brulot onderschept en begrepen dat zij in twijfel
stond.
‘Jij praat maar alsof mevrouw zou durven beslissen zonder de toestemming van
mijnheer te vragen,’ zei Aline tot Louise, net
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luid genoeg om door madame Brulot te worden verstaan. Deze voelde zich in hare
eigenliefde gekrenkt.
‘Welnu ja,’ besloot zij dadelijk, ‘zij mogen den nacht in de Villa doorbrengen.
Geef haar dan morgen vroeg ook ieder nog een kop koffie en twee broodjes, Louise.
Laat er in Godsnaam dan nog maar een halve frank bijkomen,’ besloot zij met een
zucht.
Dien avond wilde de notaris niets met Chico in bed te maken hebben.
‘Ik geloof dat die oude in Polen nóg een dochter en ook een paar zoons heeft
wonen,’ spotte Brulot. ‘Verkoop je meubelen, dan kan je die óók laten overkomen.’
‘Zorg jij maar dat je proces in orde komt, oude luiaard,’ antwoordde Madame
Brulot bits.
‘Hou je smerige aap bij je, of ik draai hem den nek om,’ zei Brulot en hij sloeg
naar Chico met de bedoeling hem niet te treffen, want hij hield bijna evenveel van
het beest als zijn vrouw. De aap sprong met één wip in de armen van Madame Brulot,
van waaruit hij tegen den notaris begon te sissen van verontwaardiging.
‘Viens, mon fils,’ suste Madame Brulot, het beest tegen hare borst aandrukkend.
‘Als hij het waagt nog een vinger naar je uit te steken, dan krijgt hij óók een ketting
om zijn nek.’ En tot haar echtgenoot: ‘Begrepen? Lâche que tu es. Tiens, tu me
dégoutes.’ En zij keerde hem den rug toe.
‘Ha ha ha!, hij zal interest op interest betalen!’ grinnikte Brulot, ‘die is goed!’
(Wordt vervolgd).
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Een man gaat door den avond, allangs een lange dreef die hem voeren moet naar de
Stad. Na maanden geleefd te hebben ‘in de armen van een weelderigen en kalmen
boom-gaard’, verlangt hij weêr naar 't woelend leven der menschen-massa. De
vermoeienis echter van de lange voet-reis, de duisternis die dichter wordt onder de
hooge boomen der laan, de hardheid der keien van den straat-weg, drijven hem naar
de zachte aarde der binnen-wegen en de klaardere openheid van den hemel over het
vlakke veld. Hij, die naar het rumoer ging der stad, waarin zijne eigene stem zou
brallen, hij belandt aldus waar zingen de duizendvoudige dialogen van aarde en
aarde-dingen, en waar hij, die alleen mag luisteren, zijn deel niet in hebben zal.
‘De zonne zonk. Vermoeienis’ - aldus zijn verhaal - ‘verslapte mijne beenen. Ik
zocht een oord waar het stof van mijne schoenen af te schudden, en te lesschen den
dorst mijner keel.... De akkers smachtten naar regen. Ik had dorst gelijk de aarde. In plaats van een herberg, vond ik eene kerk; in plaats van bier of wijn, de geur van
wierook en de muziek van het orgel. Een klinkend klokje had mij naar deze plaats
gelokt, zonder dat ik mij goed was bewust van dit bevel uit hooger. Aldus hadden,
van bij mijne afreis, duizend stemmen een weg gebakend naar duizend onbevroede
doelen, die 'k had betracht zonder het zelf te weten, en steeds maar had bereikt.
.... Al de vrede van den naderen avond, al de kalmte van den vermoeiden dag
gingen dáar schuil, in eene zoete en goed-omsloten frischte. Eenige vrome gestalten
lagen gebogen over de stoelen, en het leek wel of zij nooit meer het hoofd zouden
rechten. Hunne duistere mantels en hunne kielen waren doordrongen van een harsen rook-geur. Hunne schoenen roken naar de aarde, hun adem naar de brood-schapraai.
Hun hart klopte als de regelmatige beweging van klokken met dralige slingers.
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En onmiddellijk zag ik, boven het outer waar de was-kaarsen knapperden, de hemel
uitgesneden in een breed boog-venster met witte ruiten....
Het orgel zong. De dienst ging als het water der rivier, als de aarde van de voor
die òmkrult onder het kouter van den ploeg, als het hooi dat men gaêrt, als het graan
dat de vlegel klopt over de geharde klei der schuren. Op een schorre en gebroken
stem antwoordde eene andere, jeugdige, die helder zong als een klaroen, gelijk de
zang is van twee hanen, bij beurte, op eene hof-steê. De muziek van het orgel en de
stem van de zangers geleek duizend verspreide echo's van de zeis die men scherpt,
van de bijl die neêrploft, van den hamer die neêrvalt op aambeeld en ketel, van het
wiel op den straat-kei, van de spaan door het water, van de klok door de luchten.
Men hoorde het lied der koeiers dat rauw is en lang nà-galmend, den schreeuw der
schippers als zij onder de bruggen varen, de lok-stem van geliefden, het gefluit van
merels, de trillers van leeuwerikken, het geheimzinnig gemurmel van water, het
geschuifel van sparren, klacht of geweld van den wind: verdoften samenklank die
hobbelig was als de steenen, schuivend als het gras in de beken, somber als een
regen-hemel, helder als oogen in zonne-licht. Het was of dit orgel binnen zijne longen
al de geruchten des dages had gesloten. Soms hielden de zangen op: dan was het, in
de stilte van den zakkenden schemer-avond, als het prevelend gefezel van deure tot
deure, vóór de rust in bed.
Alles werd langzaam duister. Een wagen, die door het dorp reed, scheen de schaduw
te schudden in de steenen der muren. De bangelijke lichtjes der was-kaarsen beefden
tegen het thans zwarte boog-raam aan. Alleen het goud van het tabernakel straalde
een milden gloed uit, glooide over de treden aan den voet van het outer, waar de
priester verootmoedigd zat onder de bestérde koor-kap, die pronkte met roode bloemen
en rijpe koren-aren. En in den donkere baden de lippen der vrome, gebogen naar dat
oude goud van haar geloof als naar den durenden glans van een familie-juweel,
beschouwd in den avond, met een langen blik, vóor het slapen-gaan.
Het orgel zong. Maar plots schreef een bliksem van 't eene eind naar het andere
over het duistere raam, en onmiddellijk brak de donder los. Lager zonken de hoofden.
Eenige stil-gevallen lippen hernamen hare gebeden, rasser bewogen door de vrees.
Als schrik-doorschoten hieven de handen naar het voorhoofd. Bang-bevangen jaagden
de akkoorden door het orgel. Hooger krijschte de stem der zangers, snijdend en hard,
herhalend een kreet die was als deze van den boever die 't uiteen-gestrooide vee weêr
samen roept. En toen staakte de muziek. Tusschen twee bliksems antwoordde,
eentonig en deemoedig, de stem des priesters op die der zangers.
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De wagens van het onweêr waren verder gerold. Wierook-doorgeurd vervulde stilte
de kerk, terwijl de priester de treden van het koor beklom en de monstrans tusschen
de plooien van zijne koor-kap vatte. Een laatste bliksem flikkerde op het outer; en
sterren verschenen in het duistere ogief van het venster.
En terwijl de stem der cantors bij de akkoorden van het orgel de engelsche groetenis
voegde, hieven de mannen het hoofd op en zochten bóven zich eene uiterste zekerheid
van Vrede. Hunne gedachte ging niet hooger dan het lichtje der was-kaarsen; maar
deze stonden te flonkeren tusschen de sterren in.’
***
Het verhaal, dat ik hier, bij verminkte fragmenten, weêrgeef, is getrokken uit ‘Les
Clartés latentes’, door Frans Hellens, en heet ‘Le Salut du Soir’. Gij zoudt ongelijk
hebben, het te willen beoordeelen op eene vertaling die, gebrekkig, noch rhythmus
noch klank, twee voorname bestand-deelen in het proza dat ons bezig-houdt, van het
oorspronkelijke Fransch vermocht weêr te geven. Wat hier trouwens door mij bedoeld
werd was, niet u letterkundige schoonheid te doen genieten, maar eene aanduiding
te geven van misschien meer ethischen dan aesthetischen aard, waar ik straks op
terug-keer, en die gij dan beter, en naar zuivere beteekenis, inziet.
De schrijver van ‘Les Clartés latentes’, wiens derde boek van louter-literairen
inhoud het is, behoort onder de jonge Vlamingen - hij is een dertigjarige Gentenaar
-, wier verfranschte opleiding ze niet in staat stelt, te schrijven in de taal van hun
volk, en die deze taal zelfs nauwelijks kennen. Zij zijn, in eigen land, naar het woord
van Barrès, echte ‘Déracinés’, en voor dat land verloren. - Men voere hier niet aan,
dat letterkunde niet kan beschouwd, of althans moet beschouwd, als aanwinst of
verlies, ik zal niet zeggen voor een nationaal eigendom dat verder zou strekken dan
hoog-moed of kunst-roem, maar vooral van een onmiddellijk, tastbaar nut. Het kan
waar zijn dat landen als Frankrijk, Engeland en Italië, dat zelfs Duitschland groote
stapels van de jongste literaire voortbrengselen zouden kunnen ontberen, zonder dat
iemand, en vooral niet het volk, het eigenlijke volk, er althans middellijk onder lijden
zou. Dit kan echter niet het geval heeten met Vlaanderen. Want de schoone letteren,
zij zijn niet alleen een teeken der kultuur van een volk, zij kunnen er de vóórteekenen,
en beter, de aanleiding, de leidende baken, de vóórlichting van zijn. Het gaat ons
thans in Vlaanderen aldus, dat zelfs de meest-egotistische auteur (feitelijk ken ik er
trouwens hoogstens één of twee als dusdanig) bij het schrijven evenzeer denkt aan
zijn volk als aan zich-zelf of aan den gelijk-gestemden lezer. Hij weet wel dat
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zijn volk hem niet lezen zal, - althans nú nog niet; en dat het getal zijner lezers, de
waarachtig-begrijpenden, niet meer in getal zijn dan de ‘trente-six amis inconnus’
waar Barbey d'Aurevilly zijne hooghartige verhalen voor samenstelde. Maar hij weet
tevens dat de waardeering, hem door zijn werk bezorgd, weêr slaat op zijn arm,
achterlijk volk, en dat zij voor dat volk een prikkel tot ontvoogding, tot zucht naar
eigene en natuurlijke kultuur kan zijn; en het is geen paradox te zeggen dat een volk,
zelf ónontwikkeld en vooral onnatuurlijk ontwikkeld, maar dichters bezittende die
bewijzen te staan op een geestelijk ontwikkelingsvlak vér boven hun volk en op het
peil der hoogste volkeren, door dit feit alleen kans bezit, eenzelfde beschavings-vlak
te bereiken. Dat hij aldus eene ethische, eene bijna praktische rol vervult, is elke
Vlaamsche schrijver zich thans wél bewust. Arbeider van de Schoonheid, kan hij
onmogelijk het gevoel weren dat hij tevens werkt aan de Zede, - ik zeg niet aan de
zedelijkheid. Wij staan, wij Vlamingen, op een moment onzer geschiedenis, dat
wellicht over de toekomst van ons volk beslissen zal. Daarom is plicht-besef en
plicht-betrachting, verre buiten bekommernissen van louter-kunst, voor ons van zulk
groot belang. De waarde van ons tegenwoordig werk, en de geestelijke dracht en
houding ervan, bepalen misschien de Vlaamsche kultuur van morgen. De ontwikkeling
van alle factoren hiervan moet ons welkom zijn, of ze wijzen op intellectuëele
afzondering, even vrucht-dragend misschien als rechtstreeksch proselitisme, op
verheerlijkende macht der volks-deugden, die trouwens geenszins persoonlijke
inzichten insluit, en zelfs op neigingen naar onmiddellijk-sociale inwerking, zoo
deze maar niet tot vleierij overslaat. De minste als de hoogste heeft zijne taak ten
onzent. En ik voeg er zonder aarzelen aan toe: hij volbrengt ze, als hij maar schrijft
in de taal van het volk, in de taal die het volk, zooniet heden nog misschien, dan toch
morgen begrijpen zal en erkennen als haar dierbaarst eigendom.
Die taal, het Vlaamsche Nederlandsch, Frans Hellens schrijft ze niet, omdat hij
ze niet kent. Hij behoort, bij geboorte, tot een stand, dezen der
universitair-ontwikkelden, die nog meende, toen hij-zelf zou gaan studeeren, dat
Vlaamsch-België eigen taal moest opgeven om zich aan te sluiten bij een land,
Frankrijk, waar de kultuur rijp en voldongen is. Eerst in lateren tijd zou, bijna
algemeen, (al wordt het thans nog, door enkele eenzamen, maar des te meer
hardnekkige bekampers, tegengesproken), wezen erkend, dat geen volk gedijdt tot
hooger geestelijk aanschijn dan bij middel der eigene moeder-taal, alle bijgedachte
van nuttigheid of opportuniteit daargelaten. Einde der jaren tachtig werden wij allen
naar eene school gezonden, die niet vermocht te leiden dan tot verbasterde, verminkte,
haast parodie-gelijke Fransche kultuur. Sommigen, die officiëel onderwijs genoten
en de gelukkige gevolgen ondervonden der wet van
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1883, dewelke bij deele het Nederlandsch als voer-taal in het Middelbaar Onderwijs
oplei, gingen de beweeg-redenen der Vlaamsche Beweging begrijpen en waardeeren,
en waren beter voorbereid tot persoonlijke uiting in de volks-taal, het Nederlandsch.
En gij weet, na verschijnen der tijdschriften ‘Van Nu en Straks’ en ‘Vlaanderen’ en
uit boeken die in Holland heel wat meer gelezen werden en worden dan ten onzent,
wat zij hebben bereikt. De anderen, die school gingen bij Jezuïeten of in andere vrije
gestichten, leerden nauwelijks de eigen taal, verleerden ze eerder, en vermochten,
in het Belgische Fransch dat hun als uitings-middel was opgedrongen, alles behalve
tot persoonlijke expressie te komen, tenzij geforceerd en door kunstmatige middelen,
aangetrokken als zij waren door Fransche voorbeelden, de eenige die hun als literaire
schoonheid werden voorgesteld, en anderdeels door de machtige eigenaardigheid
van dat volk, waar zij zich te meer aan verbonden gevoelden, dat hunne opleiding
ze er als moedwillig en opzettelijk van afgezonderd had. Met dit gevolg weliswaar,
dat ik eens in eene studie over Emile Verhaeren aldus omschreef, en dat ook, hoewel
in mindere mate reeds, nog geldt voor het geslacht dat vóor een jaar zes-zeven literair
aan het woord kwam: ‘Van hun volk gescheiden en afgescheurd, door hun geestelijke
vorming verwijderd van hun eigen oorsprong-wezen, zonder dat de Latijnsche kultuur
hun 't zelf-doodend scepticisme had kunnen opleggen, waren die Vlamingen Maeterlinck, van Lerberghe, Eekhoud, Verhaeren - Vlaming herworden door een
wending van hun intellect; en, werd hunne liefde in lateren tijd echter en inniger in
zóoverre, dat zij vertoonen gingen méér traditioneel-eigenaardige, méér
nationaal-karakteristieke hoedanigheden dan hunne land- en tijdgenooten die schreven
in de taal van hun volk: die scherpere aanduiding van het speciaal-Vlaamsche is
reeds een teeken dat die liefde een intellectueelen ondergrond heeft, niet ongelijk,
in 't fijnere, aan den grond waarop de zeer-oprechte liefde bouwt van een archaeoloog
of van een geschiedkundige, die zijn land bemint om de studie die hij ervan gemaakt
heeft.’
Reflecteerend dus meer dan warm-doorvoeld, eerder uitwendig-pittoresk dan
innig-medegeleefd, is de kunst dezer Vlamingen die hunne opleiding losrukte van
uit hun volk. Aldus ook het werk van Frans Hellens (en ik blijf er hier langer bij
stil-staan dan misschien geoorloofd, niet alleen omdat ik hem voor den meest-begaafde
van zijn geslacht hou, die hierom reeds uwe aandacht verdient in eene mate, gelijk
aan die van vele zijner Vlaamsch-schrijvende land-genooten, maar ook omdat het
eenige karakteristieken bevat die ik straks aangeef,) aldus ook het werk van Frans
Hellens; - met dit verschil echter, en deze verbeterende omstandigheid, die hem
buiten en boven zijne collega's van het Fransch-Vlaamsche bent gaat stellen, dat hij
een Gentenaar is.
Invloed van het stads-decor, invloed van atavisme, invloed van maat-
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schappelijke verhoudingen: de meeste Gentenaars van onzen tijd, die kunstenaars
zijn, zij mogen heeten Maeterlinck of Minne, Van Lerberghe of Van Rijsselberghe,
vertoonen deze zeer kenmerkende eigenaardigheid, die ze allen verbindt, dat zij van
het scherpste, meest-acute realisme uitgegaan, onder den drang van een geestelijken
bevrijdings-zucht, de geweldigste, de minst-bevangene der idealisten worden. Wie
Gent, het oude Gent van rondom het Graven-kasteel kent, begrijpt den dwang dien
het op de geesten uitoefent; wie kent de Gentsche geschiedenis, weet hoe halsstarrig
de Gentenaren allen dwang weerden; wie de sociale strijd kent van thans, die Gent
tot een brand-punt van het Belgische socialisme, het meest strijdbare, maakt, heeft
vastgesteld hoe men aldaar voor vrijheid weet te vechten. Dit zijn de hoofd-factoren
in de psychologie van den Gentenaar, in casu van den Gentschen artiest, die
aanvankelijk wel, en onafschudbaar, het juk draagt dat, van het oogenblik dat hij
naar eigen wezen gaat denken, op hem gaat drukken, maar lengerhand, en langs
steeds hellere paden, de open einders der verlossing te gemoet gaat. Deze koorts der
vrijheid, die elke Gentenaar lijden mag, deze wet waar geen Gentsch kunstenaar aan
ontsnapt (een paar uitzonderingen, waar gij mij zoudt kunnen op wijzen, zijn er alleen
om den regel te bevestigen): denk ze u nu bij de vorige vast-stelling, dat de Vlaamsche
schrijver, die Fransch schrijft, en voor denwelke de schakel die hem aan zijn volk
verbond gebroken ligt, door dit feit alleen meer pittoresk, ik ging schrijven
uitsluitend-pittoresk, of althans bij voorkeur pittoresk gaat zien en weêrgeven, en gij
zult het grondelijke wezen van Frans Hellens, met de natuurlijke en onontkomelijke
evolutie ervan, kennen, en vermogen het te doorzien.
*

**

Ik ving dit opstelletje aan met de vertaling van het kort, omschrijvend en aanduidend
verhaal, waar ‘Les Clartés latentes’ op openen. Thans begint gij in te zien, waarom
ik mij de moeite der vertaling getroostte. De man, die door den avond wandelt, om
te belanden aan een doel dat hem was onbekend, maar waar hij heel de natuur in
terug vindt derwelke hij den rug had toegekeerd; - de man die ging naar de brallerige
stad, en die niet verder reikt dan het dorps-kerkje en het eenvoudige geloof, dat
flikkert tusschen den brand der hemel-lichamen, hij beteekent een dubbel symbool.
Hij geeft eerst aan de onbewuste, misschien ongewenschte, maar fatale terug-keer
tot eigen oerwezen. Hij is tevens een voorbeeld van de onontkomelijke reis naar de
Bevrijding, zij worde dan ook niet gevonden dan in de diepste schamelheid. En
daarenboven kan dit verhaal worden beschouwd als een beeld van Hellens'
letterkundige ontwikkeling.
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Die loop-baan, zij vangt aan bij een roman: ‘En ville morte’, eene nogal dweperige,
romantische, vaak-onbeholpene, niet geheel bezonkene, alles behalve evenwichtige
of zelfs overwogene geschiedenis, die echter onmiddellijk treft door dit heel
bijzondere: eene gehallucineerde en toch pijnlijk-preciese, eene door al te
doorgevoerde minutie angstwekkende beschrijvings-manie van de straatjes en
pleintjes, de duistere steegjes en barsch-zwarte kloosters die, kern der vroegste stad,
in Gent het Graven-kasteel omringen. Door die sloppen sleept Hellens zijn
schwärmerischen held, zijn aetherische heldin: onwezenlijke figuren in een
hachelijk-reëel decor. - In dit boek voelt men, evenals in ‘Les Serres Chaudes’ van
Maeterlinck, de drukking, den slechten toover, de envoûteerende macht, die de stad
en hare giftige atmospheer op den dichter uitoefenen. Hij leeft in de lucht die, in Van
Lerberghe's ‘Flaireurs’, in ‘Les Aveugles’, in ‘L'Intruse’, in ‘La Princesse Maleine’,
de personages beklemt en beangstigt. - Ik weet niet of Hellens toen reeds dacht, er
aan te ontsnappen. De menschen, die in het naïeve scenario van zijn eerste boek
spelen, zijn er niet naar om de betoovering te breken, en zij zijn mij al te onwerkelijk,
dan dat ik mij voor kan stellen dat de auteur er eigen bevrijdings-zucht, een
wezenlijken en sterken drang naar de verlossing, in belichaamd zou hebben.
In het tweede boek van den schrijver, dat heet ‘Les Hors-le-Vent’ en eene
verzameling schetsen is, mag hij heeten losser te zijn van de beknellende macht der
stad, al blijft zij het onderwerp, al is zij in werkelijkheid het eenige onderwerp van
den bundel, in dezen zin dat zijn gegeven meer buiten hem staat, en hij het objectiever
mag beschouwen. Dit brengt meê, dat hij in zich eene wondere verbeeldingsgave te
ontwikkelen vermag, die, eenerzijds met al te grooten schroom aangewend, anderdeels
al te zeer onbeheerscht en buiten logisch verband gebruikt, later één der sterke
bevrijdings-middelen zal blijken te zijn. Met ‘Les Hors-le-Vent’ kan men zeggen,
dat Hellens, nog steeds onder sterken invloed van omgeving en ras-atavisme, in
zich-zelf de eigen karakteristieken ontdekt en ontwikkelt. Eruit volgt dat de stijl,
hoewel nog uitgaande van rauwe realiteit, er echter niet meer onder bukt, en er zich
zelfs aan poogt te ontrukken met een soms grootsprakerig, maar schoon en vaak
wijdsch gebaar.
‘Les Clartés latentes’ nu, het boek dat ik op mij heb genomen bij het Hollandsch
publiek in te leiden omdat ik het onder de merkwaardigste reken die dit jaar in
Fransche taal verschenen, staat, mag worden gezegd, in het teeken der bevrijding.
Van uit de Stad heeft de dichter het Land en zijne vrije horizonten bereikt. Beter: hij
is de wetten der natuur gaan leeren kennen, buiten en in zijn wezen. En het zijn
symbolistische verhalen geworden, niet echter symbolistisch in den zin die de
Fransche
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literatuur van vóór een jaar of twintig aan het woord heeft gegeven, en die het tot
een synoniem van opzettelijk en gewild-diepzinnig maakt. Niets is, integendeel,
natuurlijker, ongedwongener, minder gedachtelijk-bedoeld dan deze verhalen. - Zij
vertellen hoe jagers, die op tocht gingen over den sneeuw, heel den dag niets schoten,
en 's avonds, moede en ontmoedigd, weêr huiswaarts keerden, - maar plots, tot troost,
een heerlijken pauw over het sneeuw-tapijt voor hen uit zien stappen, een pauw die
zij niet dooden zullen; hoe een visscher, die moeizaam en pijnlijk leefde van zijn
lastig ambacht, zijn heil vond toen hij de zeep-bellen volgde die hij vliegen zag over
de zee; hoe Schoone Flora, de ál te zeer beminde naar den lijve, slechts in de zoete
vlieten van den stroom de Liefde vermocht te vinden; hoe deze man en deze vrouw,
die getrouwd waren omdat elks lapje land slechts door een droog-geloopen slootje
van het andere gescheiden was, hun veld niet belast en zagen met aren, dan toen zij
in zich iets ánders voelden dan baatzuchtigheid; hoe de smid die, nieuwe Pygmalion,
leven had vermogen te geven aan een beeldeken dat hij uit al zijne liefde had gemaakt,
niets dan bitterheid ondervindt als hij, in een reuzen-beeld, vermenigvuldigd leven
poogde te wekken; hoe... - Maar hoe zouden deze dorre aanduidingen vermogen
weêr te geven het sensuëele, haast alle intellectualiteit uitsluitende, dat, in
beeld-spraak, in, meer doorvoelde dan overwogene logica van den gedachten-gang,
in klank van woorden en rythmus van volzin, het hoofd-bestanddeel, het eigenlijke
wezen, en misschien wel den eenigen inhoud van deze vertellingen uitmaken, zoodat
de er in uitgedrukte wijsheid (eene wijsheid, zoo weinig uitgedrukt!) alleen er bij te
ondervinden is, omdat alle bezonken schoonheid een deel, eene facet der waarheid
is. Die wijsheid, die moreele les, die Macht aan waarheid, speels te volgen tusschen
de golving der plastische, harmonieuze voorstelling, die gij anders zult begrijpen
dan ik, en die in mij ontwaakt met ander aanschijn dan waarmeê de dichter ze in zijn
boek te sluimeren lei; die wenteling, de ontrolling dier eeuwige zekerheden, en die
telkens verandert omdat zij eeuwig dezelfde is; die onbestemde bestemming, die
onvatbare vastheid, welke alle didactisme uitsluit maar u des te dieper weet te treffen
in het plekje waar gij er het meest-vatbaar voor zijt: leer ze kennen uit dit voorbeeld:
‘Dans les nuages’, dat u tevens, beter dan ik het met omschrijvingen en verklaringen
zou kunnen doen, wijst op aard en wezen van Hellens' kunst.
***
‘De ganzen-hoeder is leelijk. Zijne beenen zijn mager en krom; gerecht, dragen ze
hem echter beter dan de pooten der gazellen. Zijn voeten,
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met de gesperde teenen, laten in zachte aarde of sneeuw de inprenting na der faunen.
Zijn neus is breed: 't is om den geur van den wind op te snuiven. Zijn mond is groot:
't is om wellustig in de zonne te liggen geeuwen, of om voller lippe 't kwade zaad
van zijn overmeesterenden lach uit te zaaien. Als klitte-blaêren strekken zijne ooren
zich uit, en hij kan ze naar believen bewegen: 't is om, verre of na, al de geruchten
op te vangen, die 't voedsel zijn van den lucht-kring. En zijn éenig oog, dat zich
tusschen de schalen uitlengt of ronder wordt, doet de menschen schrikken: 't is om
in de zon te kijken of klaar te zien in den nacht.
Hij is leelijk, maar twee vlugge voeten zijn meer waard dan een schoon gelaat;
menige verbasterde vlerk gaat niet zoo ras als zijne beenen. Overtreffen zwaluw en
doffer hem in den vlucht: zijne blikken gaan sneller. Van vere lacht men om zijne
misvormdheid: de boeren vinden hem een hans-worst; land-loopers gooien hem
steenen toe; de vrouwen glimlachen, en om zijn gezichten schateren de meiden. Maar
dezen die naderen voelen zich ineens wonderlijk bedwongen: de land-loopers gaan
hem vleien, de moeders wenden het hoofd af, de meiden durven zijn aangezicht niet
meer bezien; en de mannen, die leven van de aarde en van de wouden, voelen in zich
gelijkenissen roeren, die ze zich-zelf niet bekennen durven.
Alleen de dieren blijven gemeenzaam met hem. De ganzen-hoeder is hun vriend:
of hij zinge, springe, sluipe over 't gras of klimme in de boomen: zij bezien hem,
ieder, en volgen hem na; de merels fluiten, de hazen slaan op de vlucht, de veulens
gaan rollen in 't weide-hooi en de eekhoorntjes klauteren door de branken. Maar
boven de menschen die hem vreezen en de dieren die zijne gezellen zijn, is er iets,
dat hem elders roept. Koeiers en boevers, zijne maten, zij wéten het wel, als zij hem
zien droomen, het oog gespannen, hoog de schaal, en de blik scherp en zinderend
als een pijl.
Nieuwsgierig ondervragen zij hem:
- “Herder die geen vader hebt, zeg ons wat gij ziet in den wind?”
Rust hij uit aan den zoom van den stroom:
- “Zeg ons wat gij ziet in de diepte der wateren?”
's Avonds gaan ze om hem heen vergaderen:
- “Herder die slechts éen oog hebt, wat ziet ge in den nacht? Wat bemerkt ge in
de sterren?”
En 't is of ieder antwoord van den herder valt in de aarde als een zaad-korrel. Men
vertelt dat uit die zaden wondere planten groeien, wier sappen waan-zin verwekken,
en ook genezen de wijsheid. Oude menschen houden hem voor een toovenaar. Zoover
gaat de gedachte niet van de boevers; maar zij zeggen: “De herder ziet klaarder dan
wij, al heeft hij maar één oog.”
Een boever voegt er aan toe:
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- “Zijn vader woont in de wolken!”
Bij deze laatste woorden hebben ze elkander bezien. 't Gezegde van den boever
vliegt van mond tot mond; het dwarst de velden waar de kraaien over neêr strijken,
springt over de hagen in de bloeiende boom-gaarden, klimt over het lei-geboomte,
zomt als eene bie waar 't vergezelt de kudden, draait om de kinder-scholen rond,
verduikt zich geniepig in de bedden waar men in dróomt.... Eens op een dag kwam
het den ganzenhoeder ter oore:
- “Herder die geen vader hebt, zeg ons wat gij ziet in de wolken?”
Het was op het einde van een warmen Juli-dag. De wolken sleepten log door een
verdikte lucht. Op den rug gelegen en half verdoken onder 't gras, waarvan de
bloem-doormengde sprietjes hem kittelden, keek hij den hemel in. Aldus lag hij
gekeerd naar de wolken, terwijl zijn ooren, daar middenin de grassen, zich richtten
naar de onderscheidene stemmen der aarde. Eén dezer stemmen bracht hem de vraag
des boevers:
- “Herder die geen vader hebt, zeg ons wat gij ziet in de wolken?”
En, als antwoord, begon de herder te zingen:
- “Ha! Ha! Is dan de hemel niet als de aarde bevolkt? Ziet: gansch eene kudde
dwergen komt van daarboven aangeloopen! Wie dan toch mag ze hebben gebouwd
zoo leelijk en wanstaltig? Als de helft van hun lichaam is groot hun hoofd, en hun
baard sleept ten gronde; zij trappen erop en dreigen te vallen. Waarom zijn zij gebogen
en houden zij zich als bang, of men ze met zweepen en kluppels nazat? Zoo jaagt de
pachter zijn zwijntjes op, als hij ze drijft naar de stal-schutten. Wat voeren ze in
hunne armen, op hun schouderen, in hunne zakken meê? Daar schudden ze, ziet,
hunne bale uit over de aarde: hagel is 't, die valt, en slechten regen. Neen, het is goud,
dat hunne zakken plengen... Geef mij goud, geef mij goud, klein wan-gedrocht!...
Maar te ras is hun vaart 'dat men ze tegenhoude, en, stuiven ze uiteen over de weiden,
dan zitten de honden ze na, en bijten ze in ooren en achterste.... Men hoort ze huilen
van smart. Maar ze zijn reeds ver, in de wouden en in de bergen.... Doch daar zijn
al andere sloebers! Ziet toch hun platten neus, hun grooten mond met de schitterende
slag-tanden; lachen zij, dan siddert de punt van hunne ooren. Er zijn kalen bij, waarvan
de schedel blinkt.... De lucht is er vol van! Loopend, botsen ze tegen elkander aan,
verliezen een deel hunner geite-huiden kleêren, of laten ze achter om vrijelijker te
loopen. Zwarte bokken draven achter hen aan; zij rukken de struiken klimop uit de
aarde, spelen op fluit of trom, krabben zich aan de doornen, en hun bloed gaat vloeien!
Neen, het is druif die ze binnen hun handen en tusschen hun lippen persen.... De
sterksten kloppen op de anderen, om plaats, en met groen rijs-hout. Vogels, konijnen,
andere beesten vluchten waar zij komen voorbij. Toe maar! Bravo,
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mannen! Geiten en bokken draven niet harder. Men ziet wel dat zij de meesters zijn!
Alles wat ze in 't voorbijgaan vinden nemen zij meê; niets dat hen afschrikt.... Ziet!
wat jagen zij daar nóg na? Meiden, duizende, vluchten te allen kant, als verschrikte
dieren, de haren los, de borsten doorsidderd. Monsters!... Sommigen blijven staan,
maken met hun mes een kruis in de boomen: daar komen vrouwen uit, gansch naakt,
en heel de bende stuift er huilend op los. Zij bekronen haar hoofd met ijfte; zij
pletteren den druif op haar mond; zij tuimelen dooreen ter aarde, aaneen geklampt,
met razerige kreten en schaterend gelach. Want zij hebben zooveel wijn gedronken
dat zij zat zijn!... De eene na de andere rollen ze over het gras; de overige kudde rent
over hun lichaam heen....”
De ganzen-hoeder zwijgt. Hij beziet de boevers die in een kring rondom hem zijn
gaan zitten. Onverschillig sluit hij de oog-schaal dan. Maar allen te gelijk gaan
eischen:
- “Voort! Vertel toch verder! Gij hebt toch zeker niet gedaan! Zie, daar volt de
hemel zich met nieuw gewolk....”
En de herder, die maar één oog heeft, herneemt:
- “Ik zie eene vrouw die wandelt, alleen, in een woud. Haar aangezicht is klaar als
volle mane. Om haar heen wippen en fladderen fazanten en hazen, patrijzen, gazellen,
evers en herten. Alleen haar boog spannen, en zij legt ze neêr. De honden, waar ze
over gebiedt, kraken het wild tusschen hun tanden en verslinden het. Maar zij zweept
ze af, en heet hun de prooi te dragen den menschen op aarde. Weldra is ze moe, ziet
maar, van jagen. Een schreeuw, en ze ijlt weg, gevolgd bij de heele bende honden.
De bladeren sidderen rondom haar. Als een smoor sluiert om haar het lichte kleed.
Reeds is zij ver, wáár weet God. Men verneemt niets meer dan 't geblaf der honden
in de diepte van het woud....”
- “Spreek! Spreek! Verder met uw verhaal!” roepen de boevers.
- “Nu is de hemel bewogen zooals de zee. Wacht, boevers en ganzenhoeders!...
Uit het water zie ik een ruiter stijgen, glanzend gelijk de zon. Hij zit te paarde op wit
een paard, dat teugel heeft noch zadel.... Draaft het paard alover de golven; wappert
zijn gouden mane op den wind, en zijn staart sleept door de schuimen. Wat is hij
schoon en fier!... He, ik wil meê, neem mij meê, schoone ruiter! Om hem heen rijzen
de golven, hooger dan mijten van stroo, dan torens van kerken. Maar de ruiter, die
torscht een riek met drie tanden: op éen teeken maakt hij de baren, dat zij vredig zijn.
Op zijn doortocht varen hem walvisschen en andere gedrochten tegen en....”
De boevers, in koor, ondervragen:
- “En zijn naam? De naam van dien ruiter?”
- “Ik weet het niet! Een damp stijgt op uit de zee en verduikt hem
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plots.... Ho! maar wat rijst er nú uit het water? Het is eene vrouw, eene gansch naakte,
en blank en groen! Men zou zeggen dat zij pas geboren is.... Nochtans is ze groot al;
heur haar valt tot op heure voeten. Zij houdt hare oogen gesloten; misschien slaapt
zij nog.... Maar daar gaat zij ze ontsluiten. Zij wrijft over hare schalen; want het is
donker op den grond der zee.... Zij ziet om haar heen, en het vuur harer oogen verjaagt
den smoor. Wat is zij schoon in het zonne-licht! Hare voeten blinken als paarlemoer....
Deze, ik wou wel dat ik haar mijn moeder mocht noemen.... De wind staat op en
drijft ze naar den boord, in een rozige schelpe. Zij roept; de echo harer stem ijlt
vooruit op den zavel; onmiddellijk nadert een karre bespannen met vier ijslijke
leeuwen, gemend van een kleinen man, die, recht op de leid-bank, een boog draagt
en pijlen over zijn schouder. Springt de vrouw in den wagen, bij sprongen voeren
de leeuwen haar ten hemel op....”
- “En die koetsier, met zijn boog, wat doet hij?” vraagt een boever.
- “Over de aarde zendt hij een hagel-regen van pijlen die zóo diep in het zand gaan
zitten dat men ze nimmer terug vindt.... - Stilte, boevers en ganzen-hoeders!... De
hemel komt vol van een over-prachtigen optocht! Ditmaal komen ze af van uit de
vier streken der lucht!.... Daar is vooraan eene kudde ossen, twee bij twee gespannen,
die slepen een vrouwe voort zóó groot, dat nimmer kermis-tent er ons dergelijke
toonde. Zij zit in een wagen die groen is als het gras der weiden, heur haren gelijken
een koren-veld door den wind bewogen, en als brandende kolen gloeien hare oogen.
Lacht zij, dan gaat de wagen ineens zich vullen met zakken overladen van graan,
met manden die barsten van peren, appelen en druiven, bij zulken getale dat zij rollen
overal en dat de wielen, waar ze er rijden overheen, fonteinen sap óp doen springen....
En duizenden zingende boeren gaêren die vruchten, bij rieken, schoppen en handen;
paarden, zwijnen, geiten en ganzen draaien er rond en nemen hun deel van de gaven
der aarde.... Wordt ze echter gram-moedig, dan gaan plots de vruchten in keien
veranderen; dan vechten de mannen met zeisen en rieken, en de dieren worden woest
als wolven.... Zij gaan voorbij. Ziet toe! Het is een krijger groot als Goliath. Brandende
fakkels maken te glansen zijn helm en zijn kuras, zijn degen en zijn beukelaar!
Zooveel halmen snijdt de zeis op een rijpen akker, zooveel menschenhoofden treft
zijn zwaard, inééns.... Hij heeft bloed tot op hoogte zijner dijen; hij houdt stil om er
zijn helm meê te vullen, dien hij ledigt dan in zijn mond als een beker wijns.... Maar
ziet, daar rijst een vrouwe aan den krijgs-man die zat zich drinkt met bloed: zij breekt
zijn zwaard en heet hem de mannen te sparen!.... - Nu gaat de stoet een einde nemen,
maar niets is schoon als wat nadert tháns!.... De hemel, van 't eene eind tot het andere,
beeft ervan. Nu is het een wagen zoo hoog
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als een berg! Al de stoeterijen leenden hun paarden, al de stallen leenden hun ossen!
Ervoren stapt een man, naakt, wit als melk, van borst tot billen, die speelt op de vedel
en liederen zingt die heel de hemel herneemt in koor. En binnen den wagen zitten
een man en eene vrouw, schooner dan zon en dan maan zijn. O, dezen zal niemand
kunnen weerstaan. De man zou de aarde tusschen zijn vingeren vermogen te pletten;
als de wind door de wouden, brieschen zijn haren en baard van den wind; zijn blikken
zijn schriklijk en flitsen vuur door de ruimte....”
Bevend vraagt een der boevers:
- “Is hij zoo groot als God de Vader?”
- “Duizendmaal grooter!” roept de herder.
- “Spreek, spreek! Zeg ons wat gij ziet in de wolken!....”
- “Van overal staan reuzen op, die huilen. Ze ontwortelen eiken en beuken, die ze
dreigend naar den wagen toe hanteeren, en gansche rotsen rukken hunne handen uit
de voegen om ze, den hemel vermaledijdend, te gooien!.... Maar plots, uit den
stil-gehouden wagen, vloeit eene overweldigende vlam; geweldig doet een stem
daveren 't geluchte; en de reuzen, die den hemel bedreigden, holderdebolder vallen
terug op de aarde, als een hagel van steenen en brokken ijs!...”
De herder sluit het oog, en zwijgt. Een bliksem flitst uit de wolken, verschikt over
de velden de schaduwen als grijnzende gezichten. En, terwijl de ganzen met de
vlerken gaan klapperen en hoornen bij 't gebots van den donder, bezien de boevers
elkander met schrik.
Een dezer roept uit:
- “Hij heeft zijn Váder gezien!”
Maar een andere, die plots rijst, vraagt verder:
- “Herder met het ééne oog, ziet gij niets meer in den hemel?....”
De ganzen-hoeder antwoordt:
- “Ik zie niets meer dan wólken....”
En hij begint te lachen, in afwachting van den nacht.’
***
Ik dring niet aan. En zou dit trouwens wel noodig zijn? Van uit alle mythologieën,
naar alle mythologieën leidt dit verhaal - gelijk trouwens de meeste uit ‘Les Clartés
latentes’ - zonder dat men overigens maar eenige kennis ervan, buiten de eigene
ondervindingen, te vermoeden vermag. Het is omdat zij rezen uit een gemoed, dat
de bevrijding is genaderd, wijl het alle cosmisch gebeuren heeft doorzien en er het
zijne, het voor eigene wisheid en heil over te houdene, uit gefiltreerd heeft. Tot
klaarheid, tot voorbeeldige demonstratie dat dus de Waarheid in haar zuiversten vorm
werd bereikt, brengt dit boek het nu wel niet. Dan zou het
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trouwens geen zuivere kunst meer, alleen nog misschien philosophie wezen. Maar
zooals het is, ontsluit het in u mijnen van lang-vergeten, van nooit tot op de
wijsheids-diepte genoten gewaar-wordingen en vermoedens. En daarom is het nog
iets beters dan schoon.
KAREL VAN DE WOESTIJNE.

Suze la Chapelle-Roobol, De Gezusters Meienhof. Van Holkema &
Warendorf (Modern-Bibliotheek), Amsterdam.
De ‘gezusters’ Meienhof voor de schrijfster, de ‘dames’ voor haar dorpsgenooten,
de ‘meisjes’ voor de oude dienstbode Kaatje, die na den dood van de oude mevrouw
met de beide niet meer jonge juffrouwen verhuisd is. Twee genoeglijke, bejaarde
erftantes, zooals elke wat uitgebreide familie er wel kent, die een half-zoet, half-weeïg
geurtje van ‘verleden’ en ‘herinnering’ in hun deftig-ouderwets gemeubelde
vertrekken conserveeren en waar men niet op bezoek kan zitten zonder angst
opzienbarende dingen te zeggen of te doen.
Mevrouw la Chapelle zal waarschijnlijk wel zoo'n paar, als zij hier in dit boekje
geeft, gekend hebben. En natuurlijk heeft de beschrijving van al het knusse,
gezellig-onbelangrijke gedoe dier rimpellooze levens haar aantrekkelijk geleken. Te
meer, sinds zij het schalksch idee gekregen had in een vertelling eens te doen, wat
zij in werkelijkheid wel nooit aandurfde: dat heele huishoudentje eens onderste boven
te zetten.
Ja, denk eens aan, wat voor poets de levenslustige schrijfster dees
zachtelijk-bestorven maagde-zielen speelt. De oude, trouwe Kaatje, aftands geworden,
gaat den weg van alle brave gedienstigen uit den goeden ouden tijd: naar het hofje.
Een jong meisje, opgevoed in een Hervormd weeshuis en aanbevolen door dominee,
komt in haar plaats. Zij is onbedorven, lief en onwetend, en bovenste best voor de
diensten, die van haar gevraagd worden; alles zou dan ook heerlijk op rolletjes zijn
gegaan, als niet een jonge schilder van het slag, dat in Hollandsche romans en
vertellingen reeds zoo veel kwaad gesticht heeft, ook hier den vreê verstoord had.
Er heeft een ontmoetinkje plaats, er wordt stiekum gewandeld en wat dies meer zij,
tot de jonge man op zekeren dag met de noorderzon vertrekt en het meisje.... met
een minder gewenscht souvenir achterblijft.
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Ge begrijpt de situatie ten huize der dames Meienhof: pijnlijk, uiterst pijnlijk. Maar
de schrijfster heeft nu, letterkundig en menschelijk gesproken, eerst recht haar draai
in het geval. Natuurlijk moet Rika de deur uit; natuurlijk; een meisje met een
dergelijke geschiedenis kan men in een fatsoenlijke dienst niet handhaven. Alleen,
het is mal en verwonderlijk, maar de ‘lichtzinnige’ jongste zuster Cécile (zij is 58
en heeft eens een snel door papa afgebroken scharrelpartijtje met een onhandig jong
man doorleefd), en zelfs de streng-verstandige Beatrix moeten zich wel bekennen
meer medelijden dan wat toch eigenlijk behoorde: afschuw voor de ‘gevallene’ te
voelen. De dokter van het dorp (dokters-op-dorpen vertegenwoordigen gewoonlijk
in novellen tegenover de figuur van dominee het vrijdenkerselement) wijst bovendien
op het moreele gevaar van de inrichting, waarheen men Rika zenden wil, wakkert
het glimmend vonkje van natuurlijk gevoel en onmaatschappelijkheid in de
oudevrijsters-harten aan, de stemming van een Kerstavond doet de rest, en er wordt
besloten het meisje in huis te houden. De verontwaardigde predikant, die een straf
noodzakelijk oordeelt, wordt getrotseerd; de boycot door de ambachtsvrouwe en
andere notabelen met lijdzaamheid gedragen; en het dorp mag kletsen. Het doet alles
wel pijn, maar er is zoo veel ook, dat dit verzoet: de overtuiging goed te handelen,
het ongewone en pikante der historie, de voorbereidselen voor de ‘gebeurtenis’, de
verwachting van het kindje.... enfin, de dokter lácht maar, en mevrouw la Chapelle
met hem.
‘Eerbiedig keken de oude dames toe. Het zonlicht tooverde een glans om het
blonde hoofd der jonge moeder, die met een verheerlijkte uitdrukking in de groote,
blauwe oogen haar kindje aan de borst drukte.
De zusters stonden hand in hand.’
Aldus een der laatste passages van het boekje.
Ik heb het verloop der novelle wat uitvoerig na-verteld, omdat ge de vondst (met
mij) misschien wel aardig vinden zult. Ouderwetsche stijfheid en goedheid van hart,
die ten slotte de weg vindt tot mildere menschelijkheid en moderne opvattingen: een
lief idee, niet-waar? Maar er is nog een andere, heel voorname, zijde: hoe is het stuk
leven gegeven, waarin deze conceptie ver-beeld werd? Is de schrijfster er in geslaagd
ons het milieu en de handelingen te suggereeren en geloofwaardig te maken?
De oude dames en haar sfeer tamelijk wel; niet bijzónder, maar toch met
verdienstelijke details. Ik wil er een afschrijven; het naar bed gaan van de zusters:
‘Zwijgend maakten zij hun toebereidselen om naar bed te gaan. Evenals iederen
avond zette zuster Cécile het theegoed in elkaar en ruimde
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de kamer op, terwijl zuster Beatrix de ronde deed door het huis om te zien of overal
goed gesloten was. Rika deed het wel altijd, maar zij wilde toch zelf nakijken. Op
zoo'n kind van twintig jaar kon men zich niet heelemaal verlaten.
‘Rika heeft vergeten de achterdeur te sluiten en de pen was niet op het keukenraam,’
zei zij, toen zij terugkwam.
‘Cécile zuchtte veelbeteekenend. Toen stak zij de kaars op den koperen blaker
aan, deed heel voorzichtig de hanglamp uit, en ging haar zuster vóór, de trap op, die
naar de slaapkamerverdieping voerde.
Bij het schijnsel van de kaars kleedden de zusters zich uit. Zij verspreidde maar
een heel flauw licht in het groote vertrek met het mooie mahoniehouten kabinet, de
beide van groene gordijnen voorziene ledikanten naast elkaar tegen den muur en de
ouderwetsche toilet- en waschtafel; maar meer was niet noodig. Zooveel licht op een
slaapkamer, daar was iets hinderlijks, iets gegeneerds in; de overgordijnen bleven 's
morgens ook gesloten, terwijl zij zich waschten en hun toilet maakten.’
Rika en haar vrijage met den schilder, tja, dat is een héel zwak punt in de vertelling.
Ocharme, het is zoo mooi, zoo ‘akelig’ mooi in den beginne: die held van het penseel
met zijn ‘krullende nekharen’ en ‘witte handen,’ en het lieve, argelooze meisje, dat
zich omarmen en kussen laat, alsof het heelemaal van zelf spreekt. ‘Nogmaals raakte
hij haar gezichtje met zijn lippen aan, toen rukte zij zich los en vloog weg als met
gewiekte voetjes.’ Ja, jawel....
En verderop klinkt ook alles wat zij over de verhouding zègt, zoo verbazend
zoetelijk en bedacht.
Bedàcht: dat is ook de fout van de laatste helft van het verhaal. De humor der
situatie heeft daar de schrijfster te pakken gekregen: zij wilde er alles van hebben.
De zusters krijgen er in ernst ruzie over, terwijl Dr. Vrijman op bezoek is, naar wie
van de twee het kind zal heeten (het doet denken aan een scènetje in een kluchtspel),
zij staan, als de geboorte heeft plaats gehad, ‘hand in hand’ bij de jonge moeder, ja
zelfs raakt Cécile's hoofd zoo op hol, dat zij enkele dagen tevoren de dienstbode op
smachtenden toon haar oude amouretje vertelt:
‘Maar u hebt nooit meer iets van hem gehoord, niet waar?’
‘Nooit meer, maar dat hoefde ook niet. Ik ben toch overtuigd, dat hij mij in
gedachten altijd even trouw is gebleven als ik hem. Hij zal zeker nooit getrouwd
zijn.’
Rika zweeg. (Of zij lachte, staat er niet).
‘Je weet dat zoo niet,’ ging Cécile voort, ‘maar ik voel dat 't zoo is. Die man’, heel
zacht, ‘heeft nooit verzen voor je gemaakt?’
‘O nee, juffrouw.’
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‘Dat was juist zoo heerlijk,’ zei Cécile met een blij gevoel, dat zij iets op Rika vóór
had.’
En zoo voorts, zullen we maar zeggen!
De taal is heel weinig verzorgd. Zinnetjes van een allooi als: ‘Zij bleef nog
vastgenageld op de plaats staan, toen hij den hoek al om was;’ ‘Zij huiverde van kou,
zoowel als van welbehagen weer thuis te zijn,’ en: ‘De weken verliepen met
ijzingwekkende snelheid en het werd al April,’ zijn niet de eenige, die hier in een
revue'tje van oud-strijders en invalieden konden paradeeren.
HENDRIK VAN DER WAL.
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Dramatisch overzicht.
Gijsbreght van Aemstel, bij Het Tooneel.
Jarenlang was de Gijsbreght een traditie voor den Kersttijd, met ‘Kloris en Roosje’
en den Nieuwjaarswensch toe. Amsterdamsche ouders, die voor hun kroost gesteld
waren op een eigenaardige en deftige gewoonte en hen tevens voor het eerst de wereld
des tooneels wilden binnenleiden, presenteerden den braven Gijsbreght aan hun
telgen als het vaderlandsche stuk bij uitnemendheid, een rijstenbreiberg van
oud-Hollandsche degelijkheid, die met betamend geduld geslikt moest worden, om
de heerlijkheden van het (na half twaalf) Beloofde Land van Kloris-en-Roosje te
mogen aanschouwen, waar Thomasvaer en Pieternel zulke grappige dingen op rijm
zeiden en ‘echt’ gegeten en echt gedronken werd. De drukkende verveling bij de
lange en taaie monologen van den Gijsbreght, de lodderige oogen en de
onbedwingbare geeuwlust maakten even goed een deel van den deftigen en
stemmig-nationalen avond uit als de verluchte lachschaters bij de Boerenbruiloft
later. Gijsbreght, Kersttijd, Pieternel, ‘d'Ondergang van zijn Stad’, heusche ham en
heusche wijn, d'Aertsengel Gabriël, de dronken boer, Vosmeer, slemp en chocolade,
dat behoorde - gelijk eene hutspot - bij elkaar en ondereen en vormde zoo een lieve
Amsterdamsche traditie.
Wat was daartegen? Hoegenaamd niets. Vele geslachten na elkaar hebben Vondels
meesterwerk, in allen eenvoud, nooit anders beschouwd dan als inleiding tot slemp
en Kloris-en-Roosje, als een bekend Amsterdamsch Kerstverhaal op Kersttijd nog
weer eens aangehoord ter gewijde plaatse, waar het al zooveel jaren achtereen verteld
werd: in den Stadsschouwburg. Het verhaal was eigenlijk suf, onbegrijpelijk taai en
vervelend, maar Vondel heette een klassiek Hollandsch dichter, dien men bij deze
gelegenheid, uit zuiver patriottischen zin, maar verdragen moest, op voorwaarde, dat
hij dan ook het heele verdere jaar in zijn graf bleef.
Er was toch ook iets van vaderlandsche knussigheid en
zich-aardig-onder-ons-voelen in de verveling van zoo'n avond. Een trekschuiten-en
lange-pijpengeest kwam zoetjes over onze dommelende hoofden en wij voelden ons
zoo echt thuis.... in Nederland, waar het leven - en dus ook het drama - nimmer haast
had noch onstuimig was.
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De Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, naar den Stadsschouwburg
verhuizend en de traditie overnemend van haar voorgangers, heeft nooit getracht van
den Gijsbreght iets anders te maken dan die traditie meebracht: het vervelend deftige
deel van een comedie-avond, die, eveneens naar ouden trant, een treurspel met een
blijspel nà moest bevatten, en ik kan eigenlijk niet zien, dat zij daarom zoo erg
schuldig zou zijn.
Haar streven - in den tijd dat ze nog streefde - lag zoo geheel elders, bij het Fransche
salon-drama, en zeker nam zij den Gijsbreght niet op terwille van Vondel of van de
kunst, maar louter ter eere en instandhouding der goede Kerstgewoonte. Dat zij
Vondel daarbij geregeld om hals bracht, kan men haar nauwelijks verwijten. Zij wist
niet beter, had nooit anders gezien en.... de bewonderende ontdekking van Vondel
dateert immers nog niet van zoo lang. Waar ook de vurige kunstenergie van deze
vereeniging hadde kunnen ontbranden, toch zeker niet op deze heilige Gijsbreght-plek,
waar een rehabilitatie van Vondel, zonder afschaffing van Kloris'bruiloft en
Thomasvaêrs Nieuwjaarswensch, luttel beteekend zou hebben. En deze twee weglaten
duldde nu eenmaal de traditie niet.
Zoo sleepte zich dan die dubbele ongerechtigheid van Amstels Ondergang en
Vondels geestelijken moord door jaren heen, tot vijf-entwintig, dertig jaar geleden
een soort Vondel-renaissance aanschouwd werd, welke, binnen een niet al te kleinen
kring des volks, het doodelijk onverschillig eerbetoon aan den grooten dichter gebracht
voor een, door reactie, misschien al te dwepende liefde deed wijken. Een sterke
herleving van het Roomsch catholicisme en zijn eigenaardige beschaving volbrachten
toen later het overige, om de drama's, die de ondernemende en Vondellievende
tooneeldirecteur Royaards in zorgvuldige monteering opvoerde, een waar volkssucces
te bezorgen, alsof wij Hollanders inderdaad een dichterlijk volk waren en Vondel
nog precies op onze moderne maat paste.
Het spreekt bijna van zelf, dat na de Adam in Ballingschap en na de Lucifer,
Royaards ook te denken kwam aan dien Gijsbreght, die ons Amsterdammers tegelijk
zoo vertrouwd en in zijn schoonheid toch zoo vreemd was. Dienzelfden Gijsbreght
op te voeren, en dat nu eindelijk eens zonder slemp en chocolade, zonder Kloris en
Pieternel, Nieuwjaarswensch, gapen en echte hammen.... dien Gijsbreght op te voeren
als Selbstzweck en Vondels grootheid te onthullen, ook in dit befaamd vervelende
drama, dat moet zoowel een voor de hand liggende, als een verlokkend schitterende
wensch voor den energieken tooneeldirecteur geweest zijn, wien, als acteur, de
Gijsbreghtsrol gewis al lang tempteerde.
Zoo is dan ook geschied, maar men doet onbillijk nu dit betere spel
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uit te spelen tegen de Kon. Vereeniging, die immers met de doodende slemp-traditie
bezwaard zit, terwijl het bovendien niet redelijk ware van dit aloude gezelschap nog
nieuwe en frissche ondernemingen te verwachten. D'ouderdom heeft zijn eigen wijze
van bestaan en doet geen hekkesprongen meer.... die elke nieuwe tijd toch begeert,
maar slechts van de jeugd en haar onvertroebeld inzicht te verwachten heeft.
Dat de Gijsbreght bij Het Tooneel in een volkomen zuiveren stijl gespeeld wordt,
zou ik niet durven beweren. Wat de waarlijk niet al te indiscreete (schoon m.i. altijd
overbodige) muziek klaarblijkelijk vooronderstelt, wat het décor en de gansche
mise-en-scène - van meer symbolische aanduiding dan realistische afbeelding bedoelen, is gewis niet een realistisch spel, maar stijlvol vereenvoudigde gebaren en
mimiek, opdat het woord, Vondels woord, zijn grootste kracht van expressie verkrijge.
Zoo iets als fresco's - stellen wij ons voor - moest men hier aanschouwen, statig
rustig wisselende tafreelen, groot van eenvoud en machtig van werking door kleur
en lijn, door breedheid van gebaar en schoonen klank van het woord. In die richting
is klaarblijkelijk de opvoering bedoeld en werden décors en costumes, de opstelling
der koren, de groepeering der figuratie gedacht. Op den duur echter heeft de regisseur
Royaards deze monumentale strakheid in actie en expressie niet vermogen vast te
houden, of wellicht ook toegegeven aan de verlokking van het realistisch spel bij
zichzelf en anderen. Zijn aanvangen als Heer Gijsbreght waren ‘declamatorisch’,
tezeer zelfs, nademaal de groote monoloog wel forsch, maar niet overal even gevoelig
klonk, doch Vosmeer de Spie vertoonde reeds een contrast tot het ganschelijk
onrealistisch tafereel. Zijn geheele spel en zegging verbeeldden nauwkeurig den
armen drommel, verkleumd en angstig, die zooeven uit het moeras is opgehaald. Mij
dunkt, hoe expressief ook, dit spel had veel soberder en, bij gelijke kracht van woord,
minder teekenend van gebaar moeten zijn, in de algemeene en blijvende
vooronderstelling, dat hier niet zoozeer tooneelspel, als wel declamatie, door gebaar
en muziek bescheiden gesteund, van noode was. Zoo beklagen wij ons dan over het
onbetwijfelbaar goede, dat hier geboden werd, om iets anders, iets meer harmonisch,
zij 't ook realistisch minder treffends, te verlangen.
Naarmate nu het spel vorderde, scheen aan dien eisch van figurale statigheid en
stijl minder voldaan te worden en het kwam er op den duur toe, dat bijna alle
indrukken van schoonheid en kracht uit Vondels drama aan het realisme in het spel
toe te schrijven waren. De heer Musch, in zijn onderhoud met Egmond, maar vooral
later als de Bode, mevrouw Royaards, haar Badeloch-klacht, de heer Royaards zelf
in zijn tegen-
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spel van dit tafreel en later in de kloosterscène, zij trachtten allen zoo ‘werkelijk’ te
zijn, als de woorden, de lange versregels, maar even toelieten en.... bereikten in deze
richting waarlijk héel veel. Badelochs klacht en angsten klonken zeldzaam ontroerend,
Gijsbreghts groeiende onrust en smart waren zoo levendig, dat onze harten mee
klopten in angstige verwachting van het komend onheil. Met het verhaal van den
Bode (Musch), na de lange relazen, door Arend van Aemstel en Aemstel zelven van
den onhoudbaren val zijner stad gegeven, klom toen het pathos der handeling op zijn
hoogst - die drie verhalen vormen als een afzonderlijk ontroerend epos midden in
het drama - en waren wij, toeschouwers, per slot dankbaar, dat hier geboden werd
wat nog maar zelden gezien was: een rij pakkend realistische tafreelen in een voor
zulk spel wel niet geheel passende, maar toch mooie omgeving. Wat zouden wij dan,
dit goede genoten hebbende, het betere verlangen? Teminder wijl de kloosterscène
met den heer Zalsman als Gosewijn tegelijk een proeve gaf van dien anderen,
strakkeren stijl, dien wij voor den ganschen Gijsbreght zouden wenschen. De heer
Zalsman, die een verrassend talent van zeggen aan den dag legde, gaf den ouden
bisschop zoo gemeend gevoelig als ik hem nooit hoorde, terwijl de ceremonie der
aankleeding en het volgende wonderstemmend koorgezang de gansche scène met
dat waas van stille heiliging omstraalden, dat Vondel hier als middenpunt van zijn
drama ongetwijfeld bedoeld heeft. Hier is de hoogte der tragedie, wat na komt is
eigenlijk slechts epiloog en apotheose.
Van een zelfde decoratief karakter als deze kerkscène, waren dan ook de Reien,
die, in rood, groen en zwart uitkomend tegen het stemmig fonds van een
prosceniumgordijn, de handeling telkens schoon omlijstten, al is het waar, dat zij
lang niet immer schoon gezegd werden. De zeer fraaie gewaden echter en de
ornamenteele bedoeling maakten veel goed en zoo is hier de geschikte plaats om
over décor en kleeding, de schepping respectievelijk van den heer Frits Lensveld en
mejuffrouw Nel Bronger, te spreken.
Practisch eenvoudig doet, om te beginnen, het decor van Lensveld voor dit
Vondeldrama aan. Een wat lager voor-tooneel, door gordijnen af te sluiten, dient,
als gezegd, voor de Reien en dan volgt wat men, zonder bezwaar, een vast tooneel
kan noemen. Immers er is altijd hetzelfde fonds, dat naar den eisch van de handeling
stadsmuur of kloostermuur, een kapel, een slotvertrek, een binnenplaats kan
verbeelden door geringe karakteristieke en vernuftig gevonden veranderingen aan
het oppervlak en door de albeslissende hulp van het middenvak, dat een poort,
kloosterdeur, altaarnis, erker enz. vormt en aldus de bepalende beteekenis geeft aan
het geheel. De vulling nu van dit middenvak is de voornaamste verandering, die het
tooneel telkens behoeft te ondergaan,
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vandaar een snelheid van bedrijfswisseling, die.... op den avond, dat ik de voorstelling
mocht bijwonen, niet schitterend uitkwam, maar in 't algemeen wel mogelijk schijnt.
Met deze vinding van het veranderlijk middenvak in een blijvenden achtergrond
en een vóórtooneel, is het vraagstuk van een Gijsbreght-décor uitnemend practisch
en tevens naar de zijde van het decoratieve, onrealistische, opgelost. Want per saldo
verbeeldt niet deze muur Amsterdams stadsmuur, noch deze zaal een zaal in Aemstels
slot, of de kapel die van het klooster De Heilige Stede, maar er is aanduiding van
een stadsmuur, van eenige burchtzaal, van eenige kapel, er is de veralgemeening,
die juist het stijlvol ornamenteele beteekent en in hoofdzaak dient als een stemmenden
achtergrond om de levendige kleuren der gewaden te doen uitkomen. Deze
gewaadskleuren, verdeeld naar het karakter der personnages, spelen dan weer samen
om tegenstellingen en groepen te formeeren, of ook wel om een kleurgeheel te maken
met het enkele décor, zooals het prachtvolle blauwe kleed van Badeloch tegen de
gothische burchtkamer.
Wat de Reien betreft, dezen dragen kleuren in overeenstemming met de
gevoelstemming hunner woorden, en komen uit tegen het fijn grijs van het
tusschenscherm, dat het vóórtooneel afsluit.
Zoo stemmen voordurend, smaakvol en harmonisch, de costumes samen met het
omgevend decor en is een plastisch geheel verkregen, dat in zijn eenvoud van rustige
horizontale lijnen en ingehouden warmte van kleur, den scheppers, mej. Nel Bronger
en den heer Frits Lensveld, bijzondere eer aandoet. Er zijn zeker nog wel andere
oplossingen voor een Gijsbreghtopvoering mogelijk, - zoo zou men, als immer bij
Vondel, meer het Renaissance-karakter van zijn schepping kunnen naar voren brengen
- maar deze lijkt, in zijn middeneeuwsch karakter, gaaf en volkomen compleet,
vernuftvol practisch en rustig rijk, en wij mogen de beide artisten dankbaar zijn, die
eindelijk deze veelbesproken kwestie daadwerkelijk hebben uitgemaakt.
Het is een lust in deze, door hen geschapen, omgeving de schoonste en innigste
tafereelen van den Gijsbreght: de kerkscène, Badelochs droom, het verhaal van
Aemstels val, e.a. te zien voorbijgaan. Mevrouw Royaards, de heeren Musch en
Royaards, om enkel dezen te noemen, zijn hier waarlijk dragers van de Tragedie in
al haar sombere grootheid, welker opvoering nu ook aesthetisch en niet enkel
traditioneel verantwoord is.
Aldus heeft, naar den mannelijk-ernstigen en helderen aanhef van Gijsbreght, het
Hemelsche Gerecht zich eindelijk ontfermd over ons, Amsterdammers, en de schoone
kersttraditie van Vondels rijk en edel tooneelspel.
FRANS COENEN.
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Sonnetten
door Hélène Swarth.
I.
De kleine Vogel.
De kleine vogel, die, onzichtbaar, zong,
In 't zwart geboomte van mijn winterwoud,
Zoolang een zweem nog bleef van 't bleeke goud,
Dat door den schemer en de wolken drong,
Die maakte veilig, blij en wélvertrouwd
Mijn donkren weg en zong mijn hart weer jong,
Zoodat ik weer de handen, die ik wrong,
Kon strekken naar beloofde weelde stout,
De kleine vogel van mijn hopen zwijgt:
De wreede Winter heeft hem wis vermoord.
Droef loeit de wind door dreve en boomenpoort.
O kleine vogel, vullend mijn getwijgt
Met melodie, had ik u nooit gehoord,
'k Zou niet zoo beven nu het donker zijgt!
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II.
November.
De droeve boomen, waar geen blad aan bleef,
Staan bang te rillen, zwart als ebbenhout.
Dofgrijze wolken drijven, somber-koud,
Boven den plas, waar wind zijn runen schreef.
Nu is gelijk dit kil Novemberwoud,
Zoo troosteloos, het leven dat ik leef.
Geen hoopvol groen illusie-blad bekleef,
De wind blies weg het laatste droomengoud.
En eindlijk rust de moegehuilde wind
En 't zwarte water lijkt een marmren graf.
En 'k weet geen weg en ween mij de oogen blind.
En ván mijn kluis dool 'k áltoos verder af,
Gelijk een arm verloren sprookjeskind,
In 't bosch gejaagd voor onverdiende straf.
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III.
O bleeke Winter....!
O bleeke Winter met uw weenensdroeven
Befloersden glimlach, wil niet henenvluchten!
Uw zwarte boomen en uw grijze luchten
Zijn ál nog wat mijn oogen nu behoeven.
Ik moet den blijden blauwen hemel duchten,
Vol loof-aroom en zang en vleugelzoeven.
Neen, stille Winter, wil nog even toeven:
Mijn hart is bang voor zoele lentezuchten.
Klop aan mijn ruit met koele regendroppen,
O bleeke Winter, die geen lof komt vergen
En wieg in slaap mijn hart, zoo moe van kloppen
Aan vreugde's poort. April wil enkel tergen.
Wen open springen ál de lenteknoppen,
Waar zal ik dan mijn aangezicht verbergen?
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IV.
De Appel.
En hijgend vlood ik, uit gevloekte landen,
Om koelte en lommer, tot mijn levensboom.
Doch, als een wrak, lag op mijn levensstroom,
Rosbruin en geel, het doode loof te stranden.
Ik knielde aan d'oever en ik schepte loom
Het brakke water in mijn heete handen.
Ik kón 't niet drinken en mijn dorst bleef branden
En 'k zeeg in 't zand en weende om levens droom.
Toen zag ik plots een appel rozig rijpen,
Als avondrood, in loofloos twijgenbruin.
En fel begeer voelde ik mijn boezem nijpen
Naar d'eenige' appel in mijn levenstuin.
Ik hief de hand - ik kon de vrucht niet grijpen.
Zoo hoog blonk de appel in de zwarte kruin.
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V.
De Vedel.
De vedel weent gelijk een ziel in nood,
In wild gewoel van werelds luide lusten,
In eenzaam lijden schrijdend naar den dood
En zoekend droef de blauwe hemelkusten,
Waar, lang geleên, in heilig morgenrood,
Haar rein en teeder engelzielen kusten,
Gevangen ziel, die gaarn van de aarde vlood,
Om van haar smart in zaligheid te rusten.
O vedel, klagende als mijn eigen ziel,
Die eeuwig eenzaam door dit zijn moet dolen,
Waar troost van liefde nooit haar leed geviel!
O melodie in zingend hout verholen!
O weedom zoet, die in de ziel mij viel
Als vogelroep en adem van violen!
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VI.
De Kerstboom.
Zingt: - ‘Vrede op aarde! in menschen welbehagen!’
O blijde kindre', op vrome jubelwijs,
Rondom den Boom van Kinder-Paradijs,
Die sluwe slang noch booze vrucht zal dragen.
Ik vind op aard geen zoete hemelpeis
En goddlijk welbehagen - strijd en plagen
Alleen, of God genot vond in mijn klagen
En aan mijn leven stelde leed tot eisch.
Gelijk die den zijn bittre bosch-aromen,
Ondanks zijn tooi van vroolijkheid en vreê,
Laat stil mijn hart zijn reuk van droefheid stroomen
En offr ik God de wierook van mijn wee.
Danst, hand in hand, rondom uw Boom der boomen,
Zingt: - ‘Vrede op aarde!’ - ik zing uw zang niet mee.
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VII.
Wilde Wolken.
De wolken rennen, razende Menaden,
Voorbij de kalmte van het maangelaat,
Dat, eenzaam, rein en onbereikbaar staat,
Een blank geheim, een raadsel niet te raden.
Wild fluit de najaarswind en slierend slaat
De dolle stoet met lokken en gewaden
En zwierend zweeft, langs zilvren hemelpaden,
De dronken dans, die áltijd sneller gaat.
Doch even blank, wen héel de rei toog henen,
Blijft, hoog omhoog, de passielooze Maan,
De hemelsfinx, die lachen kan noch weenen,
Maar, onbewogen, ziet de wolken aan,
Als donkre driften, lokkend, licht-beschenen,
Bestormend reinheid, die niet kán vergaan.
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VIII.
Zooals een Kranke....
Zooals een kranke, die het stadsrumoer
Weldra voor landlijk blij verblijf verlaat
En bloemenwei beroosd van dageraad,
En wuivend woud vol wilde-duif-gekoer,
Al kalmer duldt het luid gewoel der straat,
Dat straks met pijn haar trillend lijf doorvoer,
Als gaf haar kracht de kracht der boomen stoer
En deed haar nu geen schrille gil meer kwaad;
Zoo zal ik neerzien met een vredelach
Op 't leedvol leven, dat ik leven moet,
Zoo, Godgezonden, hoop mij troosten mag,
Die sterk' mijn wil met vromen duldensmoed
En fluister me in dat, elken lijdensdag,
Ik 't eeuwig zijn kom nader tegemoet.
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IX.
Mâya's Sluier.
In Mâya's sluier lig ik stil gevangen.
Ik wil vergeefs, ik kan mij niet bevrijden.
Zóo mat mij af mijn wild en machtloos strijden
Dat bange tranen vloeien door mijn zangen.
Verweer 'k mij niet, 'k voel zacht den sluier glijden
En Mâya's adem streelen warm mijn wangen.
Doch hef ik de armen om mijn God te omprangen,
Zoo voel 'k haar weerstand en mijn levenslijden.
Ik lig gewikkeld in de sluierplooien,
Doch heb ik, stout, éen vezel doorgereten
En dáar doorheen zie 'k God de sterren strooien
In 't blauw heelál, doch 'k wil het weer vergeten,
Wijl Mâya lacht - zij laat niet los haar prooien - ‘'t Was maar een droom, wie zal de waarheid weten?’
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X.
De Visch.
Gelijk de vlugge zilverblanke visch,
Aan 't oppervlak der waatren aan het drijven,
't Onzichtbaar net rondom zich voelt verstijven
En weet - te laat - dat hij gevangen is; Hij mag niet in zijn klaren vijver blijven.
Traag moet hij sterven - 't net ligt vol in 't lisch En, tartend wreed, voor hem, blinkt, blauw en frisch,
De plas, waar 't net den naam van de aard kwam schrijven; Zoo lag gevangen, eer 'k het werd gewaar,
Mijn argloos hart, dat in Gods liefde baadde
En leefde in licht en vreesde geen gevaar.
't Leek eerst nog vrij en 't spartlen kwam te spade.
Het ligt te sterven bij den vijver klaar,
Nabij en toch zoo ver van Gods genade.
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Herakles
door Louis Couperus.
XXXXVIII.
Dezen keer zoû hij komen! juichte Deianeira, stil in zich, in vervoering, terwijl ze
den niet stof- maar sneeuwwitten weg overzag, terwijl zij zag over de witte weiden
en heuvelen, waar, zwaar overdonsd, donkerden de al schemerende wouden. Dezen
keer zoû hij komen, en vrij, vrij van boete en knechtschap, zoû zij hem in hare armen
sluiten en, dank zij het tooverkleed, behouden voor hàre liefde alleen. Was het
mogelijk, dat zij nog zoû twijfelen kunnen, vreemd bezield door het sombere
voorgevoelen, toen in die nacht na het Tiende Werk, de Held, baloorig, verschenen
niet was, maar bezwaard met der nieuwe Boete last, gebleven was ver van huis en
have en vrouw en zoon en vrienden? Was het mogelijk? Had zij toen niet plots voor
zich gezien.... een vizioen, dat zij Herakles nooit meer omhelzen zoû, dat Hyllos
nooit meer zijn vader zoû zien, dat Trachis' beemden en dreven eenmaal zouden
weêrklinken van vreeslijk, vreeslijk wee? Dat Iole hare tranen zoû mengen met
Deianeira, om den Held, beiden zoo lief? Dat de vorstelijke vrienden in Trachis de
vreugde niet zouden zien, maar de smartelijkste smart alleen? En dat het Noodlot
wreed zoû zijn, zoo wreed.... O, droomvizioen, o bedriegelijk drogbeeld, door de
spottende larven toen getooverd! Terwijl nu, al was het seizoen ook dat van den
wreeden winter, nù over enkele uren, over éen uur wellicht, zij haar gemaal in de
armen zoû sluiten, hij Hyllos hoog in de armen zoû beuren en vreugde, vreùgde nu
immer zoû heerschen tusschen hen en de vorstelijke
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vrienden! Geen wimpelen aan de stokken, als toen; geen lauwerfestoenen als toen,
had Deianeira gewild aan den sneeuwwitten weg, om niet te herhalen wat eenmaal
onnoodig geweest was, en zoodra de Held gekondigd zoû worden door de herders
en hoeders, niet te gemoet hem gegaan maar de fakkelen, duizende fakkelen ontstoken
in de sneeuwblanke nacht en de omringende heuvelen verlicht met hun rossen gloed
van feestflambouwen! O, niet te gemoet hem gaan, zij en haar zoon en haar vrienden,
maar hier, op den drempel des huizes, hem af wachten met open armen en zalig
kloppend hart! O, hoe zij hem beminde, hoe zij hem beminde, haar Held, wien de
liefde zoo veelvoudig geweest was, hoe zij hem beminde met haar éenig en eeuwig
gevoel! Zoo was hare ziel de struik geweest, met de eenige, met de éenige purperen,
ùit stralende roze! Zoo was er niets geweest in haar leven dan hare liefde! Hare liefde,
die sterk haar gemaakt had in het telkens hernieuwde afscheid, in de telkens
smartelijkere wachting, in de smachting naar zijne omhelzing, in de onderdrukking
der ijverzucht! Al dat leed, het zoû gedaan zijn! Geen afscheid meer en wachting en
de smachting gekoeld in zijn armen en de ijverzucht noodeloos, nu hij het rood
gerande oker zoû dragen, hem betooverend in teederen voorzorg! De ure naderde,
de ure naderde! O hoe genadig de gunstige goden waren geweest, en eindelijk
verzoend onverzoenlijke Hera! Nu zoû zij, Deianeira, de groote godin ook eeren, als
zij, vroom, eerde de anderen, Herakles' Vader en broeders en zusters; nu zoû zij
weldra, samen met hèm, Hera den eigenen tempel stichten tusschen de heiligdommen,
die Herakles' gronden te Thrachis omringden....
Zij wierp zich, gelukkig, in Iole's armen, die trad uit het huis op den drempel,
Hyllos aan hare hand.
- De vlokken vallen, sprak Deianeira; de nacht valt... Maar o, Iole, is deze witte
nacht niet de blijde nacht? Nooit was mij nacht gelukkiger! De ure, de ure nadert!
Deze nacht wentelt om naar het geluk, naar de eindelijke zaligheid! O, vorsten sprak tot Keyx, die aan Ifitos' arm verscheen, Deianeira thans - o vrienden, verschenen
zijt gij in Thracis dìt maal om die eindelijke zaligheid te zien! Witte, zalige nacht,
zal zij uit bloeien in de roode, zalige nacht! Ontsteekt de flambouwen! Ontsteekt de
flambouwen!!
En rondom werden de fakkels ontstoken. Zij vlammelden op,
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ros als vuren van brandend bloed, over de witte velden en heuvelen, langs den blank
overdonsden, donkeren woudzoom, over den witten weg. De sneeuwvlokken, ijler
vallende, sisten op hunnen gloed, zonder te dooven. Het witte uur beefde van roode
verwachting in de rosse smook, die den hemel vulde....
Plotseling kwam van den weg een gegons, als van duizende stemmen. En het
waren geen stemmen, die juichten. Het was als een verschrikte klacht en ontsteltenis,
die, dof nog, versmoorde in den smook en het sneeuwdons. Tot zij duidelijk, duidelijk
hoorbaar werd.
Op het voorplein waren de vorstelijke vrienden verbleekt. En schrikte, ontsteld,
Deianeira eerst op. Maar in de vreugde, dat zeker hij naderde, duurde die schrik
nauwlijks meer dan een seconde...
- Hij komt, hij komt! riep Deianeira en stortte vooruit.
Over den weg golfde de menigte aan. En nu was er niet aan te twijfelen, aan het
klagend gejuich en de meer en meer aandruischende ontsteltenis. Een zee van volk
golfde naar het landhuis toe. De handen van ontzetting geheven, golfde de
menschenmassa nader.... En huilde aan, een oceaan van smart.
- Wat is gebeurd!? stamelde Deianeira, voor op den weg.
De eerste golven der massa omdeinden haar. Maar als in eerbied om de smart, die
de hare zoû zijn, scheidde de zee in tweeën en golfde de heuvelen op, in den rossen
brand der fakkelen, waar door de blanke vlokken, enkele, dwarrelden. En stond
Deianeira op den weg, in het midden der zee, die haar aarzelde te verzwelgen. En
zag zij naderen de kar haars gemaals, en zag zij Iolaos, die mende de witte paarden.
Maar hij mende ze behoedzaam, en zij stapten en des wagens wielen wentelden als
voorzichtiglijk om. En achter den menner zag Deianeira niet haar gemaal, terwijl de
zee, de donkere zee, de vreeslijk klagende zee, de zee van ontsteltenis, de
huiveringwekkende menschenmassa dicht, dicht den wagen omgolfde....
De vrouwe had, verijsd in haar bloed, de armen op geworpen en stond met puilende
oogen. En eindelijk riep zij en herkende niet den klank der eigene stem:
- Herakles! Herakles!! Waar IS hij??
Toen, ùit de golven der massa, ùit hunne klacht en ontsteltenis, zag Deianeira haar
gemaal rijzen.... Hij rees achter Iolaos' rug, uit de pijnlijke duiking omhoog,
reuzegroot. Zijn haren en baard
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verwilderd, sperden zijne oogen als krankzinnig open, sperde open zijn mond in zijn
verwrongen gelaat, dat wit was als de sneeuw zelve, of alle bloed er uit was gezogen.
En om de pijnlijk nu staande reuzegestalte, om de walbreede schouders, langs de
machtige flanken, plakte verschrompeld het vreeslijke kleed, als een gele gloed, waar
over de purperroode vlammen liepen.... De, door Deianeira geteekende, vlammen
der versiering, de arabesk, beschreven met het gestolde Nessosbloed.... Die roode
arabesk scheen te leven, als een slang, scheen als een monster te zuigen op Herakles'
vleesch. En onmachtig stond daar de Held, de verdelger der monsters, dìt monster
van zich af te rukken, en scheen het hem langzaam te vreten....
Deianeira's gil doorsneed der duizenden klacht. En in de vreeslijk roode en witte
nachtmerrie opklonk plots, bevende, Herakles' zwakke stem, als van een zieken man.
- Deianeira! Deianeira! Zie, Herakles komt tòch terug! Herakles komt tòch te
Thrachis terug, om de ontrouwe vrouw te verrassen! Zij dacht hem met het vergiftigde
kleed dood te doen storten, neér op den drempel van het heiligdom Zeus'! Maar
Herakles overleefde haar listige lagen! Deianeira, Deianeira! Waarom treedt alleén
je mij te gemoet? Waar is de boel, waar is de boel, om mij samen met de ontrouwe
vrouw te bespotten....?? Zie, machteloos is Herakles thans, machteloos is hij het
vurige monster, dat met zijn vlammende tong hem het bloed uit lekt, te verworgen;
machteloos is hij den boel te verdelgen, machteloos is hij zich te wreken op ontrouwe
Deianeira....!
- Ontrouw, ik?! gilde smartelijk de vrouwe uit. Ontrouw, ik, Deianeira, die nooit
minde dan Herakles! O, zinnelooze, die ik was, om den mantel te versieren met
Nessos' giftig bloed! O goden, die mijn zinnen verwilderden! O vervloekte Athena,
vervloekte Athena, waar BLEEFT gij, toen ik den bal van bloed àf smeurde op den
okeren mantel....? Herakles! Herakles!! Geloof mij: nièt dacht Deianeira ànders dan
Herakles aan hare liefde te boeien, toen zij met des Kentaueren bloed hem bestreek
het noodlottige offerkleed! Herakles, o geloof mij! Wien heb ik ooit bemind anders
dan Herakles! Thrachiërs, getuigt! Getuigt, o mannen en vrouwen, getuigt, heuvelen
en velden en weiden, getuigt, àlles, allen, die ons omringen: wien heeft Deianeira
ooit bemind anders dan Herakles! Waàr is de boel, wiè is de boel?? O man, o eénige
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liefde van Deianeira, geloof, geloof.... en stijg af uit den wagen! Kom in der vrouwe
armen, kom in het huis! Zalven zullen doen vallen de lompen àf van het kleed, baden
zullen je koelen den giftigen brand van het bloed, Artemis' balsem zal de wonden je
heelen.... Herakles, Herakles, kom!!
En, in haar wanhoop, strekte Deianeira de armen. Daar ginds, bij den wagen
waagden niet der mannen meêlijdende armen den van smarten krimpenden,
kreunenden Held te steunen de trêe af te dalen... Maar voór het landhuis had de jonge
koning Ifitos zijn mantel over het kind, Hyllos, geworpen en voerde het weg, naar
binnen, diep achter in de vrouwevertrekken, opdat het zijn vader niet zien zoû, terwijl
de grijze Keyx en de jonkvrouw Iole weenden in elkanders omhelzing....
Steeds strekte Deianeira de armen. Maar Herakles zeide:
- Vrouw, omhels mij niet. Ik geloof, ik geloof Deianeira; ik geloof, dat hare zinnen
waren verwilderd, toen zij Nessos' bloed, giftig van Hydra-bloed, smeerde op den
mantel, dien zij zond haar gemaal. Ik geloof, ik geloof Deianeira, maar nooit zal zij
Herakles meér omhelzen. Vrouw, de liefde heeft uit. Dit lichaam, zoo krachtig,
eenmaal, is de onaanroerbare wonde geworden onder den vlambeet van het
onafrukbare monster. Dit oogenblik - is het omdat Herakles Thrachis terug ziet, zijn
huis en.... Deianeira! - schijnt duldbaar de vreeslijke pijn.... Schijnt waarlijk dùldbaar
de vreeslijke pijn.... Maar weet, o vrouw, dat noch zalf, noch bad, noch balsem
Herakles zullen kunnen genezen....
In snikken was Deianeira neêr gevallen bij Herakles' voeten, die beefden. In
radeloos snikken lag zij over den grond en wrong zij de armen en gingen hare handen,
willende, uit om den man de knieën te omhelzen, vergeving smeekende, en trokken
zij zich weder terug....
- Neen Deianeira, kreunde de Held. De liefde, de liefde heeft uit. Moge de dood
spoedig nu komen.... O, het lijden, het lijden, den weg hier heen, op den wagen, waar
op ik zoo vaak hoog stond.... Ja, dit oogenblik, het is nog duldbaar, maar hoe zal het
zijn over een uur, over enkele oogenblikken!
Deianeira, van den grond, waarover zij lag, hief de oogen hoog. En zij zag, boven
zich, Herakles rijzen, maar in het schrompelend kleed en met de open gesperde oogen,
omplakt door de purperroode arabesk, als een monster van Tartaros. En toen zij
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hem zoo zag, kromp zij, kermende van smart, over de sneeuw in een, dicht bij zijn
bevende voeten, maar zonder te durven hem ook maar aan te raken. En hoorde zij
zijne stem:
- Dienaren, gij allen, makkers, Herakles is vrij van Boete, terug gekeerd te
Thrachis.... Maar niet om de eindelijke rust te genieten tusschen have en in huis, met
vrouw en met zoon en met allen, die hem dierbaar zijn.... Herakles is terug gekeerd
te Thrachis om te sterven.... Zie, dit is het huis, dat hij niet meer betreden zal; deze
zijn de velden, waar hij niet meer de granen zal rijpen zien, en de weiden, waar hij
niet meer de kudden zal grazen zien; dit is de wingerd, waar hij niet meer den druif
aan zal zwellen zien.... En in het huis, waar hem Ifitos liefdevol borg, is het kind,
dat Herakles nooit meer terug zal zien en aan zijn voet ligt de vrouw, die Herakles
nooit meer omhelzen zal.... Deianeira! Deianeira!! Rijs op! O, niet was het Deianeira,
die Herakles doodde: het was het Noodlot, het Noodlot alleen! Vrouw, wil niet zóo
wanhopig meer zijn! Vrouw, wil alleen de wanhoop voelen omdat de man sterven
moet; maar reken den moord je niet aan! Wat was anders Deianeira dan de Liefde....
Dienaren, gij allen, makkers en Deianeira, en vorstelijke vrienden, doet nu als Herakles
zegt; legt hem neêr op de bare, want zijne bevende voeten weigeren meer hem te
dragen, en torst hem dan in den nieuwen dag, dien ik reeds bleeken zie, de sneeuwige
flanken van den Oita op, opdat ik er sterve op Zeus' eigenen berg, in het aangezicht
zelve van Zeus!
Werkelijk bleekte op in het Oosten de onzichtbare zon van den nieuwen dag. En
verdikten de vlokken, die warrelden, tot nieuwen val in de nog aarzelende duisternis,
in den aan valenden morgenschemer.... Een bare werd aan gebracht, getorst door tal
van sterke mannen en belegd met huiden van dieren. En Herakles poogde zich op de
bare te leggen. Géen hielp hem, géen steunde hem, géen roerde hem aan, terwijl hij
kreunde. Terwijl hij kermende neder zich legde. Want zoodra hij niet meer stond op
de bevende voeten, maar zich legde op den wonden rug, zich wentelde op de wondene
flanken, vrat het vlammende gif, het brandende bloed, als met hydra-tanden zelve
in zijn vleesch en spitste als met gloeiende tongen door zijn bloed en tot in zijn merg
en lekte er beiden uit weg....
In den bleeken, nieuwen dag, vormde zich de stoet van wanhoop
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en rouw, omstuwd door de duizenden. Want de duizenden bleven omstuwen de bare,
die Iolaos voor ging met den wagen en de witte twee, die Deianeira met de vorstelijke
vrienden volgde - die volgden àlle de dienaren Herakles'. In den sneeuwenden morgen,
den besneeuwden bergflank op, strompelde de treurige schare voort. De dieren en
àlle de menschen zochten moeizaam het verloren pad in de mulle sneeuw, die hoog
en onbezoedeld blank neêr lag, tot zij, vertreden, den treurigen modder àf weende,
de ontdekte rotsen langs. En de klacht klaagde òp tot den hemel, tot de goden, tot
Zeus in Olympos. De klagende klacht der duizenden, die, wringende de armen en
handen, beweenden het naderende einde; de snerpende wanhoopskreet, telkens, der
verkrankzinnigde vrouwe, die bijna in een lach van zinneloosheid ontaardde, nu zij
meê ging, Deianeira, de zwaarst geslagene, tusschen de armen van Ifitos en van Iole;
de smartelijke bedezang des ouden konings, des heerschers Keyx, die tusschen de
priesters der gunstige goden, gunstig, helaas, tot den dag van gisteren, ging,
strompelende grijsaard, den berg op. Herders en hoeders, dienaren en dienaressen,
Argiviërs en Mykenaeërs, allen strompelden mede, verzinkende in de blankheid, tot
deze wèg modderde onder hun strompeltred en de vreeslijke, duizendstemmige
weeklacht klaagde, klaagde òp, galmde op, snerpte op.... Tot plotseling, door allen,
door alles heen Herakles zelve de onduldbare pijnen uitbulderde, bulkende de Held
als een stier gewond en geroosterd, nog levend, op vuur; bùlkende zoo, dat de angstige
rossen van den wagen leêg, voór zijne bare, uit hinnikten van angst en steigerden,
nauwlijks bedwongen door de bevende handen van steeds snikkenden Iolaos. De
smart van een geheele wereld sloeg aan in radeloosheid tegen den geslotenen
hemeldom, verdoofde in de dichte sneeuwlucht en sloeg weêr neêr tegen de bergen
zelve: Herakles, Herakles stierf! Herakles, Herakles vrat het giftige offerkleed!
Herakles, Herakles brandde de roode arabesk van Nessos' bloed!
- IK heb hem vergiftigd! IK heb hem vermoord! galmde radeloos uit Deianeira. IK
heb hem vergiftigd! IK heb hem vermoord! Deianeira deed Herakles den vlammenden
dood aan! Herakles, helaas, was eenmaal bang, dat hij Hyllos en Deianeira den dood
aan zoû doen! Helaas, Deianeira deed Herakles den dood aan! En nooit vreesde
Deianeira Herakles den dood aan te
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doen! O, hadde Herakles slechts Deianeira en slechts Hyllos gedood, gelùkkig ware
met haar zoon zij gestorven, getroffen door Herakles' hand.... Hare dood zoû haar
van hèm zijn gekomen! Maar zijn dood komt, helaas, hem van haar! Nooit meende
Herakles Hera's haat te kunnen verzoenen! Eerder was het hem mogelijk te gelooven,
dat hij uit Deianeira's hand den dood ontvangen zoû! De onmogelijkheid werd
mogelijkheid! Deianeira deed Herakles den vlammenden dood aan! IK heb hem
vergiftigd! IK heb hem vermoord!! Vermoord!! Vermoord!! Ik, die hem boven alles,
mijzelve, mijn zoon, lief had.... IK, Deianeira, heb hèm vermoord! Artemis, wat kan
uw balsem! Dionyzos, wat kan uw drank! Zeus, wat kan uw macht! Gunstige goden,
wàt kunt gij?!
Om de klacht van de radelooze vrouwe, om den bulk van den stervenden man,
galmde de smarteklacht der duizenden. Zij zagen Herakles, hooger den Oita omhoog
gedragen, zich wentelen van rug op buik, van buik op rug, van de eene flank op de
andere. Zij zagen zijne bevende voeten machteloos trappen, zijn trillende armen
machteloos wringen, zij zagen hem kruipen en krimpen en als verschrompelen meê
met het kleed....
Steeds steeg de stoet omhoog. Bleek, als weenende, scheen de middagzon door
de sneeuwnevelen heen, toen de top van den Oita bereikt was, waar Herakles sterven
wilde in het eigen aanzicht van Zeus. Overal uit de flanken van het gebergte zwermde
het zwart van de duizenden door de vale vlokken der steeds vallende sneeuw. Den
top nu bereikt, poogde Herakles op te rijzen. En eerst klagende van pijn, en toen
plotseling schreeuw-bulkende van onduldbare smart, rees de Held van de bare, de
oogen gek, tot grijns verwrongen den baardmond en stond hij in de sneeuw:
- Hoe làng nog?! schreeuwde hij uit. Hoe làng nog, o goden, dit lijden! Dit
langzaam vlammende lijden! De gloeiende jeuking over het vleesch, de schroeiende
vlamming op en neêr door het bloed, gejaagd als met den woestijnwind van Libyë?!
Hoe làng nog, hoe làng nog? Weg, weg met het kleed; àf, àf het kleed!
En hij rukte aan de verschrompelde lompen van oker, die waar de beteekening het
hydra-bloed mengde met zijn eigene rauwe wonden, schenen te leeken, zelve, als
roode en gele en oranje vlammen, aan zijn lichaam en niet los te laten. Hij rukte en
schreeuwde zijn ziel uit van pijn, nu hij de stukken vleesch mede rukte.
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Rondomme hem, over het gebergte heen, schreeuwden allen van smart als hij, wierp
jammerend het volk zich in de sneeuw en galmde tot de goden om hulp en erbarming
voor Herakles. En het sneeuwde, en het sneeuwde steeds, met dichtere en dichtere
vlokken en de vlokken schenen des Helden niet meer duldbare martelpijn niet te
koelen; de sneeuwen koudescheen de giftige vlammen integendeel aan te vuren, want
staande wrong hij zich razend, de oogen puilende, de grijnsmond wijd open. De
radelooze ontzetting van allen was om hem rond. Tot hij uit riep, snikkende:
- O vrienden, dit is sterven, maar in TE langzame marteling! Ik kàn niet meer, ik
kàn niet meer deze eindelooze smart verdragen! Uren, uren verdraag ik haar reeds!
Eindigt haar, eindigt haar, smeek ik! Zoo niet met meerdere vlammen deze
toovervlammen worden gevoed, opdat zij worden eén groot vuur, zie ik het èinde
niet van mijn sterven! O vrienden, doet mij den eindelijken dood aan: ik smeék er
om: hebt genade? Laàt mij sterven, doèt mij sterven! En zegenen zal Herakles allen
van uit de vlammen! Vrienden, vrienden, ik smeek: hakt de besneeuwde pijnen om,
bouwt den stapel, bouwt den stapel! Koning Keyx, weldoener en heerscher, Herakles
smeekt u als laatste weldaad hem den stapel, den stapel bouwen te doen!
- Hakt, mannen, de pijnen om! riep, met bevende stemme, de koning. Bouwt,
mannen, den stapel hoog! Stapelt Herakles het bedde breed!
- O Herakles! riep Deianeira' strekkend de armen. Zal ik zelfs in den doodstrijd
vèr moeten blijven met mijn omarming, mijn leêge omarming! Zal geén kus mij
vergeving kussen mogen! Zal mijn hand, die je pleegde, zoo vaak, zelfs niet roeren
mogen aan het beminde lijf, dat ik verdierf, blind door de goden, die ik vloèk,
geslagen!
- Vrouwe! riep de lijdende Held. Geen omarming, geen kus zelfs, maar heél mijn
vergeving, want Herakles weet, dat Deianeira niet anders wilde dan Herakles' leven
en liefde! Maar bouwt den stapel, bouwt zonder talmen den stapel.
Langs de flanken des bergs vielen al de eerste stammen op, zelfs koning Ifitos had
den bijl ter hand genomen. Stamme na stamme viel en de Argiviërs en Mykenaeërs
torsten de stammen den top van den Oita op. En legden de stammen in de lengte uit,
en legden de stammen in de breedte neêr en bouwden den
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breeden stapel hoog. En thans hadden zij Herakles allen zóo lief, dat zij, ieder van
hen, zoo geen heelen stam, toch aan brachten een tak, toch aan brachten een arm vol
twijgen en de laatste pijnappelen en ze wierpen in de holten, tusschen de tronken.
Zelfs de vrouwen wierpen, galmend van smart, met de mannen mede en de kinderen.
Breed en hoog was de stapel gebouwd, dadelijk oversneeuwd door den steeds
dichteren val. En Herakles nu, alleen, ongeholpen, wankelstrompelend, naderde den
vierkanten bouw.
Hij beklom dien, met zijn laatste krachten. Hij beklom dien, wankelend,
strompelend, maar hij stond nu, na bovenmenschelijke poging, op de hoogste
pijnstammen. En riep:
- Vrienden, o aarzelt thans niet! En werpt den fakkel in den stapel!
Maar een radelooze smartgalm steeg op, van de flanken des bergs. Hadden de
mannen den stapel gebouwd, met de vrouwen mede en de kinderen, het was of ieder
van hen had gemeend, dat Zeus zelve den bliksem zoû werpen in den stapel, opdat
hij zoû vlammen. Maar in stede van donderwolk en weêrlicht te zamelen, bleef de
onverbiddelijke hemel sneeuwen, sneeuwen, sneeuwen....
- Werpt den fakkel in den stapel! smeekte de Held. Aarzelt niet meer! Erbarmen!!
Au, de pijn, de pijn, nu ik roer aan mijn lijf, nu ik rùk aan het kleed, nu ik mij de
stukken brandende vleesch àf ruk!! Erbarmen, erbarmen, erbarmen!?
Plotseling richtte zich Deianeira uit de haar omprangende armen van Iole. Zij stond
plotseling bezield, bleek en groot, als eene der godinnen, die zij gevloekt had. Zij
zag om zich heen, als zocht zij. Haar blik bespeurde, dat een der knapen, die Herakles
in de nacht van Argos gevolgd was, nog een gedoofden fakkel ter hand hield, als
wezenloos. Zij schreed toe op den knaap en ontrukte hem den toorts. Zij knielde neêr
in de sneeuw, een bloedpurperen feestvrouw in haar rijk plooiende feestgewaad. Zij
streek weg met de witte handen de witte sneeuw, zoekend den steen, die aan het steen
de vonk zoû ontlokken. Zij vond steen en steen en zij sloeg steen tegen steen: de
vonk ontschoot. De heldere vonk viel in den hartsigen fakkel en bloeide uit tot vlam.
Deianeira rees op, de brandende fakkel ter hand. Zij weende niet meer. Hare wanhoop,
hare radeloosheid waren verstard. Zij schreed als
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in transe toe naar den stapel. Herakles, puilend de oogen, zag haar aan in de hare,
star, en nu tranenloos. En hij zag in haar blik niet dan liefde. Eene liefde, zoo groot,
dat zij niet aarzelde meer. Zelfs glimlachte zij hem toe, met een lach van extaze, met
een lach van aanbidding. En wierp zij haar brandenden fakkel, in den stapel, waar
zich stapelden de twijgen en de appelen en het rijs.
Rondom klonk de ontzetting der duizenden. Uit den stapel, dadelijk, leekte de
vlam, geel als het kleed, rood als het hydrabloed, oranje als beider mengeling. De
sneeuwvlokken doofden de vlam niet, smolten sissende in het gelaai. In eén oogwenk
stond de stapel in hellen brand, of de Oita in vulkaan zich herschapen had, en zijn
krater den vuurgloed slaakte. Tusschen de vlammen wrong zich de Held en het scheen
de duizenden toe.... dat van verluchting hij lachte, toen het werkelijke vuur hem
omleekte, die door het giftige toovervuur de lange uren gemarteld was.
Hij lachte, hij lachte, Herakles; nù, nu zagen het allen. En omdat zij staarden naar
hèm, zagen zij niet haàr.... Zagen zij niet, dat Deianeira, zonder aarzeling, de eerste
stammen des stapels betrad.... Nu, nu, in ontzetting, zagen zij het. Haar roode
feestkleed vermengde zich met de vlammen, rood. En door de wijde vlammen heen
ging zij voort en steeg zij op....
Plotseling galmde uit haar blijde kreet.... En zij zagen, zij zagen allen, dat
Herakles.... o geluk! in de vlammen haàr, in de vlammen, de armen uit breidde als
tot eene omhelzing: zij zagen, dat Deianeira lag aan den borst des Helden in zijne
omhelzing.... Toen zagen zij niet meer, want het vuur laaide, loeiend, omhoog....
Schel hinnikte het en zij zagen, zij zagen Iolaos. De menner had den wagen
beklommen en jaagde de wilde, witte voort. En plots zagen zij, zagen zij allen de als
vuurdronken, sneeuwblanke rossen met den wagen en wie op hem stond, zich stortten
in de zee van vuur, die wijd uit golfde, en hoog op kronkelde, op den top van den
Oita. Over heel den berg heen galmde de ontzetting en huilde op de smart der
duizenden....
Wie van hen zag de witte, bleeke, ijle gestalte, die zich na den menner met wagen
en tweespan wierp in Herakles' stervensgloed? Wie van hen zag de stille Liefde, het
stille Leed, de stille Trouw en Dankbaarheid, als een vlindertje wit, vallen in het
roode,

Groot Nederland. Jaargang 11

282
razende vuur: Misschien een broeder alleen, een jonge vorst, die in de vaderlijke
armen van een ouden koning zich stortte....
Maar anders lette niemand op Iole. Want het was of een waaiende vlaag de
sneeuwlucht schoon veegde van nevel en vaalheid en weg met de vlokken wirrelde
naar omlaag. En boven de winterwereld schitterde de hemel bloot, niet blauw, maar
in een effene, zilveren klaarte, als of de gesloten hemeldom zich eindelijk, èindelijk
opende en zichtbaar werden de zilveren voorportalen van Olympos. Uit dien breeden
glans ratelde als een lichte donder en plotseling zagen de duizenden, die zwermden
over den Oita en om Herakles' stervensgloed, de goden zelve, die daalden den hemel
uit. Het waren Athena en Hermes: de Jonkvrouw stond in een zegekar, waarvoor het
brieschend gespan der zilverblanke, goddelijke paarden vier, gevleugeld met de
weêrlicht-schichtende pennen, en Hermes zelve, hoed- en enkel-gewiekt, geleidde
zwevend, den slangestaf in de hand, het vierspan der goddelijke Zuster de zilveren
klaarte uit. En de vervoering bezielde de duizenden - àllen, die Herakles minden,
toen zij de goden weêrlichtsnel in het schelle geschicht der zilveren glanzen dalen
zagen, duizelsnel, als vielen zij uit het opene zenith regelrecht neêr op den Oita: de
heilige vreugde baadde in verrukking de toeschouwers toen zij Athena stand zagen
houden, boven den steeds hóog laaienden stapel, zwevende, en, reikend de stralende
handen, de verheerlijkte schim des Helden in hare zusterarmen zagen ontvangen;
toen, wederom met weêrlichtsnelheid den hemelschen wagen met het hemelsche
vierspan, als òp gerukt, zagen den zilveren hemel ìn verdwijnen, waarvan de hun
geopenbaarde goddelijkheid hen, duizenden, den berg van alle kanten omlaag deed
dalen, in den nieuwen storm van sneeuw, die wirrelde....
Maar over den gouden vloer van Olympos zelve, tusschen de tallooze goudene zuilen
zag Herakles, verjeugdigd herleefd in onsterfelijke goddelijkheid, hij aan Athena's
en Hermes' hand als een goddelijk jeugdige reus, de groote goden, zijn broeders en
zusters, voor hem allen òp schemeren in onzegbaren glans. En zag hij zijn vader,
Zeus, op den troon, in verblindende majesteit. En zag hij tot hem komen Hera, de
eindelijk verzoende Hera zelve, en aan hare hand geleidde de verhevene Vrouwe
eene maagd, lieflijk als een kind, dat nauwlijks tot jonkvrouw rijpte, blonde,
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schuchtere Hebe, hare eigene dochter en zeide de hemelvorstin:
- Herakles, gij, op aarde voor eeuwig beroemd om mijn haat, weet, dat uw Boete
Hera's haat verzoende en dat uw geleden leed, thans in den Olympischen hemel, u
beroemd zal maken, o Held, om de lièfde uwer zoogmoeder: zij, die u haàr en Zeus'
dochter geeft tot uw goddelijke vrouw....
En Hera geleidde de lieflijke jonkvrouwe, Hebe, het zuiver goddelijke kind, tot
voór den Held.
Maar hij zeide:
- Hera, verzoend, biedt gij tot vrouw mij uw kind. Maar weet, dat Herakles nooit
in zijne hemelsche zaligheid en aan de zijde der lieflijke Hebe, vergeten zal wie op
aarde hij lief heeft gehad en over wie zijn Noodlot den ondergang òp riep.... Waar
zijn zij??
Hera wees. Voór den blik van den Held ontsluierde zich uit zilveren nevels en
parelen dampen een ver, ver vergezicht, aan den zoom van den aardeschijf, en als
uit een roze morgenmist klaarden òp de droomtuinen der Elyzeïsche Velden, wit
bebloemde weiden aan zilverwaterigen vloed, met bosschages van wonderboomen
als geknipt uit licht en glans, druipend de glans van iedere twijg en van iederen
stengel, druppelend de glans van ieder blad en van iedere bloem en tusschen zoo
lieflijke schoonheid dwaalden zalige schimmen om. En Herakles herkende, van zoó
verre, maar om zijn vergoddelijkte wil zoo nabij, als hij zelve verkoos, om de schimme
van Deianeira de schimmen van Alkmene, de moeder, en Megara, de gade, de
schimmen zijner, door hem eenmaal in verblindheid verslagen, zonen en dochteren,
de schimmen van Admete, de Liefde en die van Iole, de Trouw, de schimmen van
Hylas, Abderos en Iolaos, wien de blanke paarden ter zijde graasden over de bloemige
velden....
En het was Herakles, toen hij blikte, of hij in eéne omhelzing al wie hij bemind
had en die hem hadden bemind, alleén door zijn vergoddelijkte wil, zich vermocht
te drukken aan zijn goddelijk, onsterfelijk hart.
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De ‘Villa des Roses’
door Willem Elsschot.
XVI.
Het bezoek.
Als zij geen ruzie hadden, was Louise 's morgens reeds om zeven uur op de kamer
van Richard bezig. Zij borstelde dan zijn kleeren uit, stopte zijn kousen, verwisselde
zijn zakdoek en legde alles op zijn plaats, want zelf zorgde die man voor niets. En
om zijn slaap niet te storen deed zij hare sloffen uit als zij in de kamer heen en weer
moest loopen.
Het ontbijt van de kostgangers die slechts vijf frank per dag betaalden, bestond
uit een kop koffie en twee broodjes. Maar de koffie was slecht, want Aline zette ze
's avonds om 's morgens langer te kunnen slapen. Sedert Richard zich hierover echter
bij Louise had beklaagd, kreeg hij elken morgen heerlijke thee en af en toe chocolade,
al naar gelang van de grillen van Madame Dumoulin, want die alleen had daar recht
op. Ook kreeg hij niet langer twee, maar wel vier of vijf broodjes, die Grünewald
best op kon, want Duitschers ontbijten zwaar. Aan thee en cacao kon Madame Brulot
weinig merken, omdat die in groote doozen zaten die lang duurden en een
doeltreffende contrôle onmogelijk maakten. Maar om die ellendige broodjes, waar
de mof slechts één hap over deed, zat zij voortdurend in doodsangst.
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Om half acht ging Louise op den rand van het bed zitten om in een gemakkelijke
houding van zijn aanblik te kunnen genieten en om vijf minuten over half acht wekte
zij hem met een zoen op den mond. En al rook soms zijn adem nog naar het bier van
den vorigen avond, toch vond zij het altijd even heerlijk. Als hij de oogen opsloeg
fluisterde zij ‘bonjour Richard’ en hij antwoordde ‘bonjour Louisette’.
Zoodra Grünewald de deur uit was ging Louise terug naar zijn kamer, om weg te
halen wat er van het ontbijt overbleef en alle sporen van thee of chocolade op staanden
voet te doen verdwijnen. Zij strekte zich dan wel eens in hare volle lengte op het bed
uit, snoof de lucht op van de lakens waarin hij geslapen had en beet in het kussen
waarop zijn hoofd had gerust.
Zij dacht aan hem tot hij 's middags thuis kwam om te eten en ook den ganschen
namiddag. Als mevrouw weg was naar het Armbestuur en mijnheer met Chico op
den schouder in de feestzaal zijn dossiers zat te doorbladeren, dan stonden Aline en
Louise wel eens voor het keukenvenster de straat in te turen. En als er heeren voorbij
kwamen, dan vergeleek Louise het pakje dat zij aan hadden, de lengte van hun snor
en de kleur van hun hoofdhaar met het haar, de snor en het pakje van Richard. Alle
jongelui hadden hooge dubbele boordjes aan die prachtig om den hals sloten, maar
Richard droeg nog steeds van die lage, ouderwetsche, enkele boordjes die den strot
zichtbaar laten. En als zij daaraan dacht, dan kreeg Louise tranen in de oogen, zoo
leuk vond zij dat. Die Richard toch.
Om den anderen avond gingen zij samen wandelen. Louise had gaarne iederen
avond gegaan, maar Grünewald moest drie keer in de week naar de Duitsche club
om bier te drinken en te kegelen. Als het weder mooi was liepen zij het Bois de
Boulogne in, en als het regende gingen zij bij de vestingen aan het terras van een of
ander verlaten café zitten. Louise lei dan haar hoofd op zijn schouder en keek in
extase naar alles wat zij van hem ontwaren kon, zelfs naar het haar dat in zijne
neusgaten groeide. Af en toe plaagde zij hem door zijn arm tegen te houden als hij
zijn glas aan den mond wilde brengen, of zij kriebelde aan zijn been wanneer hij er
niet in 't minst op bedacht was. En dan kon hij merken, aan haar ingehouden lachen,
hoe zij zich verkneukelde. Als er een bezoeker of een kellner langs hen heen liep,
dan waar-
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schuwde Grünewald haar dat zij moest oppassen, maar Louise was stom, doof en
blind. Hij voerde dan als argument aan dat er wel eens een kostganger van de Villa
kon voorbijkomen en dat het beter voor haar was dat niemand er iets van wist. Want
hij durfde niet bekennen dat hij een beetje beschaamd was, omdat zij er zoo uitzag
als een dienstmeisje.
's Zondags om de veertien dagen gingen zij 's namiddags naar Saint Cloud, een
kleine stad in de buurt waar een groot bosch was. Zij liepen dan van de wandelwegen
af en trachtten zoo goed mogelijk verdwaald te geraken. Ergens op een plaats, waar
niets te zien was dan dicht struikgewas rondom, gingen zij in het gras zitten spelen.
En Louise was ongevoelig voor de muggen, hoe nijdig die ook door hare kousen
heen in hare beenen beten. Soms waren zij boos op elkaar, en dan spraken zij niet,
uren lang. Na de groote omhelzing trachtte Grünewald haar wel eens een paar woorden
Duitsch te leeren, om den tijd te korten. Zij kon reeds ‘ich liebe dich’ zeggen en ‘ein
zwei drei’, hoe vreemd zij het ook uitsprak, en nu wilde hij haar nog in één adem
‘bis zum Tode getreu’ leeren uitbrengen.
‘Vooruit, probeer het nog eens. Bis - zum - To - de - ge - treu -. Woordje voor
woordje. En telkens gaf hij haar een tik met een takje dat hij had afgetrokken.
‘Wat wil dat zeggen?’ vroeg Louise.
‘Trouw tot aan den dood.’
‘Is 't waar, Richard?’
‘Zeker, vraag het maar aan d'eerste de beste Duitscher.’
‘Och jij. Ik bedoelde of je 't werkelijk zijn zal.’
‘Wat zijn?’
‘Dát.’
‘Troüw tot aan den dood? Waarom niet. Maar daar gaat het nu niet om. Vooruit,
woordje voor woordje. Bis - zum -. Na een kwartier kende zij het uit het hoofd en
nu beweerde zij voortdurend ‘moi bis zum Tode getreu, vous pas bis zum Tode
getreu’, tot Richard eindelijk nijdig werd en zuur begon te kijken.
Hij kon zich ook niet weerhouden zoo nu en dan eens naar haren eersten man te
vragen.
Grünewald was een beetje jaloersch op dien onbekende en wilde weten of hij lang
van gestalte geweest was; of hij een baard had gedragen; of hij sterk was geweest;
of hij, Grünewald, tóch haar
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minnaar had mogen zijn indien zij haren man nu eens niet verloren had; aan welke
ziekte hij gestorven was en ten slotte wie van hen beiden zij het meest beminde,
respectievelijk had bemind. Toen Louise zei dat haar man lang van stuk was geweest,
lachte Richard eenigszins spottend, als wilde hij zeggen dat zijn lengte hem weinig
gebaat had en toen zij hem verzekerde dat hij ook sterk van lichaam was geweest,
voelde de Duitscher ongemerkt aan zijn spierballen. Als antwoord op de vraag, aan
welke ziekte hij gestorven was, antwoordde Louise ‘tering’. En Grünewald werd een
beetje ongerust, want hij had dien dag reeds drie of viermaal gehoest. Toen hij
eindelijk vroeg wie van hen beiden zij het innigst lief had, wilde Louise niet dadelijk
antwoorden, want zij dacht bij zichzelf dat de partijen te ongelijk waren.
‘Nu, vooruit,’ moedigde hij haar bitter aan, ‘zeg het maar gerust hoor. Je hoeft mij
niet te sparen. Hém, niet waar?’
Louise zweeg.
‘Zie je wel,’ zei Richard.
‘Ik heb immers niet ja gezegd?’
‘Neen, maar dat is ook totaal overbodig. Ik weet er al alles van.’
‘Welnu, je hebt het glad mis.’
‘Ja, dat zijn maar praatjes. Je gaat toch niet beweren dat je van mij het meest
houdt?’
‘Jawel,’ zei Louise zacht. En het was de waarheid. De doode was zoo dood en de
andere zoo warm en zoo levend. En Richard zei dat hij het niet geloofde, maar toch
was hij er blij om.
In den laten namiddag, bij het luien der klokken, daalden zij door de steile straatjes
naar de rivier af en voeren met de boot naar Parijs terug. Er waren allerlei menschen
aan boord; paartjes die zwijgend in een hoek stonden, groepjes jongelui die drukte
maakten en op de verschansing zaten, omdat dit verboden was, eenzame heeren met
gerimpelde oogleden die de linkerhand in hun broekzak hielden en door den rook
van een cigaret heen op jonge meisjes loerden. De avond viel en op de oevers werden
hier en daar gaslantaarns opgestoken.
Midden in de stad verlieten zij de boot en gingen op zoek naar een geschikt
restaurant. Eerst liepen zij een paar maal langs de vensters op en neer om te zien of
het er nog al netjes en niet te duur uitzag, waarop Richard haar naar binnen joeg met
een duw van de heup.
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Zij gingen dan aan een tafeltje voor twee personen zitten. Louise kreeg de spijskaart
en zocht gerechten uit, terwijl Richard wijn bestelde. Zij maakte ook de sla gereed
en sneed zijn vleesch, omdat door de kracht der gewoonte hare handen er naar stonden
en ook wel een beetje, om te toonen dat zij niet lui was en een geschikt huisvrouwtje
zou wezen, want hij mocht nu tóch eens van plan zijn haar te trouwen. Je kon nooit
weten.
Met z'n tweeën aten en dronken zij gewoonlijk voor vijf frank en Richard legde
met een weemoedig gevoel het geld in de hand van den kellner.
Als toekomstig zakenman bedacht hij dat zij eigenlijk net zoo goed in de Villa
konden gaan eten, waar het niets kostte, want hij betaalde tóch per maand en ook
Louise had 's Zondags recht op een diner bij Madame Brulot. Alleen zaten zij daar
niet samen aan een tafeltje, want Richard - in zijn hoedanigheid van kostganger - at
natuurlijk in de feestzaal, terwijl Louise naar de keuken moest.
Toch was er veel voor te zeggen, dacht Grünewald. Want om nu vijf frank te
betalen, enkel en alleen voor het plezier om met de knieën tegen elkaar te zitten,
vooral wanneer men reeds een langen namiddag samen had doorgebracht, dat was
eigenlijk overdaad.
Na het diner gingen zij naar een café-chantant, waar zij twee uren lang ieder met
ééne consumptie bleven zitten, want voor minder dan een frank was daar niets te
krijgen. Er kwamen dames zingen die tot hier gedecolleteerd waren en Fransche
soldaten met een gedeukte pet en een rooden neus. En wat er voorgedragen werd
was gewoon om zich dood te lachen. Op weg naar huis had Louise er nog plezier in.
‘Vind je dat nu heusch geestig?’ vroeg Richard.
In deze periode was Grünewald werkelijk alleenheerscher, en alle levenden en
dooden verloren met den dag veld in het hart van Louise. Zij had het zelf eerst goed
gemerkt toen haar broer en haar jongen haar op een Zondag-namiddag, toen zij met
Grünewald uit zou gaan, met een bezoek hadden willen verrassen. Louise was juist
op hare kamer bezig haar korset dicht te haken, toen de twee ongelukkigen de keuken
binnenkwamen waar Aline aan 't dweilen was. De broer legde dadelijk zijn vinger
op de lippen, om te voorkomen dat Aline, door gegil of anderszins,
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hunne identiteit verraden zou, waarop hij haar verzocht even te roepen ‘dat er twee
heeren waren die Mevrouw de Weduwe Louise Créteur wenschten te spreken.’
‘Wát zeg je?’ vroeg Louise.
‘Dat er hier twee heeren zijn die u wenschen te spreken,’ herhaalde Aline.
Men kon de stem van Louise hooren die half luid herhaalde ‘twee heeren?’, terwijl
Aline de bezoekers met een gebaar te kennen gaf dat zij zich onder de tafel moesten
verstoppen, waar ook de vloer reeds gedweild was.
Beiden kropen op de aangewezen plaats.
‘Pas op,’ zei de broer tegen het zoontje, dat met zijn hoofd tegen het pak taartjes
aanstiet.
Louise was nu zoo ver gekleed dat zij zich vertoonen kon.
‘Wat praat jij toch van heeren?’ vroeg zij aan Aline die nog steeds dweilde en
waarvan zij enkel de beenen kon zien.
Deze woorden werden begroet met jubelend geschater en van onder de tafel
kwamen armen en hoofden te voorschijn.
Louise herkende beiden onmiddellijk en wierp een blik op den wekker. Het was
net drie uur en om half vier moest zij op den hoek bij Richard zijn.
Lucien was intusschen op de been geraakt en zijn moeder om den hals gesprongen.
Deze kuste hem op beide wangen, op zijn voorhoofd en op zijn ooren tot zijn
kleine kop er van suisde, want zij hield veel van hem. De broer stond een paar stappen
van hen af en hij hield het pak met taartjes achter zijn rug verborgen. Toen kreeg
ook hij een zoen, naar Fransche gewoonte, en nu vertelde hij hoe alles zich had
toegedragen. Van den kolonel had hij vier dagen verlof gekregen, waarvan er reeds
bijna twee om waren, zoodat hij Dinsdag-avond weer binnen moest zijn. Van morgen
was hij opeens op het idee gekomen haar onverwacht een bezoek te brengen en hij
was Lucien in Rambouillet gaan halen, omdat die zoo gaarne met den trein reed. En
daar waren zij nu. Hij lachte, gaf haar het pak met taartjes en bracht haar de groeten
van het heele dorp.
‘Je vergeet nog van dien onderofficier die je verlof heeft willen intrekken,’ zei
Lucien.
Louise luisterde zoo goed als zij kon en hield tevens het oog op
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den wekker. Zeventien minuten over drie. Nog dertien minuten. Als hij nu maar wat
wilde wachten.
‘Waartoe dienen al die pannen, Ma?’ vroeg Lucien die nog nooit zooveel
keukengerei bij elkaar had gezien.
‘Om te koken, jochie,’ zei Aline, want het betrof haar departement.
‘Zij kunnen toch niet alle op dat ééne fornuis staan?’
‘Neen, niet alle tegelijk.’
‘Wat is er in die la?’
‘Allerlei rommel. Vorken, messén, lepels.’
‘En waartoe dient die kast?’
Grünewald kwam naar beneden en verliet het huis, een bewijs dat het tijd werd.
‘Om nieuwsgierige jongens in op te sluiten’ zei Louise.
En tot haar broer: ‘hoe jammer dat je niet vooraf geschreven hebt dat je komen
zoudt, dan hadden wij tenminste samen kunnen uitgaan.’
‘Ben je dan niet vrij?’
‘Neen, eigenlijk niet’ antwoordde zij, aan 't boordje van Lucien knutselend. ‘Ik
heb tenminste aan een oude dame van 't pension beloofd dat ik een paar uurtjes met
haar zou gaan wandelen. Zij komt bijna nooit de deur uit, de sukkel.
‘We hebben je nou toch gezien’ zei de broer.
‘Hoe laat denk je weer naar Rambouillet te vertrekken?’
‘Rond zeven uur.’
‘Nou, kijk eens aan. 't Is nu pas drie. Je kan toch al dien tijd niet rondloopen. Neen,
dat wil ik niet. Dan ga ik nog liever aan dat mensch zeggen.... Maar weet je wat je
doen kon? Ga met Lucien naar een bioscoop. Dat doe je immers gaarne vent?’
‘Nou en of’ zei Lucien.
‘Om den hoek is er een mooie, is 't niet Aline?’
‘Avenue de Wagram’ zei Aline. ‘Er zijn er zelfs twee.’
‘Wacht even’. En Louise ging naar hare kamer.
Lucien trok zijn oom bij zijn mouw.
‘Wel?’
‘Maatje gaat centen halen.’
‘Zwijg toch’ zei oom, een anderen kant uitkijkend.
Louise keerde spoedig terug en gaf haar broer drie frank aan zilver met nog een
hoop pasmunt. Lucien kreeg een half franksken. De broer sloeg aan en zei ‘dank u,
kapitein.’
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Luid lachend deed Lucien hem na. Toen namen zij afscheid.
Louise drukte Lucien onstuimig aan het hart.
‘Zoet zijn, jongen.’
En zich tot haar broer wendend:
‘Omhels vader en moeder, hoor. En Jeanne en Mariette. En Pierre.’
Zij wierp een laatsten blik op haar zoontje.
‘En zorg er voor dat morgen het haar van Lucien geknipt wordt. En niet met zijn
half franksken, hoor!’
Beiden gingen heen en Louise keek hen door het keukenvenster na. Zij keerden
zich nog viermaal om en de groote deed de kleine met de hand wuiven. Louise wuifde
terug. Eindelijk waren zij den hoek om. Het was zeven minuten over half vier.
‘Schiet op’ zei Aline ‘of madame Gendron smeert 'm.’
Louise antwoordde niet. Zij zette gejaagd haren hoed op, greep haren paraplu en
snelde de straat uit naar de plaats waar Richard haar stond op te wachten. En toen
zij hem ontwaarde, zoo van op een afstand, toen begreep zij dat er voor haar geen
zoontje meer bestond, en geen vader en geen moeder, en geen dorp meer en geen
verleden, maar dat zij een man bezat van vleesch en bloed, die kussen kon en koning
was en die ginder te wachten stond, zoo maar op zijn twee beenen, met al den eenvoud
van een gewoon sterveling.

XVII.
De Wraak.
Toen Madame Gendron, nadat zij de feestzaal verlaten had, op hare kamer kwam,
zag zij in 't donker sinaasappelen dansen. Slapen kon zij niet dien nacht, want de
gedachte dat Brulot het op haar geld gemunt had en dat de stukken reeds opgemaakt
waren, liet haar rust noch duur. Omstreeks half elf kwam Louise even naar boven
om haar in bed te helpen. Maar de oude, die zij in haren stoel vond zitten, had haar
aangekeken met zulk een hatelijken blik, dat zij maar weer gauw naar beneden was
gegaan.
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Den ganschen nacht bleef Madame Gendron zitten waar zij zat, luisterend of zij ook
het gerinkel van het geld niet hoorde. ‘Zij twisten over de verdeeling’ dacht de oude,
toen zij de stem van Colbert vernam die zong van ‘ayez pipitié d'elle.’ Toen zij
eindelijk indommelde, droomde zij van een reusachtigen sinaasappel die haar beet
pakte en in zijn zak stopte, waar het donker was en vreeselijk benauwd. In den zak
was een klein gaatje en toen zij er door keek zag zij in de feestzaal al haar geld op
tafel liggen. Het was een groote hoop goud, zilver, koper en bankbiljetten, waar de
kostgangers omheen geschaard stonden. Op de tafel, naast den geldhoop, stond de
notaris die met een kolenschop ruw in den hoop stak en zoo het geld naar alle kanten
uitdeelde. Bij den laatsten schep schrikte madame Gendron wakker, kwam overeind
en sukkelde naar de feestzaal die daar verlaten lag in den vroegen morgen.
En toen Louise een poos later uit de keuken kwam, op weg naar Richard's kamer,
zag zij de oude, die nog steeds op den drempel stond en star de kamer in keek.
Van dat af oogenblik zon Madame Gendron op wraak. Na een week te hebben
nagedacht vatte zij het voornemen op 's nachts naar beneden te sluipen en in de
keuken de kraan der waterleiding open te draaien, in de hoop dat het heele gezelschap
zoodoende verdrinken zou.
Dit eerste plan werd echter verdrongen door een tweede, dat het vernielen van een
reusachtige pendule ten doel had, welke Madame Brulot bij haar huwelijk ten
geschenke had gekregen en die in de feestzaal op den schoorsteenmantel stond. De
coupes waren reeds lang gebroken, maar het middenstuk had al dien tijd aan
verhuizingen en schoonmaaksters weerstand geboden en zag er nog uit als den eersten
dag, schitterend van klatergoud. Het omvatte de eigenlijke klok en de decoratie. De
klok had een zwarte wijzerplaat, doch er was verder niet veel bijzonders aan. De
decoratie daarentegen vormde een ingewikkeld complex. Het leidmotief bestond uit
wijngaardloof en druiventrossen. Rechts van de klok stond een herder en links de
herderin die beiden een staf droegen en elkaar over de klok heen de hand reikten; en
boven dat handenpaar zweefde een duif met een brief in den bek. Er zaten verder
nog een massa versierselen aan die minder duidelijk te onderscheiden waren, maar
toch alle een symbolische beteekenis hadden.
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Madame Gendron nu, had het voornemen opgevat deze pendule, compleet met glazen
stolp, van den schoorsteenmantel te trekken en op den vloer der kamer eenvoudig
aan scherven te laten vallen. Aan de uitvoering van dit nieuwe plan waren echter
talrijke bezwaren verbonden. Ten eerste zag het ding, zooals het daar stond in al zijn
roerloosheid, er zoo verschrikkelijk zwaar uit dat de oude er aan twijfelde of zij het
wel alleen van zijn plaats zou kunnen krijgen. Verder bedacht zij wijselijk, - zoo nu
en dan was er verbazend veel logica in haar gedachtengang - dat de slag op den vloer
het heele huis zou doen dreunen, dat meisjes en kostgangers naar de feestzaal zouden
snellen en dat men haar zou vatten, schuldig bevinden en ten slotte alles laten betalen.
Omstreeks dien tijd gebeurde het dat Chico op zekeren dag bijzonder zoet was
geweest, zoodat hij na het diner onder de koffie een extra suikertje kreeg. Zooals
altijd zat hij op den schouder van Madame Brulot, die van een klontje suiker kleine
brokjes beet welke Chico, zonder zijn handen te gebruiken, met zijn lippen tusschen
hare tanden uit moest halen. Madame Brulot sloot daarbij telkens de oogen en noemde
hem met de zoetste namen die een moeder voor haar kind bedenken kan, zooals:
‘Mon trésor’
‘Mon chéri’
‘Mon petit fils’
‘Mon Chico’
‘Ma Chicotte’
‘Mon petit rat’
‘Le fils à sa mémère’
‘Ma petite frimousse’
‘Ma grosse bébête’
‘Barberousse’
‘Moustache Polka’
‘Queue en l'air’
‘Mon petit coeur’
‘Ouistiti sapristi’
enz. enz.

Zij maakte ook gebruik van gelegenheidsnamen, zooals ‘Clémenceau’ wanneer Chico
bijzonder knap was geweest en ‘Soleil-
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land’ als hij zich onzedelijk gedroeg. De aap antwoordde ‘tsjiep tsjiep’ wanneer het
kauwen hem een oogenblik verpoozing liet en het gerucht dat beiden maakten klonk
als het roekedekoe van een paar tortelduiven.
Madame Gendron had het gezien, gehoord en begrepen en Chico was veroordeeld.
Vier volle dagen wachtte de oude op een gunstige gelegenheid om de straf te
voltrekken. Eindelijk, op zekeren namiddag, was Mevrouw naar het Armbestuur en
Mijnheer naar zijn adviseerend advokaat, en den aap hadden zij thuis gelaten omdat
het buiten te koud voor hem was. Wanneer Brulot en zijn vrouw beiden de Villa
verlieten zonder Chico mede te nemen, dan werd deze met zijn halsketting aan een
der pooten van de sofa gebonden waarop Brizard gestorven was. Men maakte hem
zóó vast dat de vrije lengte van den ketting hem toeliet naar hartelust de sofa op en
af te springen, zonder dat hij echter ver genoeg geraken kon om gevaar te loopen bij
't uitoefenen zijner akrobatenkunst in 't open vuur te belanden. Want als de
temperatuur ook maar een klein beetje te wenschen overliet, dan moest er in de
feestzaal gestookt worden om Chico voor kou vatten en doodgaan te behoeden. Ja,
tegen koude was hij niet bestand, hoe taai hij overigens ook was. Die deed hem rillen
dat men er wee van werd en zijn kop tusschen de schouders trekken als een oude
kapucijn. Maar zelfs wanneer er niet gestookt werd, kon men het beest in de kamer
niet in vrijheid laten, want Chico brak het glaswerk en de bibelots die op de buffetten
stonden en als hij de kans schoon zag sprong hij den tuin in en klauterde in de boomen.
Niet zoodra zat hij tusschen de takken in het groen of het beetje beschaving dat hij
onder leiding van Madame Brulot had opgepikt, liet hem in den steek en hij werd
weer een echte aap uit de oerwouden. Chico schommelde dan vervaarlijk aan zijn
langen staart en liet zijn armen zwieren zooals juffrouwen doen, die in het cirkus aan
trapezen werken. Van den eenen boom bereikte hij den anderen zonder op den grond
te komen en geen levende ziel kon hem goedschiks weer naar beneden en onder de
menschen in de feestzaal krijgen. Er werd dan onder leiding van Mevrouw Brulot
een klopjacht gehouden waarbij lassos, stoelen, ladders en een raagbol te pas kwamen
en waaraan, behalve Mijnheer en Mevrouw, de twee dienstmeisjes en enkele galante
heeren deel namen. Soms
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had men geluk, maar dikwijls ook duurde het uren lang vóór iemand den ketting te
pakken kreeg, die een paar meter onder den aap uit hing en zijn bewegingen
belemmerde. Eens hadden Mijnheer en Madame Brulot de jacht om half één 's nachts
als hopeloos opgegeven en Chico had toen in de boomen geslapen. Het was gelukkig
een zwoele nacht tusschen twee snikheete Julidagen, anders had hij het met den dood
bekocht. Nu was hij er met een longontsteking afgekomen waarvan hij slechts
langzaam herstelde. En daarom werd Chico aan de sofa vastgemaakt en daarom ook
werd in de feestzaal nog gestookt, wanneer de menschen reeds lang geen vuur meer
behoefden.
Madame Gendron had de deur harer kamer op een kier gezet en zij had duidelijk
gehoord hoe eerst Mevrouw en toen Mijnheer Brulot waren heengegaan. Van de
kostgangers had zij niets te vreezen, want zoo suf was de oude niet of zij wist toch
wel dat die allen waren gaan werken of wandelen, al naar gelang van hunne positie
in de samenleving. Maar van den kant der meisjes dreigde wel eenig gevaar, want
die konden binnenkomen om naar het vuur te kijken of in laden te snuffelen. Ook
kon Mijnheer of Mevrouw Brulot elk oogenblik terugkeeren en dan was de kans
verkeken. Het zaakje moest dus vlug en kordaat worden opgeknapt.
De oude ging zachtjes de trap af en trad de feestzaal binnen waarvan zij de deur
achter zich dichtduwde. Ja, daar zat hij, op de sofa. Hij was bezig met twee zijner
handen de haren van zijn staart aandachtig te onderzoeken. Toen hij de deur hoorde
piepen keek hij op en beider blikken ontmoetten elkander. Als op bevel staakte Chico
zijn zoeken en bleef roerloos zitten, de handen nog aan den staart. Ook de oude stond
een oogenblik stil, bedenkend dat het nog tijd was om alles ongedaan te laten. Toen
zag zij echter in gedachte Brulot en de vier sinaasappelen terug en zij trad besloten
op den aap toe. Deze scheen te beseffen dat er hem iets boven het hoofd hing, want
bij den eersten stap dien de oude in zijne richting deed, stiet hij een luid gepiep uit,
sprong van de leuning op den grond en kroop onder de sofa zoo ver zijn ketting
reikte. Madame Gendron liep om de tafel heen, hurkte neer, maakte den ketting los
en trok den aap, die als een bezetene te keer ging, onder de sofa uit. Toen Chico zag
dat zijn voorgevoel hem niet bedrogen had en dat het ernst was, hield hij op met
piepen maar sprong op de hand toe die den ketting omkneld hield en sloeg

Groot Nederland. Jaargang 11

296
met zijn miniatuurtandjes bliksemsnel vier kleine wondjes in den duim. Vóór hij
echter den vijfden beet had toegebracht, had de tweede hand van Madame Gendron
hem van achter beetgepakt. Hare groote, knokkelige vingers klemden hem de keel
toe en drukten hem de armen tegen het lijf. Chico kneep de oogen vervaarlijk dicht
en met zijn onderste pooten, die vrij hingen, trachtte hij nog te krabben. Maar het
was met hem gedaan. Met één zwaai van haren arm slingerde de oude hem in het
vuur. Moustache Polka, le Fils à sa Mémère stiet een kreet uit, één enkele maar, en
stak de handen boven het hoofd met een rekkend gebaar, zooals verdoemden in de
hel naar Onzen Lieven Heer doen, op oude schilderijen. Hij sprong op, met zijn
achterpooten steun vindend op de gloeiende kolen, maar de vlammen benamen hem
het uitzicht en de pijn doofde in hem het instinct der richting. Hij wipte den verkeerden
kant uit, kwam tegen den muur terecht en viel terug op de kolen waar hij liggen bleef.
In de feestzaal kwam een lucht van verzengd haar.
Een half uur later zweefde Madame Brulot wiegelend de feestzaal binnen en terwijl
zij, met de armen boven het hoofd, de spelden uit haren hoed trok, klonk haar streelend
geroep ‘Oü est-il? Ouis-ti-ti-ti-ti. Il aura du su-su-su-su-sucre.’ En zij keek met opzet
zijnen kant niet uit, om hem te plagen. Toen de hoed op tafel gedeponeerd was en
Chico niet terugriep, wierp zij een blik op de sofa en door de feestzaal en ging naar
de keuken.
‘Is Chico met mijnheer mee?’
Louise bedacht zich, keek Aline aan en beiden schudden ontkennend het hoofd.
‘Natuurlijk niet,’ zei Mevrouw. ‘Het is ook veel te koud. Maar waar is hij dan?’
‘Hij moet in de feestzaal zitten,’ beweerde Aline die zich nu opeens herinnerde
den aap een half uurtje te voren te hebben hooren piepen. Dat was de doodskreet van
Chico geweest, maar Aline had gedacht dat hij voor zijn plezier floot, zooals hij wel
meer deed.
Madame Brulot begreep er niets van, want zij had de deur der feestzaal gesloten
gevonden. Voor meerdere zekerheid ging zij nu tóch nog eens kijken, noemde Chico
met zijn zoetste naampjes en zinspeelde nogmaals op de suiker, die hij krijgen zou
als hij zich vertoonen wilde.
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Bij den schoorsteen viel haar blik op den ketting die uit het vuur hing.
Madame Brulot bleef een oogenblik staan met een naar gevoel in de maag en een
siddering in de beenen. Toen rukte zij den ketting, die hare hand verzengde, uit het
vuur. Het andere eind zag wit gloeiend en de schok vermengde de asch van Chico
met die van de brandstof.
Nu Madame Brulot begreep wat er met haar lieveling gebeurd was, sloeg zij aan
't gillen.
Louise en Aline kwamen toesnellen en vonden haar bij den haard staan, met den
halsketting in de hand.
‘Hij is dood’ snikte Mevrouw.
‘Wie?’ vroeg Aline, met nog een sprankel hoop dat het misschien Mijnheer Brulot
was, die bedoeld werd.
‘Wie? Wie?’ stiet Mevrouw uit. ‘Durf je nog vragen wie? Verbrand is hij. Lieve
Heer, levend verbrand!’
‘Mais madame’ waagde Aline nog.
‘Ah! laissez-moi!’ verzocht Mevrouw Brulot met een troosteloos gebaar. Hare
smart dwong ontzag af en de meisjes lieten haar alleen.
‘En dat ik hem niet eens kan laten opzetten’ snikte zij.
Naarmate de kostgangers thuis kwamen werden zij door Mevrouw van Chico's
tragischen dood in kennis gesteld, en het verveelde haar niet telkens en telkens weer
het zelfde verhaal opnieuw te beginnen. En om hare woorden aanschouwelijker te
maken, legde zij den ketting weer in het vuur en kwam de kamer binnen, alles zooals
het in werkelijkheid gebeurd was.
Allen voelden met haar mede en ieder had een troostend woord voor haar leed.
Mejuffrouw de Kerros overtuigde haar dat de onmogelijkheid van het opzetten
veeleer een zegen was dan een straf. Hare moeder had eens een angorakat laten
opzetten, waarvan zij vreeselijk veel gehouden had. Een spierwitte, met zóó'n staart.
Maar reeds na een week had zij het opgevulde beest in den tuin begraven, omdat het
beeld van die roerlooze kat met die glazen oogen, haar dag en nacht vervolgde.
‘Ja juffrouw’ zuchtte Madame Brulot ‘het is eigenlijk waar. Een kind wordt ook
niet opgezet.’ Zij richtte anders slechts hoogst zelden het woord tot mejuffrouw,
want zoodra het wat drukker
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werd op de Villa, wilde Madame Brulot haar verzoeken elders haar intrek te nemen,
omdat zij zoo'n onappetijtelijken indruk aan tafel maakte. En opdat het minder hard
zou zijn, hield Madame Brulot zich met haar op een afstand en trachtte haar reeds
nu door stilzwijgendheid voor te bereiden.
Tot den notaris die den aap alleen bij het vuur had gelaten, wat nochtans sedert
jaar en dag gedaan werd, en die dus voor het gebeurde verantwoordelijk was,
verwaardigde Madame Brulot zich niet het woord te richten, toen hij binnen kwam
met een gezicht alsof hij zijn proces gewonnen had. Madame Dumoulin, die
medelijden met hem kreeg, bracht hem met een paar stille woorden en een handdruk
op de hoogte.
En Brulot, die ten volle besefte wat hij misdaan had, hield zich ontsteld achteraf,
hoe zwaar het zwijgen hem ook viel.
Dien avond putte men zich aan tafel uit in duizenderlei gissingen omtrent de juiste
toedracht van het drama en men kwam tot de slotsom dat de aap door een of ander
toeval in het vuur geraakt was en zóó den dood had gevonden.
‘Ja,’ zinspeelde Madame Brulot ‘wanneer groote menschen suf worden en handelen
als ontoerekenbare kinderen, dan is het maar raadzaam geen dieren te houden.’
Oud en jong voelde dien steek onder water en aller oogen vestigden zich op den
notaris, die deed alsof hij gemorst had en aandachtig zijn vest afveegde. Maar raak
was het, want Brulot zijn puntbaard krulde van verbeten ergernis.
‘Ziet u, mijn vriend, dat komt ervan’ zei Madame Gendron en al het genot dat de
wraak schenken kan lag in hare woorden opgesloten.

XVIII.
Madame Charles.
Het was een naar geval en Louise tobde en dacht zonder verpoozing om uitkomst te
vinden. Zij had toch zóó goed opgepast. Zij liep in zichzelf te spreken en van 's
morgens vroeg tot
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's avonds laat bekeek zij zich in den spiegel, nu eens van voor en dan weer van ter
zijde, om te zien of het reeds merkbaar werd. En al viel er nog niets van te merken,
toch verbeeldde zij zich dat iedereen het zag en dat de menschen erover spraken.
Gesteven boezelaars droeg zij niet meer, omdat zij vond dat die het nog erger maakten
en haar corset sloot zij zoo vast, dat zij bijna niet eten kon en het soms naar beneden
moest duwen om beter adem te kunnen scheppen. Op straat keek zij al de vrouwen
aan die zij ontmoette en nu pas zag zij hoe vreeselijk veel er zwanger liepen.
Louise had er geen oogenblik over gedacht haren toestand aan Richard te
openbaren, want zij was een echt kind van haar volk en schaamde zich te bekennen
hoe onbeholpen zij zich als minnares gedragen had. Ook vreesde zij hem tot last te
zullen worden indien zij hem kommer bracht door klagen en gezanik. Zij hadden het
nu eenmaal met elkander aangelegd en indien zij getroffen werd, aan den lijve of in
de ziel, dan moest zij maar zien hoe zij hare wonden eigenhandig geheeld kreeg. Dat
wist Louise maar al te goed. Maar toch merkte Richard wel dat er iets niet in den
haak was, want hij had haar reeds een paar maal gevraagd of zij aan hoofdpijn leed.
In den beginne was Louise van plan geweest te laten komen wat komen wilde.
Maar toen had zij zichzelf in een droom gezien zooals zij worden zou, haar dorp
binnenkomend waar zij werd opgewacht door hare ouders en door Lucien die lachen
moest om hare zwaarlijvigheid. Ook dacht zij terug aan het meisje met het kind, dat
op hunne bank was komen zitten.
Op een avond, toen mevrouw haar een opmerking had gemaakt en Richard naar
de Duitsche Club was, had zij lust gevoeld om zich te gaan verdrinken. Zij had reeds
een afscheidsbrief geschreven, zooals wijlen Brizard, doch op 't laatste oogenblik
had zij er toch maar van afgezien.
Sedert Louise haar dorp verlaten had en vooral sedert hare nadere kennismaking
met Grünewald, ging zij nog slechts zelden naar de kerk. Nu echter was zij opnieuw
aan Onze Lieve Vrouw gaan denken en op een Zondag-morgen was zij naar de kapel
op den hoek geloopen en had daar drie gewijde kaarsen gekocht. Het was alleen
vervelend dat zij met Aline op ééne kamer sliep. Toch had zij drie avonden achter
elkaar telkens een der kaarsen aangestoken en Jezus, Maria en den Heiligen Lodewijk,
haren
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patroon, om hulp gebeden. En toen Aline haar vroeg of zij mal was, vertelde zij iets
van Lucien die met roodvonk lag. Maar al haar bidden baatte niet, dat voelde zij wel,
want den ganschen dag had zij honger.
Nu Jezus en zijn moeder haar in den steek lieten, begon zij aan een Juffrouw te
denken. Zij had er echter een heiligen afschrik van en daarom wilde zij toch eerst
eens een drankje probeeren. Maar omdat zij er het fijne niet van wist riep zij, ten
einde raad, Aline ter hulp, die veel ondervinding had. Veertien dagen lang duurde
het vóór zij den moed vond om er over te spreken. Al dien tijd toonde Louise zich
bijzonder lief en hulpvaardig. Zij hielp Aline bij 't schoonmaken de van keuken en
gaf haar in alles gelijk. Eindelijk, op een avond, terwijl Aline bij 't fornuis stond en
haar den rug toekeerde, vroeg Louise of zij geen remedie kende. Het was voor een
vriendin.
Aline antwoordde dat de vriendin niet opging, dat Louise haar waarachtig wel
mocht vertrouwen en dat zij in de buurt een apotheker wist wonen die een uitstekend
middel verkocht. Men moest maar zeggen dat het voor maagpijn was. Het kostte drie
frank en dan had men genoeg om tweemaal in te nemen. Zij vroeg ook of het van
‘den Duitscher’ was.
Nog dienzelfden avond ging Louise op weg om het te halen. Zij bleef aan den
overkant der straat op een stoep staan wachten tot er geen enkele klant meer in den
winkel was. Maar toen zag zij weer een jongen, zeker een zoontje van den apotheker,
die, tusschen de twee toonbanken in, diabolo stond te spelen. Eindelijk kwam er een
man buiten die de apotheker zelf moest zijn, of een bediende, want hij was
blootshoofds. Hij hield de hand voor de oogen tot bescherming tegen het gaslicht en
keek op de stadsklok die aan den overkant der straat hing. Toen ging hij de luiken
halen en begon den winkel te sluiten.
Louise trad te voorschijn, trok den shawl dien zij had omgeslagen goed dicht en
ging den winkel binnen.
‘Mejuffrouw?’
En de man zette een langen staaf in den hoek, die dienen moest om de luiken tegen
de winkelruit te bevestigen.
‘Mijnheer, men heeft mij gezegd dat u zoo'n goed middel tegen maagpijn verkoopt.’
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Zonder te kijken deed de man een greep onder de toonbank en reikte haar een pakje
toe.
‘Drie frank. Een beetje koel van avond, niet waar?’
Louise, die het geld gereed hield, betaalde en vertrok. Om den hoek maakte zij
het pakje open. Het bevatte gedroogde dennenaalden of althans iets dat er net zoo
uitzag.
Met de helft van den inhoud zette Aline thee die den ganschen nacht trekken moest.
's Morgens zou Louise het brouwsel nuchter innemen en zij mocht niet eten vóór 's
middags. En indien alles twee dagen later niet in orde was, dan moest zij met de
andere helft nog maar eens opnieuw beginnen.
En zoo geschiedde het. Louise deed er veel suiker bij om het scherpe van den
smaak te verzachten en Aline, met de handen op de heupen, volgde belangstellend
het heele toedieningsproces.
Het drankje had niet meer uitwerking dan het bidden en nu zat er niets anders meer
op dan naar een juffrouw te gaan. Aline wist er in de buurt een vijftal wonen, maar
aangezien Louise tóch geen preferentie had, moest zij maar naar Madame Charles
gaan, Boulevard Pereire, want van haar werd veel goeds verteld. Voor zoover Aline
wist was de prijs overal vijf en twintig frank tot drie maanden en vijftig frank voor
meer gevorderde gevallen. Louise moest zeggen dat zij door haar gezonden was,
want Aline kreeg van Madame Charles twintig percent commissie op al de dames
die zij aanbracht. Dat maakte in dit geval wel is waar slechts vijf frank uit, maar het
was toch te veel om weg te gooien. Aline wilde echter aan hare vriendin niets
verdienen en zij zou het geld weer aan Louise geven. Madame Charles was elken
dag te spreken van twee tot vier en 's avonds na achten. Men moest vooruit betalen.
Louise zag er vreeselijk tegen op en legde de innerlijke belofte af, de vijf frank
van Aline - indien alles gezegend afliep - te zullen offeren ten bate der Missie voor
het vrijkoopen van Chineesche kindertjes, die anders door hunne moeders tot voedsel
aan de varkens worden voorgeworpen.
Zij besloot tot Zondag te wachten, want zij wilde eerst nog een paar prettige dagen
met Richard beleven, nu het toch geen kwaad meer kon.
Toen het donker was ging zij er heen, omdat zij het overdag nog vervelender vond.
Zij was bedroefd.
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Het huis zag er gewoon uit, zooals de heele buurt, maar toch maakte het op haar een
zeer ongunstigen indruk en zij hoopte van harte dat zij Madame Charles niet
thuisvinden zou. Naamplaatjes waren er in de gang niet te zien, zoodat Louise bij
den portier aanklopte. De man zat te eten.
‘Madame Charles als 't u belieft?’
‘Vijfde verdieping, derde deur aan de rechter hand’ riep de man, zonder van zijn
aardappelen op te kijken.
Tusschen de vierde en de vijfde verdieping ontmoette zij een jonge vrouw die er
niet wel uitzag en voorzichtig de trap afkwam.
Louise dacht ‘die komt er vandaan’ en zij sprak ‘passez madame,’ zich tegen den
muur aandrukkend om haar door te laten. De onbekende ging zwijgend langs haar
heen en verdween naar beneden.
Bij de derde deur rechts stond zij nog in twijfel. Zij keek door het sleutelgat doch
kon niets onderscheiden. Opeens hoorde zij dat er binnen iemand op de deur toetrad.
Om geen mal figuur te maken belde zij gauw en werd dadelijk opengedaan door een
aardig meisje van een jaar of twintig, dat gereed stond om uit te gaan.
‘Madame Charles?’
‘Oui, madame. Wil u even binnenkomen?’
Daarop riep het meisje ‘moeder er is volk’ en liet haar alleen.
Louise bevond zich in een kaal vertrek dat als wachtkamer was ingericht. In 't
midden stond een tafel met een lang kleed, waarop een roodfluweelen album lag.
Aan den muur hingen twee geteekende portretten in vergulde lijst, een man en een
vrouw. Tusschen die twee in hing een crucifix dat eveneens verguld was.
De deur van een aangrenzende kamer werd opengeduwd, zeker om te voorkomen
dat zij nog heen zou gaan, en Louise ontwaarde de vrouw van het portret die met
opgestroopte mouwen bezig was hare handen te wasschen. Er hing een lucht van
creoline.
‘Ik kom dadelijk bij u,’ stelde de vrouw haar gerust.
Een oogenblik later kwam zij binnen, hare handen afdrogend aan haren voorschoot.
Zij was mager, maar had een innemend gezicht dat getuigde van goedhartigheid.
De gecompliceerde inleiding welke Louise onder 't wachten nog eens had opgezegd,
bleek geheel overbodig te zijn, want madame Charles keek dadelijk naar haar figuur.
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‘Gaat u even zitten, mejuffrouw. En zeg mij nu maar eens hoe lang het reeds is.’
‘Twee maanden,’ zei Louise.
‘En hebt u al iets geprobeerd?’
Louise vertelde van het drankje.
‘Zeker van dien apotheker uit de rue de Longchamp?’
Zij durfde niet te liegen en antwoordde bevestigend.
‘Kind, kind!’ zei Madame Charles vriendelijk verwijtend, ‘begin dáár toch nooit
weer mee. Alles kwakzalverij. Goed om uzelf levenslang ongelukkig te maken. Zet
uw hoed af en kom u maar even in de keuken. Het kost vijf en twintig frank en het
is een gebruik in ons vak dat steeds vooraf betaald wordt. Ik vertrouw u nochtans
ten volle, want ik zie gauw genoeg met wie ik te doen heb, maar dat is nu eenmaal
zoo de gewoonte.’
Louise betaalde, keek even in den spiegel en volgde Madame Charles in de keuken
die tevens als operatiezaal dienst deed.
‘Ik ben gezonden door mejuffrouw Aline van de Villa des Roses,’ zei Louise, ‘en
zij heeft mij verzocht het u te zeggen.’
‘Wel wel. En hoe maakt zij het? Is zij nog altijd tevreden in hare betrekking? Een
goede ziel, die juffrouw Aline.’
Madame Charles nam een handvol groene zeep, deed water in een bakje en begon
zeepsop te maken. Onderwijl gaf zij Louise technische ophelderingen omtrent de
voordeelen en de grootere securiteit der zeepsopmethode, de eenige welke zij toepaste.
Van de chirurgische methode, en van de wijven die haar toegedaan waren, had zij
een afschuw. Wat zij deed was de eenige goede manier en al het overige was
gevaarlijk. En zij beklaagde de sukkels die zoo maar bij de eerste de beste feeks
terecht kwamen. Trouwens, waarom vond de zeepsopmethode zoo weinig aanhangers?
Heel eenvoudig, omdat men met zeepsop nooit zeker was reeds dadelijk succes te
hebben en dikwijls twee, drie, ja tot vijf en zesmaal toe opnieuw moest beginnen.
En dat vonden die wijven te veel gevergd voor vijf en twintig frank, dat was de heele
kwestie. Leeken gaven zich daar geen rekenschap van, maar zij was bijna twintig
jaar in 't vak en wist ervan mee te praten.
Toen alles afgeloopen was deed Madame Charles haar uitgeleide tot aan de deur.
Indien zij nu over drie dagen geen nieuws had, dan moest zij terugkomen. En mocht
zij soms zelf niet thuis zijn, dan zou Louise geholpen worden door hare dochter, die
reeds
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verbazend knap was voor een meisje van pas negentien. Ook op haar kon Louise
zich ten volle verlaten. Ten slotte verzocht zij haar Aline te groeten en te bedanken.
En indien ooit familieleden of kennissen van haar in nood waren, dan moest zij ze
maar zenden en zij zou dezelfde commissie krijgen als Aline.
‘Eh bien?’ vroeg Aline.
‘Eh bien, je ne sais pas encore,’ zei Louise.
Nog viermaal moest zij naar Madame Charles toe en telkens vond Louise haar iets
minder vriendelijk wanneer zij vroeg ‘nou nóg niks?’ Het speet haar nu dat zij het
volle bedrag vooraf betaald had, in plaats van bijvoorbeeld de helft.
God zij dank, na het vijfde bezoek kon zij eindelijk te bed gaan liggen.

XIX.
Mrs. Wimhurst.
Er was in de laatste dagen heel wat voorgevallen op de Villa.
In de eerste plaats had de post een doodsbericht gebracht dat als drukwerk
ongelezen onder den voet geraakt was. Toen madame Brulot het na een paar dagen
toevallig in handen kreeg, bij 't zoeken naar een stuk papier om 't waschgoed op te
noteeren, bleek er uit dat de heer Maurice Victorien Dupuis, na een langdurige en
pijnlijke ziekte, in den ouderdom van vier en zeventig jaar en zes maanden in den
Heer ontslapen was. Maurice Dupuis was de eigenaar van de Villa des Roses.
‘Zeg, heb je dat gezien?’ vroeg Madame Brulot aan haren man.
‘Tiens tiens,’ zei Brulot. ‘De oude Dupuis is dood. Een mooie ouderdom.’
Madame Brulot schreef nog gauw een briefje van deelneming aan de familie,
waarop zij spoedig het bezoek ontving van den Heer Bernard, rentmeester van wijlen
den Heer Dupuis, die om de drie maanden het geld der huishuur in ontvangst kwam
nemen. Hij had gehoopt dat de kinderen Dupuis alles bij het oude zouden laten en
dat zij voort zouden gaan hem het vertrouwen te schenken dat de oude heer zooveel
jaren in hem had gesteld. En dat zouden zij ook wel gedaan hebben, want zij hadden
paardje gereden op zijn knie, maar de jongste zoon die met spelen en brassen
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schulden maakte, wilde geen oogenblik langer in den boedel blijven en nu stond men
op het punt de Villa uit de hand te verkoopen aan een Bouwmaatschappij. En die
zou de oude woning ongewijfeld sloopen en in de plaats ervan een ‘maison de rapport’
optrekken. Speculeeren was het, anders niets. De bouwmaatschappij in kwestie
begreep maar al te goed dat vroeger of later de Avenue Carnot zou doorgetrokken
worden en aangezien de smalle rue d' Armaillé in 't verlengde der breedere Avenue
lag, moest over eenigen tijd de heele straat beslist onteigend worden. En of zoo'n
onteigening een goed zaakje was voor de grondbezitters? Nee maar. Indien zij het
huis behielden dan bracht het hun driemaal zooveel op vóór men tien jaar verder
was. Hij had de heele zaak uiteengezet, maar met dien razenden gek van een Georges
viel niet te redeneeren. Die snuiter had hem, Bernard, zelfs toegevoegd dat hij zijn
bek moest houden of dat hij anders al dadelijk gaan kon. Wat natuurlijk zeggen wilde
dat het in elk geval niet lang met hem meer duren zou, ook al hield hij zijn mond.
En dáárvoor was hij nu grijs geworden in dienst der familie Dupuis.
Het gebeurde alles werkelijk zooals de heer Bernard verteld had en reeds veertien
dagen later wist madame Brulot dat de Villa des Roses over een jaar ontruimd moest
zijn.
Het was een zware financieele tegenslag, want zeker was het dat er in deze buurt
geen huis meer te huur was voor den spotprijs dien zij aan wijlen den heer Dupuis
betaald had. Verder was het de vraag of hare kostgangers wel met haar mee zouden
trekken, want die menschen doen dikwijls zoo gek en men kan zoo weinig staat op
hen maken. Maar het ergste van al was dat niemand haar nieuw adres kennen zou,
terwijl zich in de oude Villa des Roses steeds weer nieuwe kostgangers aanboden,
ook wanneer Madame Brulot niet in kranten adverteerde noch zich op eenige andere
wijze uitsloofde om klanten te lokken. Er kwamen er dan wel niet te veel, maar er
bleven er toch komen, van heinde en verre en uit eigen beweging. En wanneer
Madame Brulot al eens vroeg hoe men aan haar adres gekomen was, dan noemde
men dikwijls namen van personen die zij van haar noch pluim kende. Zoo was
Aasgaard van Christiania naar Parijs gekomen met een strookje papier op zak, waarop
duidelijk te lezen stond: ‘Villa des Roses, rue d' Armaillé’. Men had hem in de straat
ontmoet terwijl hij liep te zoeken met het papier in de hand.
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Omtrent de herkomst van het document kon hij slechts vage aanwijzingen geven en
voor zoo ver uit zijn woorden af te leiden was, moest er een oom bij te pas komen
en nog een paar andere personen. En dergelijke verdoken aanknoopingspunten had
de oude Villa niet alleen met het hooge Noorden, maar ook met de meeste andere
landen, zelfs met Peru en de Staten van het Balkan Schiereiland. Het spreekt vanzelf
dat die kliëntele den prijs van het ‘fond de commerce’ had verhoogd, toen Madame
Brulot de Villa had overgenomen.
En dat alles ging nu verloren en zij kon weer van voren af aan beginnen als toen
zij, zestien jaar geleden, met den ouden notaris op sleeptouw naar Parijs gekomen
was.
Marie en hare moeder hadden na het feest van Madame Dumoulin nog een week
op de Villa verbleven en Louise had haar al dien tijd, met toestemming van Madame
Brulot, een deel van het eten gebracht dat in de feestzaal overschoot en naar de keuken
terugkwam. De twee vrouwen dorsten zich de eerste dagen niet te vertoonen en
terwijl Marie in de stad naar een betrekking zocht, hield de moeder zich in de kamer
schuil. Zij kwam slechts te voorschijn om het voedsel binnen te halen, dat Louise op
discrete wijze voor de kamerdeur op den grond plaatste en verder om naar de W.C.
te sluipen in de stille morgenuren of s avonds laat als allen sliepen. En wanneer zij
op een ongeschikt oogenblik zich verwijderen moest, dan wachtte zij soms uren lang,
tot zij eindelijk de kans schoon zag om ongemerkt de gelegenheid der dienstmeisjes
te bereiken.
Marie had zich reeds aangeboden als kantoorjongen, als coiffeuse de dames, als
pedicure, als figurante, als gezelschapjuffrouw en als model bij een fotograaf. Voor
al die betrekkingen was zij echter of te oud, of te onhandig, of te weinig geleerd of
te dik, al naar gelang van het vak. Ook ontbrak het haar geheel aan getuigschriften.
Eens had zij gemeend Martin te ontmoeten, maar hij was het niet geweest.
Eindelijk, na een week, toen de moeder zich weer in de gang begon te wagen en
beiden voor het eerst sedert het vertrek van Martin, weer tot 's middags geslapen
hadden, liet Madame Brulot door Louise zeggen dat de kamer verhuurd was en dat
zij 's anderendaags, vóór het diner, de Villa moesten verlaten. Ja, het kon toch
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niet blijven duren. Op verzoek van juffrouw de Kerros zong Colbert bij het
middagmaal een liedje en deed een collecte die elf frank twintig opbracht.
Zoo gingen zij heen. Marie droeg een gevulde hoedendoos en een bontje over den
arm, de moeder een groot pak. Den koffer lieten zij achter omdat die niet kosteloos
vervoerd kon worden.
Kort na Marie en hare moeder was ook de jongste der drie Hongaarsche dametjes
vertrokken om bij een oom haar intrek te nemen. Zij droeg nu prachtige toiletten en
sjouwde een schoothondje met zich mee. Drie of viermaal in de week kwam zij 's
namiddags aan de Villa hare zusters per auto afhalen en die mochten dan mede uit
rijden gaan.
Het wilde dus sedert eenigen tijd maar niet vlotten en Madame Brulot was
mistroostig. Eerst de vlucht van Martin, toen de tragische dood van Chico, toen het
bericht dat zij verhuizen moest en eindelijk het vertrek der jonge Hongaarsche, die
wel zorgen zou dat hare twee zusters nu óók spoedig aan een oom kwamen. En
tegenover dat alles viel sedert vier maanden geen andere aanwinst te boeken dan die
van Mrs. Wimhurst met zoontje en kindermeid. Een bagatel, want reeds na twee
dagen hadden zij de Villa weder verlaten. Later, toen hare nieuwe zaak was opgezet,
vertelde Madame Brulot nog gaarne hoe zij aan het drietal gekomen was. Zij had
namelijk in de krant een advertentie gelezen die uitging van een Amerikaansche
dame, welke ter kennis bracht van wie het weten wilde, dat zij van plan was met haar
tweejarig zoontje en een kindermeid zes maanden in Parijs te komen doorbrengen
en dat zij kamers zocht in een ‘net’ familiepension. Madame Brulot die in de verste
verte niet vermoedde dat hare Villa den vereischten graad van netheid niet ten volle
bezat, verzocht Grünewald, van wien verteld werd dat hij Engelsch kende, een brief
te schrijven aan het Londensch adres dat opgegeven werd. Grünewald stelde dus,
met de hulp van een echten Engelschman die op zijn kantoor werkte, een pracht van
een brief op, die met liefde werd dichtgemaakt en op de post gedaan en een paar
dagen later kwam er een telegram: ‘Arriving to-night ten o'clock, prepare rooms,
Wimhurst’. Van louter blijdschap gaf Madame Brulot den jongen een dubbele fooi
en zij verzocht Grünewald dien avond thuis te blijven om als tolk op te treden.
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Zoo werd dus Mevrouw Wimhurst in de feestzaal opgewacht door Richard, door
mevrouw Brulot en door den heer Brulot die zijn zwarte muts ophad en een jas droeg
waarop nog haar van Chico zat.
Om half elf hield voor de deur een rijtuig stil en de Amerikaansche trad binnen.
De jonge Wimhurst sliep en werd door de meid gedragen.
Mama Wimhurst was een slanke verschijning en voor zoo ver men in de slecht
verlichte gang onderscheiden kon, droeg zij een keurig reispak. Richard schatte haar
op acht en twintig.
Toen zij over den drempel stapte scheen zij een oogenblik te aarzelen of zij wel
verder gaan zou. Zij nam haar face à main en bekeek beurtelings Mijnheer Brulot,
Madame Brulot en de muren der vestibule. Maar vooral de oude notaris scheen haar
te interesseeren.
‘Villa des Roses?’ vroeg zij.
‘Tot uw dienst, mevrouw,’ zei Brulot, ja knikkend en tevens joviaal gebaar makend
dat beteekenen moest ‘u bent hier als kind in huis.’
Grünewald hielp de koffers van het rijtuig nemen.
Madame Brulot stak een kaars op en geleidde Mevrouw Wimhurst naar hare kamer,
langs dezelfde oude draaitrap die betreden werd door Madame Gendron, door
Mejuffrouw de Kerros en door den Heer Knidelius.
Naar gelang men vorderde scheen de verbazing der Amerikaansche te stijgen.
Boven gekomen plaatste Madame Brulot de kaars op de waschtafel, duwde op het
bed zóó dat de veerkrachtigheid van de springmatras op het voordeeligst uitkwam
en sloeg de dekens open om te toonen dat de lakens blank waren en dat er niemand
in geslapen had. In de aangrenzende kamer klonk de schorre stem van Mejuffrouw
de Kerros, die blijkbaar goed gehumeurd was en een lied zong, op tafel trommelend
bij wijze van accompagnement omdat zij boven geen piano had.
‘Is this my room?’ vroeg Mevrouw Wimhurst, haar face à main weder opnemend.
‘Zij vraagt of dit hare kamer is,’ vertaalde Grünewald die met een zwaar valies
kwam aansjouwen.
‘Room?’ antwoordde Madame Brulot. ‘Yes. Heelemaal voor u en de baby. Meisje
afzonderlijke kamer.’
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‘Oh, I see,’ zei de Amerikaansche.
Toen verzocht zij Richard aan Madame Brulot te vragen of zij en de meid nog iets
te eten konden krijgen. Het antwoord luidde dat er in de feestzaal wat klaar stond en
of zij maar naar beneden wilden komen. Baby, die door bleef slapen, werd in bed
gelegd.
Het souper verliep zwijgend en nadat de honger van Mevrouw Wimhurst en hare
meid gestild was, gingen zij slapen. Toen zij weer boven waren vroeg Grünewald
aan de mooie Amerikaansche of hij haar nog met een of ander van dienst kon zijn.
Deze zei dat zij zich nu verder wel zelf helpen zou en reikte hem een tweefrankstuk
toe, als fooi voor het bovenbrengen van het valies en het lossen der koffers. Richard
weigerde beleefd het geld en legde haar uit dat hij geen bediende was, maar een
kostganger, net als zij zelf. Mevrouw Wimhurst moest er om lachen en nu pas keek
zij hem voor het eerst aandachtig aan. Alles wel beschouwd was Richard een knappe
jongen.
‘Luister even, mijnheer,’ sprak zij, ‘u begrijpt dat ik in dit huis niet blijven kan.
Er heeft hier een misverstand plaats gehad. Zoudt u mij morgen willen helpen de
vrouw van beneden te bedanken voor de genomen moeite en haar tevens verzoeken
mijn rekening te willen opmaken?’
‘Zeker Mevrouw’ zei Richard, ‘heel gaarne. Toen u binnenkwam zag ik dadelijk
dat de Villa geen geschikte plaats voor u was.’
Hij legde haar nu de geschiedenis van den brief uit, zonder gewag te maken van
den Engelschman die hem verbeterd had. Ten slotte gaf hij haar den raad nog een
paar dagen te blijven, dan kon zij rustig naar een pension uitkijken, dat met haren
stand overeenkwam. Hij zou haar daarbij gaarne behulpzaam zijn, indien zij 't
goedvond. Mevrouw Wimhurst besloot dezen wijzen raad te volgen en zij bedankte
Richard met een hemelschen glimlach voor zijn dienstvaardigheid.
Den volgenden namiddag vroeg Richard verlof op zijn kantoor ‘voor een ernstige
familiezaak’ en zij gingen er samen op uit. Mevrouw Wimhurst had allerlei mooie
dingen aan en het was een pleizier naast haar door de stad te loopen, want vele heeren
keken haar na. Een geschikt pension was spoedig gevonden, waarna zij bij een eerste
klasse pâtissier samen taartjes gingen eten. De Amerikaansche betaalde alles. Zij
vertelde Richard dat zij door haren man, die in Amerika verbleef, bedrogen werd,
dat zij
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niets meer om hem gaf en dat zij alle dagen een bad nam. Wanneer zij in haar nieuw
pension woonde, moest Richard haar af en toe eens komen bezoeken, want in heel
Parijs kende zij geen levende ziel en zij hield niet van de eenzaamheid.
's Anderendaags verliet zij de Villa en nog dienzelfden avond besteedde Richard
zijn zuur verdiende spaarpenningen aan een nieuwerwetsch pak, een panamahoed,
een hoogen dubbelen boord en een dun wandelstokje, om daarmede den volgenden
Zondag bij Mevrouw Wimhurst zijn opwachting te gaan maken.

XX.
Het vertrek van Richard.
De kamer der meisjes was van de straat gescheiden door de keuken en van den tuin
der Villa door de kamer, waarin Martin en zijn dames gewoond hadden. Het was een
naargeestig vertrek. Zelfs op den middag en in den zomer was het er bijna donker,
want het daglicht vond enkel toegang door een klein venster, dat boven tegen het
plafond in den keukenmuur was aangebracht.
Hier was Louise te bed gaan liggen, na het vijfde bezoek bij Madame Charles. Zij
lag afwisselend op de linkerzijde, op de rechterzijde en op den rug en van Aline kreeg
zij citroenwater waarvan zij nu en dan een slokje nam.
's Morgens, 's middags en 's avonds luisterde zij naar de stappen van Richard en
den tweeden dag hoorde zij hem aan Aline vragen of zij nog niet haast genezen was.
Hoe ongaarne Louise hem ook verteld zou hebben wat er nu eigenlijk aan scheelde,
toch vond zij het jammer dat alles in zijn oogen door zou gaan voor een doodgewoon
geval van influenza en dat hij niet eens vermoeden zou hoe zij met koorts en felle
buikpijn voor hare liefde lag te boeten.
Aline, die óók begreep dat het onbegonnen werk was onder dergelijke
omstandigheden te moeten lijden, kon het in 't eind niet langer aanzien. En toen
Richard den derden avond wéér in de keuken kwam, ditmaal om te vragen of er geen
brieven voor hem gekomen waren, antwoordde zij, met een beweging van het

Groot Nederland. Jaargang 11

311
hoofd in de richting der kamer waar Louise rustte, ‘dat dáár al drie dagen lang een
brief naar hem lag te snakken’ en dat hij een ‘sale mufle’ was. Richard verzocht haar
zich nader te verklaren, waarop Aline hem in een vloed van scheldwoorden alles
verweet.
Grünewald keek naar de deur, vroeg haar wat minder luid te roepen en beweerde
dat hij van de heele zaak niets afwist. Louise had hem steeds gezegd dat zij aan
hoofdpijn leed.
Dát vond Aline toch te sterk. Zij kruiste van verontwaardiging hare armen op de
borst en gaf hem de plechtige verzekering dat hij den Heer mocht danken niet met
háár te doen te hebben. Waarop zij hare kookpannen zoo woest begon te hanteeren,
dat Richard zich in de keuken niet langer veilig voelde en naar de feestzaal retireerde.
Intusschen vond Aline hem, sedert dat geval met Louise, knapper dan voorheen.
Grünewald voelde zich niets op zijn gemak bij de gedachte wat de gevolgen hadden
kunnen zijn, indien Louise nu eens niet besloten had te doen wat zij gedaan had.
Toch schonk het incident hem een zekere satisfactie en aan tafel, in de feestzaal, had
hij de dames triomfantelijk aangekeken als wilde hij zeggen: ‘wees maar zoet, of
jullie komen óók aan de beurt’.
Na het diner ging hij Louise bezoeken. Hij legde zijn cigaret op het nachttafeltje,
nam een stoel en ging bij het bed zitten. Het was reeds zoo donker in de kamer, dat
de zieke niet meer te onderscheiden was van het oorkussen. Louise stak een arm uit,
trok hem tot zich en zij omhelsden elkander. Het bed voelde klam aan en in de kamer
hing een groentenlucht die uit de keuken kwam.
‘Hou je nog veel van mij?’ fluisterde zij.
Richard haalde de schouders op.
‘Dat spreek van zelf. Anders zou ik immers hier niet zitten?’
‘Heb je een nieuw pak aan?’ vroeg Louise belangstellend. Zij kon in het donker
niets onderscheiden, maar toen zij haren arm om hem heen sloeg, had zij Cheviot
gevoeld en hij bezat geen enkel Cheviot kostuum.
‘Maak je dáár maar niet ongerust over’ zei Richard die aan mevrouw Wimhurst
dacht ‘zorg jij maar dat je weer spoedig genezen bent. A propos, Louise, waarom
heb je dat alles voor mij verzwegen? Was ik je vertrouwen dan niet waard?’
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Hij nam zijn cigaret weer op.
‘Och’ sprak zij ‘alles is nu toch voorbij’.
Richard bleef nog wat zitten en stak toen de kaars op om te zien hoe laat het was.
Louise streek vlug het haar uit haar gezicht en dekte zich toe tot aan de kin.
‘Heeft mijnheer een rendez-vous?’ vroeg zij lachend.
‘Ja, eigenlijk wel’ zei Grünewald en hij loog haar een verhaal voor van een nieuwe
betrekking die hij op 't oog had.
‘Zorg dan maar dat je niet te laat komt’ zei Louise.
‘Ik kan nog best vijf minuten blijven’ verzekerde Grünewald.
Bij het licht der kaars werd alles nu duidelijker zichtbaar. Zooals zij daar lag, zag
Louise er niet erg best uit.
‘Ben ik niet vermagerd?’ vroeg zij.
‘Niet erg,’ zei Richard. ‘Ik vind dat je verfijnd bent.’
‘Dat is nu óók maar gekheid,’ vond Louise. Maar toch deed het haar genoegen.
‘Wat is dat?’ vroeg Richard.
‘Citroenwater.’
‘En dàt?’ Hij wees op een pakje, in krantenpapier, dat op de nachttafel lag.
‘Niets,’ zei Louise, en zij stak er de hand naar uit.
Hij was haar echter voor.
‘Hoezoo niets?’ vroeg hij nieuwsgierig en wilde het openmaken.
‘Richard! Laat dicht! Dan zal ik het zeggen.’ Het klonk zoo streng en tevens zoo
angstig dat hij gehoorzaamde.
Met een paar woorden wist hij alles.
‘Ik geloof dat het weg zou moeten,’ zei Louise.
‘Natuurlijk moet het weg, Donnerwetter,’ antwoordde Grünewald scherp, ‘en wel
dadelijk. Hoe vreeselijk onvoorzichtig.’
Hij stak het bij zich en stond op.
‘Kan ik nog iets voor je doen?’ vroeg hij.
Hij gaf haar nog een zoen, sprak de hoop uit dat zij spoedig weer geheel hersteld
mocht zijn, blies de kaars uit en liet haar alleen.
Hij ging langs een omweg naar het pension van Mevrouw Wimhurst en onderweg,
in een verlaten straat, gooide hij het pakje met het ding erin over een schutting.
Een paar dagen later was de zieke weer op de been en toen Richard voor den
volgenden Zondag met de Amerikaansche niet
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kon afspreken, omdat hij niet anders durfde dan met de half herstelde uit te gaan,
begon hij er over te denken de Villa des Roses te verlaten.
Het pleit was spoedig beslecht, want in alle opzichten moest Louise het tegen de
andere afleggen. Met de Amerikaansche kon men zich met eere op straat en in
gezelschap vertoonen, terwijl Louise den stempel harer nederige afkomst overal met
zich meedroeg. Ook was Mevrouw Wimhurst slanker, leniger en tóch zat zij beter
in 't vleesch. Zij had ook streelende vingers en fijne handen, terwijl bij Louise de
knoken der polsgewrichten zoo dik waren dat haar armband er niet over heen kon.
Bovendien was Louise een harer oogtanden kwijt, zoodat er aan éénen kant een gat
zichtbaar werd wanneer zij lachte.
Richard huurde tegen de volgende maand een kamer in een andere buurt en een
paar dagen later stelde hij Louise en Mevrouw Brulot van zijn aanstaand vertrek in
kennis. Hij ging vier weken bij zijn ouders in Breslau doorbrengen, waarna hij
terugkeerde naar Parijs; en dat hij weer in de Villa des Roses zou komen wonen
behoefde wel geen betoog. Louise antwoordde niet en met een angstig gevoel hielp
zij op 't einde der maand zijn koffers pakken. Zij kon het niet helpen, maar steeds
dacht zij weer aan de woorden van Perret, 25 rue Servette, Genève, die gezegd had:
‘geef den blonde geen gehoor’, en het speet haar reeds aan haar broer bekend te
hebben dat Richard haar minnaar was.
Toen zij echter den laatsten avond met hem uit wandelen ging, kreeg zij weer
hoop, omdat hij zoo rustig groote glazen bier dronk en ook verder zoo gewoon deed.
Hij zong haar zelfs een liedje voor.
Bij de kapel op den hoek waar zij dien avond gestaan hadden, namen zij afscheid.
Zij stond te huilen, maar hij sprak haar moed in en klopte haar gemoedelijk op den
schouder.
Den volgenden middag kwam er een man met een karretje om de koffers te halen,
zooals men met Brizard gedaan had. Richard had ook voor meerdere zekerheid een
stevigen vriend uit de Duitsche Club meegebracht, want men kon nooit weten. Zij
stonden samen in de gang bij de keukendeur Duitsch te praten en Louise luisterde.
Maar zij kende niets anders dan ‘ich liebe dich,’ ‘ein zwei drei’ en ‘bis zum Tode
getreu’ en niets van dat alles kwam voor.
De koffers waren weg en de vriend stond het stof van zijn hoed
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te borstelen, terwijl Richard afscheid nam van Mijnheer en Madame Brulot en van
de kostgangers. Daarna kwam hij naar de keuken om de meisjes te groeten.
Aline, die in water bezig was, stak hem een pink toe om zijn handen niet nat te
maken en vroeg of hij prentbriefkaarten sturen zou, wat Richard beloofde.
Toen gaf hij ook Louise nog een hand en ging heen.
Mijnheer Brulot, Madame Brulot en Aasgaard stonden op de stoep en telkens als
hij zich omkeerde staken zij de armen boven het hoofd.
Aline keek hem door het venster na, een bekende wijs neuriënd, en toen hij uit het
gezicht was klapte zij met de tong, wat zeggen wilde ‘afgeloopen.’
In den hoek der keuken zat Louise. Hare ellebogen rustten op de tafel en zij bedekte
haar gelaat met hare handen.
‘Misschien komt hij nog wel terug,’ zei Aline, bij wijze van troost.
‘Och zwijg, Aline,’ antwoordde Louise.
's Namiddags was het warm en daar Richard zich op zijn kantoor verveelde, overviel
hem een zwakheid. Hij was ook nog zoo jong. Als afscheidsgroet zond hij aan Louise
een briefje dat den indruk maken moest alsof het geschreven was vóór hij in den
trein stapte. Het begon met ‘liefste Louise’ en eindigde met ‘ik heb je zoo lief.’

XXI.
De aftocht.
Na het heengaan van Grünewald bleef Louise leven en werken zonder tot iemand
een woord te spreken en Aline vond dat zij onuitstaanbaar geworden was. Zij weende
veel, had weinig eetlust en hoorde niet goed meer. Ook leed zij aan de nieren. Madame
Brulot vond dat zij minder goed voldeed dan voorheen en maakte haar dagelijks
opmerkingen, vooral sedert Aline, na een twist met Louise, haar verteld had wat er
eigenlijk gebeurd was. Ja, zij herinnerde zich nu allerlei bijzonderheden waarop zij
vroeger niet had gelet.
‘Zoo iets had ik nooit van dat meisje gedacht’ zei Madame Brulot tot haren man.
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‘Méfiez-vous de ces petites saintes’ antwoordde de oude notaris.
En Madame Gendron, die er toch waarachtig geen schuld aan had, moest voor den
Duitscher boeten, want Louise waschte haar minder zacht dan voorheen en als zij
aan één kant klaar was, deed zij de oude met een ruw gebaar rechtsomkeert maken.
Zoo gingen de vier weken voorbij en na die vier nog veel andere.
Louise schreef hem een brief waarop geen antwoord kwam. Kort daarop schreef
zij er nog twee achter elkaar.
Hij heeft zich laten opstoken, dacht zij. Misschien wordt hij ook wel opgesloten
gehouden.
En daar Richard met Aasgaard iets meer had omgegaan dan met de andere
kostgangers, begon zij den Noor te verdenken en bespiedde zijn doen en laten met
vijandige blikken. Dat bracht echter geen licht en nu trachtte zij hem met zoete
woordekens te bepraten.
Maar toen zij na zes maanden nog steeds zonder nieuws van Richard was, moest
zij in 't eind wel gaan gelooven wat Aline haar reeds honderd maal gezegd had.
Hare verontwaardiging was even groot als hare smart en zij besloot te sparen tot
zij geld genoeg had om hem in Breslau te gaan opsporen.
Het was voor haar een heele toer om een reisplan op te maken, want zij was nooit
verder geweest dan Rambouillet en daar deed de trein nog geen uur over.
Het spoorboek met zijn bergen van cijfers en met zijn landkaart waar Breslau niet
op voorkwam, maakte haar radeloos. Dag aan dag zat zij er uren lang in te bladeren
en hoe meer zij zocht, hoe meer het haar voor de oogen schemerde.
Op zekeren dag, toen Aline voor het eerst na die ruzie weer vriendelijk was, vertelde
Louise haar wat zij van plan was. Maar Aline beweerde dat men in Duitschland geen
Fransch verstond en dat zij gevaar liep in de bosschen door beren en andere wilde
dieren verslonden te worden. Zij wist er alles van, want zij had het eens in de comedie
gezien. Louise werd wel een beetje huiverig, maar toch liet zij zich niet afschrikken
en toen zij bleef aandringen, nam Aline het boek ter hand en zocht op hare beurt. Zij
was een jaar of tien geleden met hare moeder eens naar Rouaan geweest en dat was
óók een heele reis. Rouaan werd spoedig op de kaart gevonden en ook Creil, waar
nog een tante van Aline
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woonde die veel geld had en van haren man gescheiden was, maar van Breslau geen
spoor.
‘Wil ik je eens wat zeggen’ sprak Aline ‘ik geloof dat het niet bestaat’.
Maar Louise gaf het nog niet op en toen er een paar weken later een wagen van
de spoor stil hield, vroeg zij aan den bediende, die een pakje voor Madame Dumoulin
binnenbracht, of hij niet wist waar Breslau lag. De man deed de vraag herhalen en
antwoordde daarop ontkennend. Toen Louise hem echter uitgelegd had dat het een
stad was, ergens in Duitschland, en dat zij er heen wilde, gaf hij haar den raad zich
op een der stations tot het bureau voor inlichtingen te wenden.
Den volgenden Zondag trok zij er op uit. Niet beter wetend, ging zij naar het station
van Seaux, van waar zij naar haar dorp moest. Op het bureau voor inlichtingen was
echter niemand anders te zien dan een man die aan 't stoffen was. Kloppen vond zij
nog al brutaal, en zij bleef dus voor het loket staan wachten tot men het woord tot
haar richten zou. Toen de man zag dat zij tòch niet wegging, trad hij naderbij en
vroeg met gefronste wenkbrauwen wat zij begeerde.
Louise antwoordde dat zij gaarne weten wilde hoe zij te Breslau komen kon,
waarop de stofman zei dat de bediende was gaan eten en over een uurtje terug zou
zijn. Louise bedankte hem en ging een eindje loopen. Na drie kwartier keerde zij
terug en plaatste zich weer voor het loket in postuur.
Eindelijk verscheen er een mannetje met een kantoorjas aan die haar vroeg wat
zij begeerde.
Louise antwoordde dat zij gaarne wilde weten hoe zij te Breslau komen kon.
‘Welke stad zegt u?’
‘Breslau.’
‘Breslau, Breslau’ herhaalde het ventje, door het venster naar buiten turend. Toen
kreeg hij een dik boek uit een kast, sloeg het op en begon te zoeken, met den
wijsvinger langs de bladzijden op en neer gaand.
‘Ha’ hoorde Louise hem zeggen.
‘Madame, u moet u richten tot het bureau voor inlichtingen op het Ooster- of
Noorderstation. Misschien kunt u wel van beide vertrekken, maar in uwe plaats zou
ik toch eerst naar

Groot Nederland. Jaargang 11

317
het Oosterstation gaan. Ik denk dat u dáár nog het meest kans hebt.’
Louise bedankte hem en begaf zich naar het Oosterstation, dat anderhalf uur van
daar lag.
Zij ging voor het loket staan tot er een man uit zijn boeken opkeek en vroeg wat
zij begeerde.
Louise antwoordde dat zij gaarne wilde weten hoe zij te Breslau komen kon.
‘U reist zeker derde klasse?’.
‘Ja mijnheer’.
Ook deze man sloeg een boek op, zocht een heelen tijd, ging iets aan een collega
vragen die hem spelend een duw in den rug gaf en trad toen weer op haar toe.
‘Wij geven slechts een kaartje tot Chemnitz en dat kost frs. 93,90 retour.
Overstappen in Heidelberg, Würzburg en Neurenberg. Vertrek 10.15 's avonds.’
‘En in die stad, mijnheer?’
‘In Chemnitz? Ja, daar zal men u wel verder helpen. U neemt daar natuurlijk een
kaartje voor Breslau. Er zal ook wel een bureau voor inlichtingen zijn’.
‘En van daar naar Breslau mijnheer? Hoeveel kost dat?’
Dat wist de man niet, maar niet meer dan vijftig frank retour, dacht hij. In
Duitschland was er ook vierde klas.
‘Dank u, mijnheer. Waar moet ik ook weer overstappen!’
‘Heidelberg, Würzburg.... wacht, ik zal het even voor u opschrijven’ zei de man,
want Louise had nog al een aardig gezicht.
Hij bracht haar een papiertje en wenschte haar goede reis. Louise bedankte hem
nogmaals en ging heen. Op de trap vouwde zij het briefje open en las
Parijs (Oost)

V

10.15 n.m.

Carlsruhe

A

10.32 v.m.

Heidelberg

A

11.29 v.m. overstappen

V

12.38 n.m.

A

4.54. n.m. overstappen

V

5.04 n.m.

A

6.48 n.m.

Würzburg
Furth
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Neurenberg

A

6.58 n.m. overstappen

V

8.47 n.m.

Bayreuth

A

10.42 n.m.

Chemnitz

A

4.08 v.m.

Overstappen en kaartje voor Breslau nemen.
‘Viermaal overstappen,’ overwoog zij weemoedig.
Intusschen stond de tijd niet stil en eindelijk brak de dag aan waarop Madame
Brulot zich verplicht zag hare kostgangers mede te deelen dat de villa over een maand
ontruimd moest zijn. Zij was vast besloten zoo spoedig mogelijk een nieuw pension
te beginnen, maar totnogtoe had zij niets gevonden dat haar paste. Zoodra dit echter
wél het geval zou zijn, hoopte zij al de dames en heeren onder de clientèle harer
nieuwe inrichting te mogen rekenen. Haar nieuw adres konden zij vinden in ‘Le
Journal’, waarin zij drie of vier Zaterdagen achter elkaar een bericht plaatsen zou,
wanneer alles in orde was.
De eene voor en de andere na verlieten de kostgangers de Villa. Aasgaard en
Mejuffrouw de Kerros waren reeds een paar maanden vroeger vertrokken, Aasgaard
omdat zijn verloftijd om was, en Mejuffrouw de Kerros was heen moeten gaan omdat
zij sedert het vertrek van den Noor aan vallende ziekte leed en de gekste dingen
uithaalde. Ook kon men haar werkelijk aan tafel niet langer dulden, want met de
vlekken in haren hals was het zoo erg geworden dat zij steeds een shawl droeg, hoe
warm het ook was. De twee nog overblijvende Hongaarsche dametjes namen haren
intrek in het pension ‘Sweet Home’ en Knidelius was vertrokken zonder te zeggen
waar hij heen ging.
Madame Brulot had erover gedacht Mevrouw Gendron bij zich te houden en haar
mede te nemen naar het pension, waar zij met den ouden notaris zou gaan wonen tot
zij hare nieuwe zaak had opgezet. Met de achttien frank der oude konden zij alle drie
toekomen en Madame Gendron kon best doorgaan voor de moeder of iets dergelijks
van Mijnheer Brulot, zoodat de hospita niet eens vermoeden zou dat zij haar uit de
tweede hand herbergde.
De zoon van Madame Gendron beschikte er echter anders over en een paar dagen
voor het einde der maand kwam hij persoonlijk zijn moeder met een rijtuig halen
om haar naar een ander pension over te brengen. Hij had de zaak vanuit Duinkerken
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per brief afgesloten voor twaalf frank per dag en wilde haar nu even gaan voorstellen.
Toen de dame van het nieuwe pension de oude voor zich zag, maakte zij de
opmerking dat er in de briefwisseling wel sprake geweest was van een ‘bejaarde’
dame, doch dat zij geen oogenblik verondersteld had dat Mevrouw zóó stokoud en
versleten was.
‘U overdrijft’ verzekerde haar de zoon, ‘moeder is nog flink ter been.’
‘Dat zou men toch zoo op 't eerste gezicht niet zeggen,’ merkte de vrouw op.
‘Vindt u? Nu, dat zal u meevallen.’
En zich met luide stem tot zijn moeder wendend en tot verduidelijking op zijn
beenen slaand:
‘Loop eens een eindje, Ma.’
Ma stond op en begon in de kamer heen en weer te loopen, van waar haar zoon
en de hospita zaten tot aan den anderen muur en terug.
‘Genoeg, genoeg,’ zei Mijnheer Gendron, haar lachend tegenhoudend, want de
oude scheen niet van plan te zijn uit eigen beweging weer te gaan zitten.
‘Nu, wat zegt u ervan mevrouw?’
‘Ja,’ zei de hospita spijtig, ‘dat gaat nog wel. Maar trappen op en af, mijnheer! En
mijn trap is nog al ongemakkelijk.’
‘Trappen, stoepen, wát u maar wilt, zij komt er wel op. Niet waar Ma, dat je best
alleen een trap op kan?’
‘Ja, kind,’ zei Madame Gendron.
‘Enfin’ sprak de vrouw, ‘wij zullen zien hoe het gaat, mijnheer. Ik bericht u dan
nog wel nader.’
De weduwe Antoinette Dumoulin huurde ergens een kamer en ging in restauraties
eten tot het nieuwe kosthuis van Madame Brulot gereed zou zijn, want in een ander
pension haar intrek te nemen, dat wilde zij niet doen, hoe zwaar het haar ook viel
met niemand aan tafel te kunnen praten.
Wat Madame Brulot betreft, die had op 't einde der maand nog steeds geen
geschikte woning gevonden. Zij gaf daarom de meubelen van de villa in bewaring
en ging met den notaris voorloopig in het pension ‘Belle Vue’ wonen. Zoo waren
zij dus, na zeventien jaar lang de Villa des Roses bestuurd te hebben, zelf kostgangers
geworden. Uit gewoonte bleef Madame Brulot
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acht slaan op alles wat er omging en wanneer een of ander niet in den haak was, dan
stiet zij den ouden notaris met den elleboog aan. En Brulot schudde dan het hoofd
en zei: ‘Quel service!’
En nu die Louise.
Voor haar was de aanstaande ontruiming der Villa een zware slag. Kon zij maar
blijven waar zij was, om op hem te wachten, tot zij geld genoeg had om zelf naar
Breslau te gaan. Maar nu! Als hij eens terugkeerde, wie weet met welke goede
voornemens, en kijken kwam naar de plaats waar de Villa gestaan had, terwijl zij
zelf op haar dorp vertoefde en er dus niets van weten zou! En als zij dan over enkele
maanden die reis ondernam, terwijl hij misschien in Parijs naar haar liep te zoeken!
Zij besloot daarom een laatste maal te beproeven of zij hem niet schriftelijk
vermurwen kon, vóór zij naar Chevreuse moest, en schreef den volgenden brief:
‘Mijn liefste Richard,
Ik kan vannacht niet slapen en kom weer met je spreken want dat is mijn
eenige troost, zonder hoop maar omdat ik je niet kan vergeten. Dit is nu
reeds de vierde maal dat ik schrijf sedert je vertrek, maar nog steeds heb
ik geen antwoord ontvangen.
Laat ik je eerst zeggen hoe het mij gaat, hoewel het je maar weinig kan
schelen. Ik ben ziek en sukkel met mijn nieren en ik heb veel pijn. Kort
nadat je weg was heb ik het bed van Madame Gendron alleen willen
verplaatsen, je weet wel voor het ongedierte, en door het lichten is een
nier losgegaan en nu ben ik onder behandeling van den dokter. Het verveelt
Madame Brulot mij zoo te zien sukkelen en zij zegt dat het mijn eigen
schuld is, want ik had Aline moeten roepen om te helpen. En dan altijd
bedroefd zijn en schreien. Zij zou al lang een ander kamermeisje genomen
hebben, maar het is niet meer de moeite waard nog te veranderen, want
over veertien dagen wordt de villa afgebroken. Toch is zij anders goed
voor mij want zij betaalt den dokter. Zij verwijt mij nu mijn slecht gedrag
in haar huis, iedereen wijst mij met den vinger na en Aline verheugt zich
in mijn tegenspoed. Voor de minste kleinigheid zegt zij: Nu, waar blijf je
met je mooie Richard? Hij heeft je toch maar fijn laten zitten!
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Mijn God, was ik maar dood, dat was nog de beste uitkomst. Ik heb je te
lief gehad, Richard. Maar vroeger of later zal je wel berouw krijgen of
misschien op jouw beurt ondervinden wat je mij nu doet lijden. O, wat
ben je hard voor mij. Als het zoo voortgaat, zal ik er nog toe komen zelf
een eind te maken aan al mijn lijden. En ik heb toch een zoontje waar ik
even veel van houd als van jou. Maar hij wordt daar goed verzorgd, want
zij kunnen het doen. Welnu, zij moetën hem maar aannemen, want zelf
hebben zij er geen, en dan weet ik zeker dat het hem aan niets ontbreken
zal.
Waarom ben je niet teruggekomen, Richard? Ik heb het je in al mijn brieven
toch zóó gevraagd en als je het nu niet dadelijk doet dan is het te laat, want
op 't einde der maand moet ik hier weg. Maar als je later terug mocht
keeren, schrijf mij dan gerust aan 't adres van mijn vader, den heer P.
Carton te Chevreuse, Seine et Marne, Frankrijk. Ik zal den brief daar wel
in handen krijgen, of anders moeten zij zij hem maar doorzenden naar
Parijs, indien ik hier intusschen een andere betrekking mocht gevonden
hebben.
Liefste Richard, ik ben van plan geweest u in Breslau te komen bezoeken.
Ik heb mijnheer Aasgaard gesmeekt en bedreigd, maar hij heeft niets willen
zeggen. Ik weet van niets, beweert hij, want ook hij is een leugenaar. Maar
al ben ik dom, toch ben ik alles te weten gekomen. Ik moet aan het
Oosterstation vertrekken en in Heidelberg, Würzburg, Neurenberg en
Chemnitz overstappen en de reis kost 150 frank retour derde klas. Ik heb
alleen niet genoeg geld en dat is de reden waarom je mij in Breslau nog
niet hebt ontmoet. Hoop echter maar niet dat je mij nooit meer zien zult,
want dat zou je kunnen tegenvallen. Als ik niet te lang zonder betrekking
blijf, zal ik aan 't eind van het jaar een sommetje van 200 frank bij elkaar
hebben.
Liefste, wij zien elkaar terug, dat zweer ik je. Wij zijn toch vijf maanden
lang alles voor elkaar geweest en voor mij was het jaren. En dat je van
“La Douce Colombe” zingen kon, waar ik bijstond, den avond vóór je
vertrek. En weet je nog wel, in het bosch van Saint Cloud, wat je me daar
geleerd hebt? Trouw tot aan den dood! Richard, het jaar dat nu gaat
aanbreken zal je niet licht vergeten. Ik doe
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mijn best om mij goed te houden, met al mijn verdriet en mijn ellende. De
dokter heeft mij gezegd een band te dragen en ik zal zuinig leven en sparen
om mij naar je toe te sleepen en ééns zal je mij vinden op den drempel van
je deur, dood of levend.
Ik heb te veel vertrouwen gehad in je goedheid, om deze scheiding, zoo
in stilte bedacht en toen voltrokken, te kunnen dragen en beken maar dat
ik niet zonder reden twijfelde en stond te weenen, toen je beweren kwam
dat een van beiden altijd het meest lief heeft en dat jij dat was. Ja, je hebt
het bewezen! “Mijn liefste Louise, ik heb je zoo lief,” je laatste brief met
de pneumatiek dien ik iederen avond zit te lezen. O wat heb je mij
bedrogen!
Richard, ik ben tóch niet boos op je. Kom spoedig terug of schrijf mij een
brief, tot op 't einde der maand naar de Villa en later aan 't adres van mijn
vader, den heer P. Carton, te Chevreuse, Seine et Marne, Frankrijk. Denk
niet dat ik het doe om met je te trouwen of zoo iets. Neen Richard, vrees
niets, maar laat ons weer zijn zooals vroeger, meer vraag ik je niet.
Ik omhels je duizendmaal. Schrijf spoedig.
Je diepbedroefde
Louise
rue d'Armaillé 71.
Grünewald had instructies gezonden aan den directeur van het postkantoor te Breslau,
zoodat hij al die brieven in zijn nieuw kosthuis ontving dat maar op een kwartier
loopens van de Villa des Roses gelegen was, waar Louise vol hartzeer, tot den laatsten
dag der laatste maand tevergeefs op den uitkijk bleef zitten.
Toen er dan niets gekomen was, noch Richard noch brief, maakte zij ten slotte
haar pakje en keerde terug naar haar dorp. Ik had aan Perret het velletje moeten
zenden dat op een brandende kaars geleek, dacht zij.
Rond den middag kwam zij aan.
Zij wandelde langzaam van het station naar haar ouders woning en bij de eerste
huizen werd zij ingehaald door een vriendin die met haar school had gegaan en achter
een kruiwagen liep.
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‘Tiens, la Louise. En hoe gaat het in Parijs?’ zei de vrouw spottend, zooals boeren
doen wanneer zij van de stad spreken.
‘Goed, Marie, goed’ antwoordde Louise met bitteren mond.
Zij keek den weg op en zag den bakkerswinkel en de witte letters boven de deur
van het postkantoor.
Het was wel degelijk haar dorp.
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Het schoone buitenleven
door Lode Baekelmans.
Mijnheer Snepvangers en Madame Snepvangers, geboren Verstraete, hadden jaren
gediend bij Notaris Boeykens in de Hobokenstraat. In het statig, oude huis werd de
vrijage van den heerenknecht met de keukenmeid niet opgemerkt of stilzwijgend
geduld. Daarbij gaf de minnehandel geen aanstoot, geen stoornis in den dienst. Beiden
waren zeer degelijk en ernstig, en alle aardsche zotternij was hun oogenschijnlijk
vreemd. Om de veertien dagen profiteerden zij van een half zondagmiddagverlof om
te wandelen, en om plannen voor de toekomst te beramen. De andere Zondagen,
wanneer bovenmeid en koetsier op gang waren, zaten zij gezellig, voor het
keukenraam, uit te rekenen wat er nog aan hun spaarpot ontbrak. Jaren lang hadden
zij zoo hun leven gesleten, gierig gespaard hun loon en de fooien, tot zij eindelijk
een flinke duit bezaten. En op een Zondag, zij waren toen zesendertig jaar geworden,
was de beslissing gevallen. Een eenige gelegenheid bood zich aan om een bloeiende
kruidenierszaak over te nemen en hun eigen meester te worden. Spitsvondig
onderzochten zij de kansen om noch Mevrouw noch den Notaris te krenken, vermits
zij in de buurt bleven en de oude meesters goede klanten konden wezen. Daarbij was
bescherming niet te versmaden voor kleine lieden! Toen zij het eens waren dat
Snepvangers M. Boeykens onder vier oogen om raad zou vragen, zaten zij in de
schemering te staren naar de poort van het krijgsgasthuis aan den overkant der straat.
En toen het tijd werd om voor het avondmaal te zorgen, overviel hen voor de eerste
maal het gevoel vreemden, ondergeschikten in dit huis te zijn.
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Na het souper zat de Notaris meestal nog een uurtje op zijn kantoor en las er, onder
het pruttelend gaslicht, zijn gazet. Snepvangers talmde niet, waagde het voor den
eersten keer zijn meester te storen in zijn rustige afzondering. Een beetje beklemd
keek hij naar het oud grijs heerken, naar de bibliotheek achter hem, hoorde het
kreukelen van de krant. Dan vertelde hij van de schoone gelegenheid, van hun
gewettigd verlangen om eindelijk te trouwen, en zij kenden daarbij een geschikt
meisje en een kranige jongen om hen op te volgen. Dat gaf doorslag aan het voorstel.
Welwillend beloofde de Notaris zijn steun bij Mevrouw, en meer nog wou hij doen
om hen te beloonen voor de goede diensten sinds ongeveer zestien jaar bewezen:
Snepvangers zou hij in dienst nemen als vaste getuige en ook voor verdere
notariskarweikens gebruiken.
Zoo werd beslist over het leven van Mijnheer Snepvangers en zijn vrouw geboren
Verstraete!
Mevrouw Boeykens had toegestemd, de nieuwe dienstboden bleken te voldoen.
De Zoutkeet nabij de Rozenstraat werd overgenomen door de jonggetrouwden, die
zich mochten verheugen in de klandizie van het notarishuis. Een mooi stuivertje won
Snepvangers, als getuige, met onder allerlei akten zijn naam te zetten. Het leven was
nieuw en schoon, zij gingen vooruit in de wereld met hard te werken en zuinig te
leven. Zij beseften ten volle hoe zij zich verheugen mochten in de gunst van den
Notaris, maar waren tevens overtuigd dat eerlijkheid en vlijt steeds passende belooning
vinden in dit aardsche leven. Wie niet te lui is om te werken brengt zijn schaapkens
wel op het droge! Zij konden gemakkelijk concurreeren tegen de winkels der buurt,
verkochten alles en nog wat, verleenden geen krediet, lieten nooit poffen. Na een
jaar reeds namen zij een meid in dienst, een kloeke deerne uit Madame's geboortedorp
in den Polder; eenige maanden later huurden zij een knechtje om den stootwagen te
voeren en de bestellingen rond te dragen.
De zaak was een goudmijn! Maar Madame was ook buitengewoon geschikt om
met de menschen om te gaan, luisterde geduldig en met belangstelling naar de praatjes,
had geen eigen meeningen over menschen en gebeurtenissen, kon dus steeds
instemmen. Het dienen had haar iets onderdanigs op het gelaat gedrukt, wat haar niet
belette meid en knecht flink te kunnen aanporren tot werken
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en hard te zijn tegenover het schamel volksken uit de Rozen- en Paradijsstraten dat
wel eens, door nood gedwongen, kleinigheden poogde te borgen. Zij kon pingelen
bij de reízigers en leveranciers; wist de vriendschap der meiden uit heerenhuizen te
onderhouden met kleine geschenkjes; zag steeds kans om overjaarsche waren in de
handen te stoppen van het janhagel, dat toch geen fijnen smaak heeft. Snepvangers
hielp zooveel hij kon, maar werd steeds meer en meer in beslag genomen door het
winstgevend baantje van getuige. Hij was een uitgeslapen vent, en de Notaris
waardeerde in hem zeer bijzondere hoedanigheden, kieschheid en bescheidenheid.
Zoo had hij Snepvangers gewezen op wat te leeren valt in de Roepzaal der Notarissen.
Zedig en sluw volgde hij maanden na maanden de verkoopingen, leerde er de waarde
kennen van huizen en gronden, begreep stilaan de verkoopwaarde, de speculaties,
het opjagen, doorzag wat men winnen kon met inzetten, met ‘verdieren’, met hoogen.
Hij kwam in kennis met inzetters en verdierenpikkers, kleine renteniers en menschen
van zijn slag, die spraken van interesten en winsten, van verkavelingen en... de
gelukkige hand! Eén sloot zich bijzonder bij hem aan, een bleeke man met
neerhangende snor waarop hij zenuwachtig kauwde, terwijl hij wonderen verhaalde
van door het lot begunstigde verdierenpikkers, die rijk geworden waren door toevallige
speculaties of door wat hen eerst een strop had toegeschenen. Benijder was hij van
hen die eens leefden van kleine winstjes, zijn gelijken waren, waarvoor hij nu zijn
hoed afnam zooals voor de rijke speculateurs en de notarissen. Snepvangers kon
geduldig luisteren naar zijn teemende uiteenzettingen, onderwijl bezig met eigen
plannen, waarvan zijn roode, gladgeschoren heerenknechtentronie niets verried.
Weldra vertrouwde M. Boeykens hem om eigendommen op te jagen in den eersten
zitdag, en de gemakkelijk gewonnen centen openden hem een nieuw veld van
bedrijvigheid. Eenigen tijd later werd hij de strooman voor een anderen notaris en
zijn vrienden, die een uitgestrekten bouwgrond kochten te Borgerhout. Na korten
tijd waren er straten getrokken en de gronden voordeelig verkocht aan aannemers
en eigenaars. Met deze winst en het opgespaarde geld kocht Snepvangers een paar
bouwvallige krotten in de oude volkswijk, in St. Andrieskwartier, waarvoor M.
Boeykens hem een rente bezorgde. Nu waren zij eigenaars, al was het ook nog maar
van huizen met papieren balken. Doch
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dat hinderde niet, rijke eigenaars hadden ook huizen door hypotheken bezwaard.
Een jaar later, 't was het vierde jaar van hun huwelijk, werd de gelukkige echt
gezegend door de geboorte van een dochterken. De geboorte van het kind kostte
bijna het leven aan de moeder. Maanden verbleef zij in het sukkelstraatje, zoodat de
zaak wel een beetje achteruit boerde. Marieken werd bij familie, boerenmenschen
in den Polder, uitbesteed. Zóohaast alles in 't reine was, herbegon het zwoegen en
geldverdienen der waardige echtelingen. Het geluk bleef hen dienen. Zekeren avond
kwam M. Snepvangers een weinig geestelijk verheugd thuis. Zijn vrouw duidde het
hem niet ten kwade, want zij wist dat het buitenkansje hem niets gekost had. Hij had
namelijk met zijn vriend, den verdierenpikker, een wijnverkooping gaan bijwonen,
waar men kosteloos kon proeven en kaas gebruiken. Dat aardig uitspanningsken had
hij door zijn vriend leeren waardeeren. Zoo werd men wijnkenner en fijnproever.
Maar nu was het dubbel meegevallen! Snepvangers had er een man aangetroffen,
die hem zijn huisjes wou afkoopen aan zeer gunstige voorwaarden. Ondanks dat zijn
gemoed vermilderd was door den wijn, had hij zijn belang sluw behartigd, vooral
toen hij gewaar werd dat M. Peeters deze krotten volstrekt noodig had om zijn
danspaleis te vergrooten aan de straat.
Na zijn eerste gelukkige speculatie kreeg M. Snepvangers meer zelfbewustzijn van
zijn kunnen en zijn durven. Glad als een paling was hij in zaken, meende hij zelf wel
in vertrouwelijke oogenblikken, hij overtrof zijn vrienden in de Roepzaal en
daarbuiten! Madame was vergroeid met haar winkel, bedrijvig en bezig van den
vroegen morgen tot den avond. Het mesje sneed langs twee kanten, en zij werden
met de jaren stijve burgers, die een schoonen spaarpot hadden, eigen huizen en
bouwgrond, stadsloten en aandeelen in naamlooze vennootschappen. Wanneer zij
samen 's Zondags naar de mis gingen in de St. Jacobskerk wekten zij onwillekeurig
de afgunst der geburen op. In vroeger jaren ging elk op zijn beurt, maar nu paste een
winkeldochter op de zaak. M. Snepvangers was deftig gekleed, droeg een
zwaar-gouden ketting op den buik en had dan zijn hoogen, zijden hoed op. Madame
verlangde het, zoo leek hij wat grooter en... voornamer. Want beiden waren klein
van gestalte, en dat hinderde haar in heur
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echtgenoot. Was hij met den tijd vetter geworden, zij niet. Haar rusteloosheid had
er, volgens de meening van Snepvangers, schuld aan. Naast haar man voelde zij
telkens een groote bewondering voor hem, met hem had zij het ver gebracht. Zij
droeg veel goud, een zijden kleed en een hoed met binders, zeer kostelijk goed, niets
van dat ondegelijk modegoed. Het platgestreken haar was echter lichtjes met het
pinijzer gekroezeld.
Nieuwe verandering kwam in hun leven toen de achttienjarige dochter thuis kwam
uit de kostschool. In den beginne scheen het vreemd. Zij hadden Marieken maar op
feestdagen kunnen bezoeken, en haar telkens, in vergoeding van de ouderliefde die
zij niet geven konden, met geschenken getroost. De korte vacanties brachten nooit
de groote toenadering. Weldra echter was het geluk volkomen in het gezin. Marieken
had een fijne opvoeding genoten bij de nonnekens, kende manieren, sprak Fransch,
speelde piano, en was tevens zeer vroom. In toenemenden welstand had Snepvangers
mooie meubelen gekocht in sterfhuizen en op de graanmarkt, bij de uitdragers,
spiegels, lusters, piano en zoo meer.
Nu gingen zij reeds jaren met hun drieën 's Zondags naar de kerk.... Snepvangers
was lid van den Dierentuin, waar zij regelmatig de concerten bijwoonden of 's Zondags
in den hof wandelden om de beesten te bekijken. Er kwam het deftigste volk van de
stad, zooals de stokoude familie Boeykens, de peperkoekbakker van de St.
Jacobsmarkt, de koffiekoopman van over de deur, en die was zelfs Lid van den
Gemeenteraad.
Het leven was zeer fraai en redelijk.
Maar de weelde zoekt ook verandering, en zoo gebeurde het dat Mijnheer en
Madame zekeren dag tot de ontdekking kwamen dat zij niet jong meer waren, recht
hadden op rust. De winkel gaf te veel slameur, en hun kind kon onbezorgd haar
toekomst te gemoet zien. De Zoutkeet konden zij gemakkelijk overlaten aan den zoon
van den schouwvager, die geen lust had in het roetbedrijf van zijn vader. Wie het
voorstel opperde van buiten te gaan wonen is later nooit klaar gebleken, maar zeker
is het dat zij het roerend eens waren. 't Was heerlijk te denken aan de koele
buitenlucht, aan den schoonen hof, en zijn vruchten, en zijn bloemen!
Op een stuk bouwgrond, waar enkel schrale dennen groeiden, door Snepvangers
onlangs bij ongunstig verdieren aan zijn broek
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gehouden, zou het huis verrijzen. De schouwvagerszoon leerde de affaire en zijn
vrouw, dochter van een kruidenier, bleek zeer goed aangelegd om de zaak te drijven.
Zij ook kende geen genade voor het straatjesvolk, was zeer voorkomend voor de
andere menschen. Gerust gingen zij dus van huis weg naar Cappellen. Tien minuten
buiten de kom van het dorp lag hun eigendom, op de baan naar Putte. Zij waren
aanwezig toen de eerste spade in den grond gestoken werd, volgden het uitgraven,
het metselen der grondvesten, zagen de villa optrekken met jammerlijke traagheid,
steen na steen. In den natten herfst keerden zij peinzend terug, droomend van het
schoone buitenleven. Vele avonden brachten zij zoek om een naam te vinden voor
het landhuisje. Eindelijk doopte Marieken den rooden blok ‘Villa Yvonne’, dat klonk
romantisch en chic. Begin Maart was de woning klaar, en alleen in den tuin was de
hovenier nog bezig met het planten van boomkens en struiken.
Den vooravond van hun vertrek zaten zij boven, voor het raam van het salon,
tusschen ingepakte meubelen. Nu ging men weldra van de schoone rust genieten,
nog enkele dagen en zij zouden rentenieren. Mijnheer en Madame dachten aan het
verleden, wat nu komen ging was de betrachting van hun leven geweest, waarvoor
zij gewroet hadden, gescharreld en gespaard. Marieken hunkerde naar haar verjaardag
die in het nieuwe huis zou gevierd worden, zij werd zes-en-twintig. Madame trok
het raam open, en zij keken nu nog eens, als tot afscheid, in de oude, bekende straat.
't Was tusschen licht en donker. Het plein lag eenzaam, en de lucht werd stilaan
befloersd door den aandoezelenden avond. Leerjongens en leegloopers stonden
fluitend en rookend te lanterfanten aan den hoek. De uitstallingen van het
ellengoederenmagazijn op den hoek der St. Annastraat waren reeds helder verlicht.
Ja, het licht klaarde reeds overal. Ginder, in de Roodestraat, tegen het oude
Begijnenhof, kwam de lantaarnman met het weifelend lichtje op zijn langen stok, en
telkens als hij stil stond brandde er een gaslamp meer. Aan den overkant, bij den
loodgieter, schemerde nu rossige lampenschijn achter de vitrien, en ook in De Hoop,
het oude danslokaal, verder huis na huis, ook op de bovenverdiepingen, ten allen
kant van het driehoekig plein bloeide het avondlicht. Boven de Ossenmarkt, in het
broksken hemel schitterden nu sterren als wonderheldere lichtoogen. Het kloksken
der kapel tampte rustig. Nu lazen onge-
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twijfeld de paterkens in bruine pijen hun avondgebed onder het schamel knetterlicht
der kaarsen. Vreemd en eenzelvig stond kerkgevel en kloostermuur in het donker. 't
Was Maandag, en in De Hoop begon het orgel te draaien. Voor de open deur
probeerden aankomelingen te dansen. Telkens zwenkten zij even door de lichtstreep,
schoven dan weer in de schaduw weg op het kreunend georgel en gedjingel der
muziek. De jongens begeleidden het deuntje met schel-vinnig gefluit, de meisjes
deden hun best om de rokken zoo bol mogelijk te doen uitzetten bij elken zwier,
alsof het krinolienen waren. Wanneer een dans uit was, en het orgel zweeg, dan
hoorde men nog immer het meewarig-kalm gelui. Beneden zag Madame een haveloos,
slonsig meisken op moeders pantoffels komen aansloffen. De blikken petroleumkan
liet zij keer op keer tegen den muur rammelen. Dat volksken komt altijd in den laten
avond, morde zij, dan pas worden zij gewaar dat er geen olie meer in de lamp is. De
stemming was weg, en met genoegen, met verlichting werd aan de toekomst gedacht,
aan morgen en de volgende dagen.
Nadat de verhuiswagen weggereden was, nam het gezin, op zijn paaschbest gekleed,
afscheid van de nieuwe eigenaars der Zoutkeet, van de twee oude knechten, van de
geburen. Daarna gingen zij vaarwel zeggen aan de familie Boeykens, eten in een
hôtel over het station, zeer verteederd en opgewonden. Madame droeg den
regenscherm van Mijnheer, die al zijn voorzichtige aandacht wijdde aan den reiszak,
waarin de papieren zaten, eigendomstitels, waarde-aandeelen en geld, reiszak die
zwaar woog.
Een week zonnetje verwelkomde hen buiten. In de villa, waar het rook naar klamme
kalk en versch geschilderd houtwerk, vonden zij de oude meid bezig met de
verhuisventen. Na eenige rommeldagen kwam alles op zijn plaats. Nu vonden zij
gelegenheid om hun eigendom te ‘ontdekken’. Marieken roemde het salon waar men
zoo'n prachtig uitzicht had op het bouwland aan den overkant. Tot verre in den Polder
kon men zien waar de lucht, achter de hoeven en boerenhuisjes, tot aan de boomen
en den grond scheen te raken. Madame genoot van haar eetkamer en het terras er
voor, waar men in den zomer zou kunnen koffiedrinken en genieten van den tuin.
Mijnheer dweepte met de slaapkamers boven, zoo ruim en frisch, daar kon men pas
goed het omliggende land bewonderen. De meid was in haar schik met de keuken
en het
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schommelhuis. Allen waren vol minachting voor de stad waar men benepen gehuisvest
was, waar het dompig rook, waar men van het leven niet genieten kon zooals hier.
Snepvangers vergat zijn Roepzaal, zijn verkoopingen, zijn stamkroeg en zijn vrienden;
Madame begreep niet hoe zij het jaren volgehouden had in den winkel. Marieken
koesterde de hoop hier dik te worden en fleurig, want zij was bleek en mager. 's
Zondags zaten zij vooraan in de kerk tusschen de notabelen van het dorp, de pastoor
had hen met een bezoek vereerd, bakker, beenhouwer en winkelier waren zeer beleefd,
en de melkboer en groetenvent kwamen geregeld en op tijd.
De lente was in aantocht. Overal begon het groen uit zijn zwachtels los te breken,
en de fruitboomen droegen bloesem. De lucht was meestal helder, en de zon scheen
zoo plezierig over de wereld. Zij schenen het alles voor den eersten keer in hun leven
te mogen aanschouwen. Regen en wind kon hun stemming niet bederven, er viel nog
zoo veel te veranderen en te schikken, en 't werd avond voor men 't wist. Vroeg ging
men slapen, doodmoe van het bezigzijn en van de zware lucht. Vooraleer de ramen
te sluiten en de rolgordijnen neer te laten, keken zij dan soms in de richting der stad,
waar een lichtschijn tegen den hemelkoepel opsteeg. Dan beseften zij pas goed hun
geluk. De honden blaften in de verte, en 't was eenzaam en vredig alom. In het dorp
brandde nog licht, maar 't was er stil, doodstil. Slechts de wind suizelde, en op de
kerk sloeg de klok.
Zoo kwam M. Snepvangers op het gedacht ook een hond te houden. En vermits
het buiten zoo eenzaam was, vond elkeen het goed dat een waker 's avonds op het
erf zou kunnen passen. Dan sliepen de bewoners der Villa Yvonne nog veiliger. Het
beest, een grimmige doghond, kon huilen en blaffen dat het een aard had. Hij was
weldra berucht om zijn kwaadaardigheid, erkende enkel Snepvangers. Uren lag hij
met gloeiende oogen aan de ketting voor zijn hok te loeren naar het houten hekpoortje,
opspringend wanneer iemand belde, vooral nijdig wanneer het volk van Putte, dat 's
morgens vroeg en 's avonds laat voorbijtrok, in aantocht was.
Alles stond thans in lentegroen, de lucht kreeg nu een lekkere mildheid, vogels
zongen in de boomen, de wind zoemde, bracht varende geruchten aan en den
balsemgeur der dennenbosschen. Twee nesten zwaluwen hadden hun huisje gebouwd
onder het

Groot Nederland. Jaargang 11

332
houten beschot der dakgoot, wat Madame als een goed voorteeken beschouwde. Het
bracht geluk, al gaven de vogels wel wat last, zoo juist boven het terras, want zij
lieten wel wat vallen. Marieken kreeg zin in duiven en Madame in kippen. Duiven
waren zoo'n dichterlijke beestjes, al beweerde vader dat het stomme dieren waren!
Kippen legden eieren, beweerde Madame, al kraait een haan ook vroeg de menschen
wakker, maar de hond wekte hen ook vroeg genoeg. En duiventil en kippenhok
werden gebouwd, netjes groen geverfd, en bevolkt. Zij telden de eieren, zagen de
jonge duiven groeien, hun duivelshaar verliezen, rekenden uit hoeveel een doghond
verorberen kan, stelden belang in de kwijnende rozelaars, telden de vruchtknoppen
aan elk boomken, begoten het magere gras en de bloemen, de viooltjes, de madeliefjes,
de vergeet-mij-nietjes en de andere, onderzochten de kale hagen en de boomenstokjes
met zuinigen bladertooi.
De dagen lengden zachtjes aan en brachten de zomergenoegens, de jonge groenten,
de eerste vruchten. En wat zij zelf gewonnen hadden, achter in een kleinen moestuin,
al was het nog maar een mager gewin, al kwam het pas wanneer de nieuwheid reeds
lang voorbij was, smaakte nog eens zoo heerlijk! De salade was wel te weelderig
opgeschoten, had geen malschen krop; de radijsjes waren wel bitter klein en voos;
de erwten schaars te zoeken tusschen het loof; de aardappelen waren als knikkers en
weinig talrijk! Doch wanneer zij bezoek kregen, en zij hadden nu haast alle Zondagen
bezoek van oude kennissen en geburen, vertelden zij welgevallig en fier van de
vruchten, van de zelfgewonnen vruchten, terwijl zij argeloos er maar niet bijvoegden
dat, wat op tafel stond, door den groentenleurder geleverd was. Zoo overviel hen de
verschroeiende zonnebrand, waarin de villa, naakt en onbeschut, de hitte stond op
te zuigen. De tuin bood geen plekje schaduw, en alleen aan den straatweg schenen
de boomen langs den macadamweg een beetje koelte te bewaren. Gelukkig dat er nu
niets meer te verrichten viel! Zij konden binnenshuis rusten en stil zitten in de
halfdonkere kamers, waar de rolluiken waren neergelaten. Geen belangstelling meer
voor de uitschietende twijgen van den wingerd, noch voor de verschrompelde
appelkens en peerkens, noch voor de beesten. Zalig zoo niets te moeten doen,
ongegeneerd te luieren wijl men ginder, in de stad niet voelen mocht de teistering
van den zomer. Na het middageten deden zij
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een smakelijk dutje, man en vrouw tegenover elkaar gezeten in een leunstoel, en de
koffietijd brak aan voor men het wist. Marieken, die niet slapen kon, bracht de lange
namiddagen door met haakwerk, met borduren of las de werken van Conscience, die
vader in vroeger jaren gekocht had. Buiten joeg het macadamstof omhoog onder de
jagende autos en bedekte alles met grijzen schimmel.
Dat was nu rentenieren! Men kon tenminste zijn vijf zinnen eens bijeen rapen,
meende Snepvangers. Geen verlangen meer naar de stad, slechts in zeer bijzondere
aangelegenheden waren zij te bewegen eens over en weer met den trein te gaan. 's
Avonds, wanneer de zon onder was, hadden zij het druk met den hof te begieten. Zij
pompten en sleurden het water in den tuin tot zij piepaf waren, en op het terras gingen
zij dan zitten uitblazen in de nieuwe tuinzetels. Hier kloegen zij wel eens over de
zwaluwen die niets ontzagen, en over de muggen die hen zoo lastig vielen. Tegenover
de zondagbezoekers gewaagden zij nooit van deze kleine onaangenaamheden,
roemden maar voortdurend en opgewekt het onschatbaar buitenleven. Het gebeurde
menigmaal dat Snepvangers moedermensch alleen terugkeerend van het station tot
waar hij bezoekers vergezeld had, zichzelf overtuigde dat zij zeer gelukkig waren.
Zijn lantaarn wierp een verren lichtschijn voor hem uit, de maan lachte aan den
hemel, en het dorp lag dan achter hem wanneer hij tot deze gevolgtrekking kwam.
In het dorp was er nog licht in de herbergen, daar zaten de dorpelingen te kaarten.
Ja, dat was toch wel gezellig! Daar schoof soms iemand in 't duister voorbij en riep
goedenavond; hij verschrok even, riep dan zeer joviaal zijn wedergroet, maar was
blij weer op eigen erf aan te landen en zijn doghond te hooren aanslaan. Madame
vond het dagelijksch leven wel een weinig eentonig, zij die zoo gewoon was al de
kletspraatjes te moeten aanhooren in haar kruidenierszaak. Marieken had ook wel
eens vage gevoelens van onrust, neen zij benijdde haar vriendinnekens niet die naar
bals gingen, uitstapjes deden, ja die met een vrijer mochten gaan wandelen, maar
toch!...
Na zoo'n oogenblikken van zwakheid probeerden zij tegenover elkaar den lof te
zingen van den buiten, alsof zij wederzijds iets van elkaar afwisten. Zij zochten
nieuwe veranderingen en verbeteringen, lieten voor het huis een vijvertje aanleggen
in cementrotsblokken, schilderden de trappen, kochten konijnen. Maar het vijvertje
stond altijd droog, en de konijnen stierven spoedig. Eenigen tijd
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hield een mol, die hun eigendom in alle richtingen doorwroette, hen in spanning.
Maar het beest verdween even geheimzinnig als het gekomen was. Mijnheer begon
nu weer iets te voelen voor de prijzen van bouwgronden, liep heele voormiddagen
langs de wegen, knoopte kennis aan met de boeren.
Zoohaast de dagen korter werden, en de vroege herfst zijn killig, buiig weer liet
aanstormen, bleven de bezoekers weg. In den begin vonden zij het aardig zoo hun
alledaagsche gang te kunnen gaan. Zij konden nu 's Zondags ook eens de vijf zinnen
bijeen rapen, en na het middagmaal een uil vangen. Maar eenzaam was het! Marieken
was het eerst de lustelooze stilte en afzondering moede, want zij had de minste
bezigheid. In den tuin viel nu niet meer te gieten, het regende meer dan te veel, de
planten en struiken waren haar te bekend, de kleine fruitoogst was lang reeds geplukt.
Moe gestaard op de kale velden, naar den neveligen, triestigen horizont achter de
boerderijen aan den overkant, speelde zij troosteloos piano of las weer maar een boek
van Conscience. En zij dacht aan het heilig sacrament des huwelijks.... Madame wist
wat elken dag brengen kon in het huishouden aan schuren en wasschen, aan strijken
en kousen stoppen. De beslommering van vruchten inmaken was voorbij, in den
kelder stonden dozijnen pottekens gelei, steenen kruiken ingelegde boontjes,
snijboonen en witte koolen. De winterprovisie brandhout en steenkolen was ingedaan,
en nu had men weer geen kommer of zorgen meer, kon men rusten. Maar Snepvangers
zelf, die niets te doen had, zocht maar telkens om de baan te kunnen op trekken. Hij
had in het dorp kennissen gevonden om kaart te spelen, maar hield het thuis verdoken.
Om eens naar de stad te kunnen gaan had hij dagen lang de noodzakelijkheid doen
uitschijnen van een barometer te bezitten. Met zoo'n ding wist men tenminste wat u
te wachten stond, regen of wind, of men al of niet zijn paraplu moest meesjouwen
op de wandelingen, die zij niet deden. Hij bracht een Zwitsersch, in hout uitgewerkt
kastje mee. Was er regen op handen dan kwam er een paterken met een paraplu uit
een deurken te voorschijn, kwam er droogte in de lucht dan stapte een flierefluiter,
een heerken, zomersch uitgedost, uit het ander poortje. Zij mochten niet veel plezier
aan het ding beleven dat meestal het weer aanwees dat geweest was. Ten einde raad
wendde Mijnheer dringende zaken voor die hem dwongen, dwongen tot zijn
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spijt, naar de stad te gaan. Hij pinkte dan geheimzinnig, noemde terloops M.
Boeykens, die zeer kramakkelachtig werd en hem noodig had.
Met danig stoken kreeg men het in Villa Yvonne ongeveer warm genoeg. Het kwam
wel eens voor dat men in den vroegen avond gewaar werd dat de lampen ongevuld
waren, en men naar het dorp moest door het vlagend weer voor petroleum. 't Was
een geploeter door de duisternis over den slijkerigen weg! Er was nu niets nieuws
meer te ondervinden. Zij wisten wanneer er treinen aankwamen, wisten wie voorbij
zou stappen, nu een paar boeren, straks de mattenleurders van Putte, later nog het
werkvolk, zonder den heremiet te rekenen, een jonge vent, die wat verder alleen in
een huisje woonde. Nog slechts een paar autos snorden dagelijks heen en weer met
kasteelvolk dat ergens, uren van de wereld verwijderd, woonde.
En de winter was bar, en streng, en lang. Amper mocht men het licht van den dag
aanschouwen. De wind joeg onbarmhartig door de kale boomen, over de velden,
rukte aan deuren en vensters. De regen zong door dagen en nachten zijn eenzaam
lied. Dan vroor het weer weken lang of gierden sneeuwstormen, zoodat alles blank
lag en bedolven. Eens moesten zij zelf een pad graven naar het hekpoortje, zoo lag
alles onder den dikken sneeuwpels. Teeken van leven kregen zij niet uit de stad, en
M. Snepvangers waagde zich niet buiten. Met Nieuwjaar bracht de postbode met de
dagelijksche krant eenige nieuwjaarskaartjes, wenschen van voorspoed en geluk.
Bedrukt spraken zij weer maar hoopvol van de lente, van de komende geneugte. De
piano werd niet meer aangeraakt, de grauwe lucht en de regen stemden te moedeloos.
Het pluimvee werd een last, men moest het verzorgen ook als men maar liefst bij de
kachel bleef zitten soezen, en de hond, de grimmige dog, bevuilde het huis.
Was dat nu het schoon rentenieren op den buiten? Zij dachten terug aan hun
gelukkige bedrijvigheid in de stad, waardoor zij nooit het ellendige winterseizoen
hadden gevoeld in zijn ijselijke naarheid. Al lengden de dagen, zij werden het niet
gewaar, en zoolang het te koud was om buiten te zitten konden zij van de mooie
dagen niet genieten. In de stad kon men ten minste wandelen door de drukke straten,
naar de winkels kijken. Sinds de kermis van Putte hadden zij geen bezoek meer
ontvangen, al die
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maanden hadden zij geen menschen meer gesproken buiten de dorpelingen, en die
telden zij niet. Carnaval was nog wel de triestigste dag, want zij dachten aan het volk
dat zich ginder, onder den lichtgloed der stad, wist te amuseeren. Was dat nu
rentenieren? Marieken verslond maar al de boeken die zij kon leenen in het dorp.
Madame gunde sinds lang niet meer aan Snepvangers zijn uitstapjes naar Antwerpen.
Het inroepen van M. Boeykens mocht niet baten, en de arme man vond geen genoegen
meer in de bouwgronden van den omtrek, rookte maar verwoed pijp na pijp, zoodat
al de kamers van tabaksrook doortrokken waren. Zoo kwam Goede Vrijdag.
Snepvangers kon het niet langer volhouden. Vandaag moest hij de stad zien, hij
wou en zou. Aan de koffietafel kreeg hij den gelukkigen inval.
- Het water rijst me over het hart als ik aan schelvisch denk!
- Zoo, wat gedacht, wantrouwde Madame, dat kunnen we niet krijgen in het dorp.
- Schelvisch, dweepte Marieken.
- Ik ben ziek van goesting naar schelvisch, droomde Mijnheer.
- Ge kunt bottekens krijgen, misschien ook mosselen als de vent van Bergen
op-Zoom komt!...
- Och!
- Schelvisch, onderlijnde Marieken.
- Kunt gij hem halen, vroeg bits Madame.
- Och, als ik u daar plezier kan mee doen... Ja dan wil ik wel eens naar de
vischmarkt gaan.
- Naar de stad!?
- Wel ja, Mama, 't is toch zoo geen reis.
- Wel, ik zal maar gauw gaan.
- Wat vreemde kuren, schuddebolde Madame die zich verloren moest geven.
En Snepvangers ging met zijn paraplu en zijn vischnet onder den arm. Aan het
kleine station ontmoette hij de vroolijke menschen, die dagelijks naar de stad gingen
werken. Hij mengde zich in hun gesprekken, voelde zich leven. Een mensch moet
toch menschen zien, zich niet van de wereld afzonderen! Wat gewoel bood de stad
en wat afwisseling! Hij verbeuzelde zijn tijd met kuieren en met pintjes pakken in
de estaminets, door hem vroeger regelmatig bezocht. Hoe prettig zich weer thuis te
voelen in de beweging
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der menschen! Ja de stad was toch wel aantrekkelijk, daar kan men, alles wel
beschouwd, nog van het leven profiteeren. Het werd middag voor hij er aan dacht
naar de vischmarkt te gaan. Madame zou zuur zien nu hij nog niet thuis was... maar
hij was immers man en meester! Kon hij het verhelpen dat de tijd hier zoo vlug
voorbij ging? God, nu moest de schelvisch maar voor het avondmaal dienen. Wat
zouden zij smullen. Na lang met kennersoogen de kramen te hebben onderzocht, na
loven en bieden kocht hij twee puur nog levende schelvisschen. Met zijn vischnet in
de hand en zijn paraplu onder den arm gekneld trok hij nu terug naar het station,
maar hij wandelde zoo gelukzalig traag dat hij zijn trein mankeerde.
Doelloos liep hij over de Keijserlei, dacht aan het onthaal dat hem te wachten
stond. Was dat niet een ouwe vriend, de verdierenpikker, die daar kwam
aangeslenterd?
- Wel verdorie, Snepvangers, zijt gij het? En ik die dacht dat ge reeds dood en
begraven waart!
- Neen, goddank, maar ik woon buiten....
- Dat wil zooveel zeggen als levend begraven!
- Neen, dat is wat sterk!....
- Trein gemankeerd?
- Ja.
- Kom, we gaan er eentje pakken op het weerzien.... Zoo, zoo!
En ze pakten er eenigen op het weerzien, spraken van vroeger dagen, van
verdierenpikken en gronden, van bekenden en notatarissen. Zij hadden beiden geluk
gehad in het leven, zagen alles rooskleurig in, deden joviaal. Voor zij het wisten
zaten zij elkaar genoegelijk toe te knikken in een hôtelzaal. Het was Goede Vrijdag!
Zij prezen het lekker vischdiner, proefden als twee smulpapen van de gerechten en
de wijnen, voelden zich behaaglijk zwellen. Wat tafelweelde! Visch te kust en te
keur, en wijn, witte en roode, beter en meer dan op de beste verkooping. Juist toen
zij discuteerden waarom taling toegelaten wordt op een vischdiner in den Vasten
werd het electrisch licht opgedraaid. Hun oogen knipperden even, het tafelgerei
schitterde helder, en zij bemerkten dat de glazen leeg stonden.
- Dat mag niet, beweerde Snepvangers als beleedigd.
- Neen, zeker niet!....
De vrienden kenden uur noch tijd. De Villa Yvonne lag zoo
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ver, en de schelvisch was door den garçon ergens weggelegd, als om de zorgeloosheid
te verhoogen. De kreeft werd nu een eenig belangrijk ding, de wijnsoorten een oud
zwak. Met verteedering dronken zij op elkaars gezondheid, en dat spel beviel hen
zeer. Bij het nagerecht bestelden zij champagne, sigaren en koffie.
- Het leven is schoon, mijmerde de verdierenpikker.
- Dat is het ja.... dat is de waarheid, stemde Snepvangers in, vleide zich wellustig
en gemakkelijk tegen de leuning van zijn stoel en zag diepzinnig de rookwolkjes na.
Hoe lang het geduurd heeft is lastig bij benadering te bepalen, en Snepvangers
heeft er zich nooit rekenschap van kunnen geven. Zij genoten nog lang van elkaars
aantrekkelijk gezelschap, behandelden alle mogelijke onderwerpen, vertelden moppen
en fluisterden zinnelijke opwellingen, waarbij zij vertrouwelijk knipoogden. Menig
glas werd nog gedronken en menige dure sigaar gerookt. Wat Mijnheer bijbleef was
het vreemd geval dat zij ruzie hadden gekregen bij de betaling van dit uitspanningsken.
Elk wou het gelag voor zijn rekening nemen, maar ten slotte betaalde elk zijn deel
en was wat vrijgeviger tegenover den garçon. Deze stopte M. Snepvangers wat in
de hand, zijn vischnet met schelvisch en zijn paraplu, en dan trokken de vrienden
weg met hoogroode gezichten. Tot afscheid werd nog een glas gedronken, hier een,
daar een, dan ging Mijnheer zijn vriend een eindje vergezellen tot aan den tram, want
hij meende te bespeuren dat deze een klein beetje zattekens was.
Later zeilde hij alleen terug naar het station. Plots was zijn vriend verdwenen, en
nu voelde hij zich danig moe, wou ergens rusten, om het even waar, zitten en uitrusten.
En hij werd wakker op een bank onder de kale boomen van het Park. Waar was
hij? Hij rilde van koude, voelde zich ziek, had hoofdpijn. Scheen het daglicht? Neen,
't was lantaarnschijn. Hoe laat was het nu wel? Even zien. Maar hij vond zijn uurwerk
niet in zijn zak, tastte instinctmatig naar zijn geldbeugel. Ook weg. God wat
beteekende dit nu! Zijn blikken zochten rond, zijn regenscherm, zijn zijden
regenscherm met zilveren kruk, eveneens spoorloos verdwenen. Voor zijn voeten
echter lag het vischnet met de schelvisschen, besmeurd door het slijk. God! kon hij
zijn vijf zinnen maar eens bijeen rapen! Wat zou hij doen, wat zou hij zeggen? Zoo'n
avontuur moest aan hem overkomen, aan een
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deftig getrouwd rentenier, aan een huisvader, aan den eigenaar der Villa Yvonne!
Zeer verlegen stond hij recht, onthutst raapte hij zijn vischnet op, liep de stad in.
Hoe nu naar huis gesukkeld waar men angstig op hem zat te wachten in den nacht.
Zij zouden natuurlijk niet kunnen slapen, het huis doorloopen, en bang het ergste
ongeluk vreezen. Hij moest ook om schelvisch gaan, Marieken moest ook aandringen
alsof haar moeder niet meer verstand had! Maar het dwaaste van al, M. Snepvangers
moest ook eens buitensporigheden bedrijven, zich te buiten gaan, Goeden Vrijdag
vieren! Te laat geklaagd, oude zot! Wat nu, wat nu aangevangen?
Hij ging M. Boeykens spreken, zou hem alles biechten, en die zou wel raad weten
om ruzie te vermijden in zijn huishouden, wie weet een echtscheiding kunnen beletten!
Suf stond hij voor de woning van den notaris te wachten tot het licht werd. Tot
zijn verbazing werd plots de poort geopend en liep de knecht hem op het lijf.
- Hoe weet gij het nu al? vroeg de knecht verwonderd.
- M. Boeykens?....
- Ja, zoo plots.... ja hij was wel niet goed, maar niemand kon zich daaraan
verwachten.... Saluut, tot weerziens.
M. Snepvangers oogde den knecht na, die haastig voortliep in den nacht. Nu kon
hij plots zijn vijf zinnen bijeen rapen! Hij had wel kunnen jubelen van verrukking,
nu was hij gered, nu kwam alles in orde. Hij had immers zijn kaartje nog om weer
te keeren?
Met den eersten trein trok hij naar Cappellen. De nacht lag nog over de velden,
en in de verte scheen het licht in de Villa Yvonne. Hoe meer hij naderde hoe luider
de hond begon te blaffen. Het tuinpoortje knarste open, uit de open deur viel het helle
licht. Hij hoorde geklaag en geschrei, gesnik en gejammer, keek niemand aan, zag
strak en wezenloos voor zich uit. In de keuken liet hij zich zuchtend op een stoel
neerzakken, de schelvisch voor de voeten.
Een oogenblik hoorde men de stilte, dan zei hij langzaam, met tranen in de stem:
- M. Boeykens is dood!
- Maar wij blijven hier niet langer.... wij hebben duizend angsten uitgestaan, zei
Madame tot rouwbeklag.
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- Alleen in den nacht, zuchtte Marieken, alleen in den triestigen buiten....
- Ja, 'n mensch weet nooit wat gebeuren kan, beaamde Snepvangers nederig en
treurig, zoo'n goede man.... Het buitenleven is toch niet zoo schoon als men denkt....
Voor mij is het niks.... ik ben niet bang.... Ik ben heelemaal van streek.... 't heeft me
danig gepakt.
- We zullen maar gauw koffie drinken, meende Madame.
Elk der huisgenooten was als ontlast. De oplossing was gekomen, zonder dat een
hunner zijn weerzin voor het landleven had moeten te kennen geven, zijn verlangen
had moeten toonen naar de loszinnige geneugten der stad, die zij voor maanden met
zooveel genot hadden verlaten en belasterd. Zij hadden genoeg van de stijve
deftigheid, wenschten maar liefst te gaan rentenieren in de oude buurt waar het zoo
gezellig was, waar de menschen en de straten hen zoo bekend waren, waar zij
meetelden in 't leven, waar muziek was en bedrijvigheid, en waar zij nooit onder de
drukkende afzondering, de eenzaamheid noch de ellendige seizoenen zouden lijden.
Marieken peinsde daarbij nog stillekens aan het huwelijk, en Mijnheer aan zijn
paraplu en zijn uurwerk! Bij het eerste schemeren van den dag was Mijnheer
Snepvangers bezig achter het tuinhek een paal op te richten waaraan een bordje
bevestigd was, vermeldende met onzekere, zwarte letters:
Villa
TE HUUR
of
TE KOOP.
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Geluk.
Tooneelspel in één bedrijf
door Suze la Chapelle-Roobol.
Personen:
LOUISE WALSUM........ 60 jaar.
JULIE VAN WALEN........ 58 jaar.
HEIN WALSUM......... 59 jaar.
DOORTJE (Dienstbode bij Louise).
De handeling heeft plaats in een kleine provinciestad, onverschillig waar.

Het tooneel stelt voor een eenvoudigen salon, degelijk gemeubeld naar den smaak van veertig
of vijftig jaar geleden. In den achterzijwand een dubbele deur, rechts daarvan een secretaire,
aan den anderen kant een mahoniehouten kastje. In den linkerzijwand een schoorsteen. Op
den mantel een pendule onder stolp en ouderwetsche candelabres, waarop brandende kaarsen.
Een flink vuur in den haard. Aan den anderen kant twee vensters waarvoor, evenals voor de
porte-brisée, gedrapeerde gordijnen, met koorden opgenomen. Op den grond een gebloemd
tapijt. In het midden een tafel met een fluweelen kleed gedekt. Daarop een zilveren theeservies
met blauw porseleinen koppen. Een theestoof met koperen ketel. Om de tafel zware,
mahoniehouten stoelen. Tusschen de ramen een daarbij passende sopha. Hier en daar een
tafeltje en een paar ouderwetsche ornementen. Boven het kastje een geschilderd portret van
een heer van middelbaren leeftijd. Over de tafeltjes en de stoelen doorgestopte antimacassars
en gewerkte kleedjes. Een vergulde gaskroon met drie ballons. Het is avond, het licht brandt.
Bij het opgaan van het scherm is Louise Walsum bezig met het theegoed te schikken. Zij is een
vrij gezette dame. Een gewoon, nog tamelijk frisch gezicht, gescheiden, grijs haar, door een
zwart kanten kapseltje gedekt. Zij draagt een zwart zijden japon met gitten garneersel. Het
snit van de japon is wat onbeholpen. Over het geheel ziet zij er netjes, maar toch wat
ouderwetsch en kleinsteedsch uit. Doortje komt binnen met een schaal gebakjes en met
schoteltjes die zij op het kastje plaatst. Doortje is een keurig nette dienstbode van tusschen de
50 en 60 jaar. Zij is gekleed in een katoenen japon, zwart zijden boezelaar en draagt een
kornet.
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Eerste Tooneel.
LOUISE, DOORTJE.

DOORTJE.

Hier zijn de taartjes mevrouw.
LOUISE.

Goed Doortje, zet maar neer. Heb je 't licht in de gang opgestoken?
DOORTJE.

Ja mevrouw.
LOUISE.

En zal je mevrouw uit het rijtuig helpen?
DOORTJE
(een beetje gebelgd).

Natuurlijk, ik heb wel manieren.
LOUISE
(verzachtend).

Ik zeg 't maar, omdat er 's avonds haast nooit visite komt.
DOORTJE.

Ja, dat is hier zeker iets bijzonders.
(Er wordt gebeld, Louise schrikt).

Zou de visite er al zijn?
LOUISE
(kijkt op de pendule).

't Kan haast niet. Pas half acht. Doe maar gauw open.
(Doortje af. Louise loopt zenuwachtig door de kamer, verschikt hier en daar nog wat, blijft
dan bij de tafel staan, met gespannen aandacht kijkend naar de deur).

Tweede Tooneel.
LOUISE. Haar schoonbroer HEIN WALSUM, een bejaard, kleinsteedsch, stijf heer.
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(met iets van teleurstelling in haar stem).

O, ben jij het?
HEIN.

Zooals je ziet. Hoe zit je zoo in de mooie kamer? Wacht je visite?
LOUISE.

Ja.
HEIN.

Wie komt er?
LOUISE.

Ach, je kent ze toch niet.
HEIN.
(verwonderd).

Nou, ik ken toch al jou kennissen.
LOUISE.

't Is niet iemand van hier.
HEIN.

Niet hier uit de stad?
(nieuwsgierig).

Vertel eens.
LOUISE
(ontwijkend).

Hadt je iets bijzonders?
HEIN.

Nee, ik liep een straatje om, en...
LOUISE
(half lachend).

Toen zag je licht aan den voorkant en was je nieuwsgierig.
HEIN.

Een beetje wel. Je zit altijd achter, behalve als je jarig bent.
LOUISE
(wat geïrriteerd).
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Maar een mensch hoeft toch niet altijd precies hetzelfde te doen.
HEIN
(rondkijkend).

Taartjes ook al, en die kaarsen... Die hebben, geloof ik, sints Peter's dood niet gebrand.
Nou... wie komt er?
LOUISE.

Herinner jij je Julie van Walen nog?
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HEIN
(zich trachtend te binnen te brengen).

Julie van Walen... nee... ja toch... maar die kan je niet meenen.
LOUISE.

Waarom niet?
HEIN
(opstaand, verschrikt).

Je bedoelt toch niet die Julie van Walen die indertijd van haar man is weggeloopen...
waar toen zoo'n schandaal mee geweest is?
LOUISE
(knikt).

HEIN
(ontstemd).

Maar Louise, hoe kom je aan dat mensch?
LOUISE.

Ze is een vriendin uit mijn meisjestijd. We hebben samen school gegaan. Maar 't is
gek, 't moet wel langer dan dertig jaar geleden zijn dat ik iets van haar hoorde. Nu
kwam van morgen ineens een brief.
HEIN.

Een brief? Moet ze wat van je hebben?
(Louise schudt het hoofd, neemt een brief uit haar sleutelmandje en reikt die aan Hein. Hein
staat op, houdt den brief onder 't licht en leest:)

Lieve Louise.
Je zult wel verwonderd zijn een brief van mij te ontvangen. In zooveel jaren hebben
we nooit meer iets van elkaar gehoord. O, dat is mijn schuld of liever de schuld van
mijn zwervend leven, mijn veel reizen en al het andere. Maar vergeten heb ik je nooit,
ik denk nooit aan mijn gelukkige jeugd of ik denk aan jou en ik heb een gevoel of
het jou ook zoo gaat. Als ik mij hierin vergis, beschouw dan dezen brief als niet
geschreven en stuur een boodschap naar het hotel de Gouden Ster dat je verhinderd
of uit de stad bent of ziek of wat je wilt. Als ik geen antwoord krijg kom ik van avond
bij je theedrinken. Dan zal ik je eens alles van mijn veelbesproken leven vertellen
en hooren hoe het jou gegaan is. Voor mij zal het een genot zijn en voor jou, hoop
ik, ook. Tot straks.
JULIE VAN WALEN.
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HEIN
(ontevreden).

Dat bewijst nog heelemaal niet dat ze je niet noodig heeft.
LOUISE.

Ik geloof niet... maar dan nog?
HEIN.

Hoe is 't mogelijk, dat je je met zoo'n mensch wilt inlaten.
LOUISE.

't Is wel vijf en twintig jaar geleden dat ze van haar man wegliep. In dien tijd kan zij
zich toch wel gebeterd hebben.
HEIN.

Maar wat heb je aan dat bezoek?
LOUISE.

Wat ik er aan heb? 't Is eens een afwisseling, eens wat anders:
(half tot zichzelf, half tot Hein, die met een ontevreden gezicht weer in den brief kijkt).

Wat heb ik dol veel van die Julie gehouwen en wat hebben we samen pret gemaakt
toen we kinderen en jonge meisjes waren. Ze had alles wat ik miste. Ze was mooi,
coquet, ijdel, schitterend...
HEIN.

't Is wat fraais. Zeg liever ronduit dat ze niet deugde..
LOUISE.

Ach, ik weet 't niet, Ik geloof altijd dat die tante in Brussel,
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waar zij zooveel logeerde, dat huwelijk heeft klaar gespeeld. 't Is alles zoo gauw in
zijn werk gegaan. Voor ze trouwde heb ik haar nog maar een paar keer gezien. Onze
wegen liepen heelemaal uit elkaar. Mijn leven was zoo geheel anders.
HEIN.

Gelukkig maar. Ik herinner me dat er van allerlei van haar verteld werd.
LOUISE.

't Zal wel overdreven zijn geweest. We hoorden dat ze was weggeloopen met een
ander. Ik wou haar toen schrijven, maar Peter vond beter van niet. Met zulke menschen
moest je je maar liever niet inlaten, zei hij.
HEIN.

Daar had hij groot gelijk in.
LOUISE.

Misschien wel. Peter was erg streng in zijn oordeel. Ik dacht toen dat ik meegaand
en gehoorzaam moest zijn, maar nu vind ik toch dat ik eigenlijk onverschillig en
bekrompen was.
HEIN.

Maar Louise, hoe heb ik het met je? Je kon toch niet blijven omgaan met een vrouw
die zoo maar met een anderen man is gaan leven. Als ze nou nog gescheiden was en
hertrouwd...
LOUISE.

Dat is ze misschien wel.
HEIN.

En ze onderteekent met haar meisjesnaam, Julie van Walen.
LOUISE.

Ja, 't kan ook best dat ze nu al weer sedert jaren een gewoon leven leidt en van dien
man af is.
HEIN.

Dan zou je er vroeger wel iets van gehoord hebben. Ze heeft in ieder geval bewezen
dat ze geen fatsoenlijke vrouw is.
LOUISE.

Misschien wel... maar...
HEIN.

Geen maren... zoo iemand ontvangt men niet.
LOUISE.

Ach, we zijn nou allebei al zoo oud. Wat voor kwaad steekt er in?
HEIN
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(humeurig).

Kwaad, dat zeg ik niet. Maar ik ga graag om met menschen die je noemen kan.
Natuurlijk weet morgen de heele stad dat zij geweest is.
LOUISE.

Dat kan mij niet schelen. Ze is dan toch mijn oude vriendin en ik ben blij dat ik haar
zien zal.
HEIN
(wrevelig).

Dat toon je waarachtig wel. Je beste japon aan, in den salon zitten, kaarsen opsteken,
taartjes, 't is of er een feest is...
LOUISE.

Voor mij is 't een feest.
HEIN.

Nou goed, maar vier 't dan maar met je beiden. Ik ga weg.
LOUISE.

Wil je niet even blijven? Ze zou 't misschien aardig vinden een oude kennis te zien.
HEIN.

Dank je wel. Ik ben heelemaal niet op de hernieuwde kennismaking gesteld. Wat
zou Betsy wel zeggen?
LOUISE.

Ik wist niet dat je zoo onder de plak van je vrouw zat.
HEIN
(opstuivend).

Ik... onder de plak... Ik verzoek je me niet met
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zulke veronderstellingen te beleedigen. 't Is alleen uit principe dat ik niet met zoo
iemand in aanraking wil komen.
LOUISE.

Ja, ja, principe en sleur, daar hebben wij altijd te veel na geleefd.
HEIN.

Wat zeg je?
LOUISE.

Niets.
HEIN.

Nu adieu.
(verachtelijk).

Veel plezier.
LOUISE.

De groeten thuis.
HEIN
(bij de deur zich omkeerend).

Zeg, morgenochtend kom ik je de aflevering van Eigen Haard brengen. Er staat zoo'n
mooi verhaal in, moet je lezen.
LOUISE
(glimlachend).

Heel vriendelijk. Dan kan je meteen eens poolshoogte nemen van het bezoek, hè.
HEIN
(wrevelig).

Daarom kom ik niet. Goeien avond
(Louise knikt, Hein af).

Derde Tooneel.
LOUISE alleen, dan JULIE VAN WALEN.
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Louise zet thee, loopt heen en weer in de kamer, bekijkt zich met een kritischen blik in den
spiegel. Zij schudt het hoofd, als is zij maar weinig met zichzelf tevreden en strijkt zich het
haar glad. Men hoort een rijtuig, haastig treedt zij van den spiegel terug, kijkt met gespannen
aandacht naar de deur, die na eenige oogenblikken door Doortje geopend wordt. Julie van
Walen komt met wat drukte binnen. Zij is een slanke, nog zeer elegante vrouw. Men ziet dat
zij heel mooi geweest is, het eigenlijk nog is. Geestig gezicht, met sterk sprekende zwarte
oogen. Sneeuwwit haar, heel mooi, naar de laatste mode gekapt. Ze is heel chic gekleed, draagt
een prachtigen bonten mantel en een grooten hoed met struisveeren. Ze mag er echter volstrekt
niet opzichtig uitzien. Haar uiterlijk moet zijn dàt van een gedistingeerde, bijzonder mooie en
elegante, modieuse dame op leeftijd. Haar heele verschijning moet een sterk contrast vormen
met de ouderwetsche kamer en het stijve uiterlijk van Louise. Doortje kijkt haar met open
mond, vol bewondering aan, doet dan langzaam de deur dicht.

JULIE
(treedt met uitgestoken handen op Louise toe).

Mijn beste Louise, wat ben ik blij je weer eens te zien!...
LOUISE.

Ik ook Julie, dat verzeker ik je. Ga zitten, ga zitten, maar doe eerst je goed af.
(Zij helpt Julie zich van haar hoed en mantel te ontdoen, kijkt met verbazing naar de kostbare
kleedingstukken en legt ze voorzichtig op een stoel. Julie neemt haar schildpadden face à main,
kijkt Louise aan, schudt een beetje meewarig het hoofd).

LOUISE.

Ik zou jou overal gekend hebben.
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JULIE.

Ik jou niet.
LOUISE
(iets teleurgesteld).

Vin je me zoo veranderd? Maar ga nu eens op je gemak zitten
(een fauteuil aanschuivend).

Hier, in die stoel, die is heusch lekker.
JULIE.

Ja, graag
(Louise onderzoekend aankijkend).

Vin je 't wezenlijk prettig om me weer eens terug te zien?
LOUISE.

Hoe kan je dat vragen? 't Is een heele gebeurtenis voor me. En juist vandaag vond
ik 't zoo heerlijk.
JULIE.

Waarom?
LOUISE.

't Was zulk afschuwelijk weer. Wil je wel gelooven, toen ik van morgen wakker
werd had ik lust om maar in bed te blijven totdat het heelemaal donker wordt en je
met fatsoen de gordijnen dicht kunt doen en het licht aansteken.
JULIE.

Waarom heb je 't dan niet gedaan?
LOUISE
(verwonderd).

Ach kom... zoo iets kan toch niet. In je bed blijven als je niet ziek bent. En het
huishouden dan? De boekjes voor den slager en den kruidenier. De achterkamer
moest vandaag ook gedaan worden.
JULIE
(lachend).

O, ben je van die kracht? Ja, ik begrijp 't
(kijkt in de kamer rond).

Wat is 't hier eigenaardig!
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LOUISE
(een beetje verlegen).

Niets voor jou hè? Heelemaal niet mooi, ouderwetsch, maar 't zijn altijd dezelfde
meubels van onze installatie. Ik zou geen andere willen, we zijn samen oud geworden.
JULIE.

O, maar 't is erg gezellig. Ik vind het wel prettig weer eens in zoo'n omgeving te zijn.
Woon je heel alleen in dat groote huis?
LOUISE.

Ja, met Doortje, mijn oude meid.
JULIE.

Waarom?
LOUISE
(verwonderd).

Waarom? Wel van mijn trouwen af heb ik hier gewoond, op dezelfde gracht. Ergens
anders zou ik toch niet meer aarden.
JULIE.

Hoe is 't mogelijk? Zijn al je kinderen getrouwd?
LOUISE.

Nee. - op één na. Mijn twee oudste zoons wonen allebei in Amsterdam. Mijn dochter
is met een leeraar getrouwd in Groningen.
(zachter).

Een jaar of vijf geleden is mijn jongste zoon naar Indië gegaan.
JULIE.

En je man?
LOUISE.

Die is al tien jaar dood.
(Een beetje ongeduldig).

Heusch, van mij is niets bijzonders te vertellen. Maar van jou...
JULIE
(lachend).

Ik zie 't al. Je brandt van nieuwsgierigheid. Je wilt graag weten wat er met mij gebeurd
is.
LOUISE.
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Je schreef toch dat je hier kwam om eens alles te vertellen. 't Is geen
onbescheidenheid. Je weet wel.... Ik heb altijd erg veel van je gehouwen.
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JULIE
(peinzend).

Ja, dat geloof ik wel.
(plotseling vroolijk).

Nu goed, je zult alles hooren. Maar geef me eerst een kopje thee. Zoo'n echt lekker,
hollandsch kopje thee. Dat brengt iemand in de goede stemming.
LOUISE.

Zeker. Suiker en melk?
JULIE.

Graag.
(Louise schenkt ijverig thee, presenteert gebakjes).

JULIE
(met genot haar thee drinkend).

Ziezoo, kom nu gezellig bij mij zitten.
LOUISE
(schuift haar stoel naast dien van Julie, wat verlegen).

Heusch, je moet niet denken dat ik nieuwsgierig ben, als je mij je vertrouwen liever
niet geeft....
JULIE.

Wel nee kind, mijn geschiedenis is geen geheim
(een oogenblik stilte, zij strekt haar keurig geschoeide voetjes uit en warmt ze bij het vuur,
dan, zonder op te zien).

Je hebt zeker nooit iets anders dan kwaad van me gehoord, sinds we elkaar niet meer
gezien hebben?
LOUISE
(ontwijkend).

Ach.... de menschen praten zooveel en weten niet....
JULIE.

Je bent een schat. Maar in mijn geval hadden ze eigenlijk wel gelijk. Zie je, ik had
een brave man, een beste, soliede man en toen ik een jaar of acht met hem getrouwd
was ben ik weggeloopen met een ander.

Groot Nederland. Jaargang 11

LOUISE
(aarzelend).

Ja, dat is zeker wel heel slecht.
JULIE
(haar aankijkend met tintelende oogen en een overmoedigen glimlach).

En.... het ergste is dat ik er nog altijd geen spijt van heb.
LOUISE
(terugwijkend, als met afschuw).

Hoe is 't mogelijk?
JULIE
(in een jubelkreet losbarstend).

Omdat ik zoo gelukkig ben geweest, omdat.... 't is misschien gek om te zeggen want
ik ben acht en vijftig jaar.... ik altijd nog zoo gelukkig ben
(Zij kijkt Louise aan, heel haar gezicht een triomf).

LOUISE
(blijft een oogenblik peinzend zitten, dan hoofdschuddend).

Ik begrijp je niet.
JULIE
(bedaarder).

Ik zal het je ook wel niet duidelijk kunnen maken. Luister eens. Je herinnert je nog
hoe mijn huwelijk tot stand kwam? Tante Adèle, bij wie ik in Brussel logeerde,
koppelde ons zoowat aan elkaar. Hij was tien jaar ouder dan ik, heel rijk. Ik was een
lichtzinnig, oppervlakkig schepseltje. Tante preekte mij het voordeel van zoo'n
huwelijk aan en ik vond 't wel aardig. Ik trouwde hem zonder goed te weten wat ik
deed, maar zonder tegenzin.
LOUISE.

Was hij slecht voor je?
JULIE.

Wel nee, hij was de goedheid zelf, als je daarover begint, ik alleen heb schuld.
LOUISE
(meer en meer verwonderd, heel afkeurend).
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JULIE
(levendig, driftig).

Ja, ja, ik weet alles wat je zeggen wilt. Denk je dat ik het helpen kon? Hij was goed,
maar ach lieve god, zoo intens vervelend, zoo vreeselijk bekrompen, zoo door en
door braaf dat ik er kippevel van kreeg.
LOUISE
(met de grootste verbazing).

En vond je dat een reden om...?
JULIE.

Weg te loopen met een ander wil je zeggen...
(lachend).

Kindlief, ik weet niet hoe de jouwe was. De saaiheid van den mijne kende geen
grenzen. 's Morgens besteedde hij een uur om zich aan te kleeden. Daarna ontbeet
hij en las de couranten, van voren naar achteren en nog eens van voren af aan. Dan
boemelde hij een beetje door de stad. 's Middags gingen wij rijden, wandelen of
visites maken. Als het weer te slecht was geloof ik dat hij dutte. Van 's avonds uitgaan
hield hij niet. Als we geen visite hadden en dan nog, wat voor visite, deden we een
spelletje.
LOUISE.

Voerde hij dan heelemaal niets uit? Werkte of las hij nooit?
JULIE.

Ik zeg je toch dat hij de courant las en hij keek de plaatjes van de illustraties. Hij had
een studeerkamer, maar wat hij er uitvoerde heb ik nooit kunnen ontdekken. Enfin,
toen ik zes maanden getrouwd was, vroeg ik mijzelf wanhopend af hoe ik dat zou
kunnen volhouden. Had hij nog maar eens ruzie met me gemaakt, maar zelfs dàt was
onmogelijk. Twee jaar na ons huwelijk werd ons kind geboren, ik geloof dat dat me
bewaarde voor krankzinnigheid.
LOUISE
(verwonderd).

Heb je een kind gehad?
JULIE
(met een plotseling somber gezicht).

Gehad... ik heb hem nog.
LOUISE
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(met verwijt en afschuw in haar stem).

Je hadt een kind, en toch kon je... ‘Julie!...
JULIE
(zachter, haar stem trilt van ingehouden smart)

We zien elkaar nooit. Als kind mocht hij niet bij mij komen. Toen hij onder werd en
begrip kreeg van den toestand, liet zijn vader hem vrij, maar toen wilde hij niet. We
hielden briefwisseling.... dat was een marteling en ik maakte er een eind aan. Ik heb
er veel door geleden.... de gedachte aan mijn jongen heeft mijn geluk dikwijls
verbitterd....
(zij zwijgt een paar oogenblikken en staart somber in het vuur, maar dan richt zij zich plotseling
op met een beweging alsof zij de droevige gedachten van zich afschudt en gaat energisch
voort).

En toch.... ik zou 't niet anders willen. Ik geloof dat ik nooit zóó gelukkig zou zijn
geweest, zóó zou hebben genoten, als ik er niet zooveel voor had moeten betalen.
Mijn geluk is duur gekocht, maar daardoor is het me des te dierbaarder.
LOUISE
(een beetje bitter).

Ik geloof dat je een benijdenswaardig mensch bent.
JULIE
(met volle overtuiging).

Dat ben ik ook. Maar laat ik je nu geregeld vertellen.... Zooals ik zei, toen ik twee
jaar getrouwd was,
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werd mijn jongen geboren. In 't eerst was dat zoo iets heerlijks, zoo iets verrukkelijks
dat ik het saaie en eentonige van mijn leven vergat. Ik hield innig van het kind, maar
toen het een paar jaar oud was begon ik te merken dat het innerlijk en uiterlijk
heelemaal op zijn vader leek. 't Had niets van mij. Maar dat ontgaf ik me. Ik was
toen toch tevreden met mijn lot en dat zou ik misschien wel gebleven zijn, wanneer
ik Henri niet ontmoet had.
LOUISE.

Wie is Henri?
JULIE.

Wel, Henri Duval, mijn man.
LOUISE
(haar met de grootste verbazing aankijkend).

Je man!
JULIE.

Nu, zooals je hem dan noemen wilt. Maar in ieder geval dan toch de man met wien
ik al die jaren gewoond en geleefd heb en waarmee ik tot mijn dood samen zal blijven,
al konden we dan ook niet trouwen!
LOUISE.

Maar waarom zijn jullie eigenlijk niet getrouwd?
JULIE.

Mijn man, d.w.z. mijn eerste, heeft nooit willen scheiden. Dat was zijn wraak. Dat
zoo'n bekrompen, goedig individu nog zoo haatdragend kan zijn hè.... daar heb ik
me dikwijls over verwonderd. Hij heeft mijn jongen ook tegen mij opgezet maar....
je vindt misschien dat ik me niet over hem beklagen mag. Twee jaar geleden is hij
gestorven. Toen konden we trouwen, maar we vonden het niet meer de moeite waard.
Kinderen hebben we niet, en voor ons zelf zijn we al zoo lang en zoo goed getrouwd,
dat we 't nu, nu we al zoo oud zijn, een paskwil vinden om voor de menschen die
comedie te gaan spelen.
LOUISE.

Maar terwille van je zoon?....
JULIE
(bitter).

Voor mijn zoon besta ik niet. Luister... Ik was dertig jaar toen ik Henri ontmoette.
Ik was nooit verliefd geweest. Ik leefde maar zoo kalmpjes voort, zonder emotie. Ik
was getrouwd en had een kind, nu ja, maar later heb ik begrepen dat 't eigenlijk
allemaal niets was. Toen kwam het. Ik ontmoette Henri en ik wist dat ik voor hem
leven moest, hem moest liefhebben en toebehooren. We werden tot elkaar getrokken
met onweerstaanbare macht. Daar viel niets tegen te doen, we konden er niet tegen
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vechten, we moesten toegeven. God beware een ieder voor zoo'n passie, en toch....
Weet je wat ik geloof? 't Zijn alleen maar de uitverkorenen die zóó lief kunnen
hebben, die zóó kunnen juichen in hun liefde!
(Ze is opgestaan, haar gezicht schittert, zij lijkt een jonge vrouw, stralend van geluk. 't Is alsof
Louise nog ouder wordt door de tegenstelling. Zij kijkt haar verbaasd en ongeloovig, toch
ietwat afgunstig aan).

LOUISE
(schamper).

Jullie hebt 't je dan niet moeilijk gemaakt.
JULIE.

Je begrijpt 't niet. Ik denk dat de menschen onze zaligheid in onze oogen lazen, want
nog vóór dat we gezondigd hadden kwamen mijn
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man allerlei verhalen ter ooren. Dat waren toen nog maar verzinsels. We hadden een
onderhoud. Ik zei dat Henri en ik elkaar liefhadden, zoo innig, zoo hartstochtelijk
dat er voor ons maar één weg te gaan was. Ik vroeg hem om te scheiden, dan konden
we trouwen. Hij weigerde, hij heeft altijd geweigerd.
LOUISE
(altijd een beetje schamper).

En toen ben je maar met dien ander weggegaan?
JULIE
(nog steeds opgewonden, zonder acht te slaan op Louise's toon).

Ja. Ik weet wel dat ik mijn plicht niet deed, dat 't er niet door kon op 't punt van
fatsoen. 't Was slecht om mijn kind te verlaten. Je zult het afschuwelijk vinden maar
ik heb nooit het gevoel gehad dat ik zoo heel slecht was. Ik kon niet anders. Ik moest.
De menschen vertelden dat ik een zedeloos leven leidde. Ik lachte om de praatjes en
vertoonde mij overal, met opgeheven hoofd, aan den arm van Henri.
LOUISE
(ongelduldig).

Maar schaamde je je dan niet? Je was toch gebrandmerkt in de oogen van de heele
wereld, van je familie, je kennissen. Vond je dat dan niet verschrikkelijk?
JULIE.

't Kon me niet schelen! Ik was zoo onuitsprekelijk gelukkig met Henri, dat ik zelfs
mijn kind kon vergeten. De menschen daar dacht ik heelemaal niet aan. Toen ik
eenmaal mijn strijd gestreden had en was weggegaan met den man dien ik liefhad,
toen heb ik ook geen berouw meer gehad. En, zie je, zoo moet het ook zijn. Henri
was voor mij alles ik kon alles voor hem opofferen. Al had ik honderdmaal voor de
keus gestaan, dan zou ik honderdmaal hetzelfde hebben gedaan. Ik wist wel wat ik
deed, ik gaf me heelemaal, mijn liefde was zoo groot dat er geen plaats was voor
wroeging.
LOUISE.

Dus je kon gelukkig zijn?
JULIE.

Ja, omdat ik krachtig was en voor mezelf wist dat mijn keus goed was. Ik heb een
rijk leven gehad, vol afwisseling, vol emotie, vol genot. Vóór ik Henri kende was ik
een onbeduidend schepseltje, ik stelde belang in de meest banale dingen, ik wist niet
wat er in mij sluimerde, waartoe ik instaat was. Maar hij ontdekte me aan mezelf,
hij leerde me dat het leven heerlijk, de wereld mooi is. Hij ontwikkelde me, door
hèm heb ik geleefd. Als ik gedaan had wat de menschen goedvonden, als ik zonder
eenige liefde voor mijn man te voelen, alleen uit plichtbesef en uit angst voor de
praatjes van de wereld bij hem was gebleven, zou ik verdord en verouderd zijn
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geweest voor mijn tijd, ik zou nooit een open oog hebben gehad voor al de schatten
van kunst en natuur, ik zou weggeteerd zijn van spijt, ik zou nooit hebben genoten....
Nu geniet ik nòg, al ben ik acht en vijftig jaar, nu voel ik me nog gelukkig, nog jong!
Heb ik dan niet goed gedaan?....
LOUISE.

Voor je zelf misschien wel, maar voor je zoon?
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JULIE.

Ik heb je immers al gezegd dat ik ook mijn slechte oogenblikken heb. Toch ben ik
getroost. Mijn jongen is niet ongelukkig. Hij heeft heelemaal het karakter van zijn
vader, is vormelijk, heel braaf....
LOUISE.

Ben je niet bang dat hij je veroordeelt en verdriet heeft over je gedrag?
JULIE.

Nee - als hij verdriet had zou hij van me houden en toenadering gezocht hebben. Nu
acht hij zichzelf in zijn onaantastbare braafheid en bekrompenheid hemelhoog boven
mij verheven.
(plotseling ongeduldig)

Maar daar hoeven we niet over te praten. Nu weet je alles. Komaan, 't is jou beurt.
Vertel nu eens iets van jezelf.
LOUISE.

Ach, ik heb niet veel te vertellen.
JULIE.

Toch wel. Toen we elkaar voor het laatst zagen, was je, geloof ik, vijf en twintig
jaar. In dien tijd is er toch ook voor jou een heeleboel gebeurd.
LOUISE.

Natuurlijk, maar....
(glimlachend)

niet veel waar jij belang in zult stellen.
JULIE.

Dat denk je maar. Had je een goeie man? Ben je gelukkig getrouwd geweest? Hielden
jullie veel van elkaar?
LOUISE.

Ja, mijn man was best. Misschien zou jij hem saai hebben gevonden. Ik was heel
tevreden en wij hielden van elkaar. Niet op jou manier.
(glimlachend).

Van zoo iets hadden wij geen begrip. Maar wij waren toch heel gelukkig
(weemoedig)

en nu ik zoo alleen ben overgebleven mis ik hem erg. We hebben zooveel samen
doorleefd.
JULIE
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(belangstellend.)

Doorleefd, wat alzoo?
LOUISE.

O, geen groote gebeurtenissen! We zijn jong getrouwd en we waren niet rijk. We
moesten tobben om rond te komen, maar we voelden er ons niet ongelukkig door.
(zich verdiepend in hare herinneringen).

Je weet niet hoe heerlijk 't was, als we ondanks onze zorgen, toch ieder jaar een klein
sommetje konden oversparen. Op oudejaarsavond maakten we samen de kas op en
als we zooveel over hadden dat we een klein effectje konden bijkoopen, waren we
den koning te rijk. ‘Voor de kinderen’, zeien we dan, en we begonnen het nieuwe
jaar vroolijk en moedig.
JULIE.

Dus jullie gingen nooit op reis? Van eens onbezorgd voor jezelf genieten was geen
sprake!
LOUISE
(lachend).

Op reis gaan! Nee, daar dachten we niet aan. Onze huwelijksreis hebben we naar de
Rijn gemaakt. Toen zijn we drie heele weken uit geweest. Ons verder leven hebben
we daar op geteerd. Je weet niet met hoeveel genot we er in later jaren over konden
praten en er de kinderen van vertellen.
JULIE.

Ja, je kinderen. Hoeveel heb je er gehad?
LOUISE.

Zes.
JULIE.

Met jullie beperkte middelen, zes kinderen!... Vond je dat niet verschrikkelijk?
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LOUISE.

Ach, zoo erg was het niet. Als je een goeie wil hebt en veel zelf doet, schikt zich dat
wel. En voor de kinderen zelf is 't heerlijk. Ze voeden elkaar op. Kinderen uit een
groot huishouden hebben altijd een gelukkige jeugd. Als ze ouder zijn geworden
verdiepen ze zich nog zoo dolgraag in de herinneringen van vroeger, toen ze stoeiden
en gekheid maakten in het groote, oude huis. Je moest mijn jongens eens hooren
wanneer zij bij mekaar zijn en daarover beginnen.
JULIE

Zijn al je kinderen in 't leven gebleven.
LOUISE
(droevig).

Nee, we hebben een meisje van dertien en een jongen van zes jaar verloren. Dat was
vreeselijk. Maar we hielden ons goed voor elkaar en voor de andere kinderen. We
hadden toch nog zooveel overgehouden. Dat bedachten we en verder hielp ons drukke
leven er ons overheen.
JULIE.
(vragend).

Je drukke leven?
LOUISE.

Ja zeker. Drie jongens grootbrengen en niet veel geld. Dat is een toer hoor, dat eischt
heel wat overleg. Dan heb je heusch geen tijd om te bedenken of je nog wel eens
anders zou willen.
JULIE
(meewarig).

Arme ziel!
LOUISE.

O, je hoeft me heelemaal niet te beklagen. Al dat moois waar jij over praat, dat heb
ik niet gekend. Maar ik heb 't niet gemist ook. Jij zult er misschien om lachen, maar
als ik, na een heele week van hard werken, van allemaal alledaaagsche plichljes in
het huishouden, als de wasch en kamers doen en de inmaak, Zondags 's middags met
mijn man ging wandelen, of 's avonds met hem en de kinderen in de huiskamer zat,
als de jongens zoo uitgelaten vroolijk waren en we samen allerlei spelletjes deden,
dan verlangde ik niets meer, dan voelde ik mij innig gelukkig.
JULIE
(een beetje ongeduldig).
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Waren je andere kinderen gezond?
LOUISE.

Heel sterk waren ze niet, ze hebben geloof ik alle kinderziekten doorgemaakt. Vooral
met Willie, mijn jongste heb ik veel getobd.
JULIE.

Ook dat nog....
LOUISE
(als heeft zij niet gehoord).

Hij is dikwijls ziek geweest. Menige nacht hebben we angstig bij hem gewaakt
(peinzend in haar herinneringen).

Vooral toen hij roodvonk had... wat was hij ziek, en de dokter zag 't zoo erg in... De
andere kinderen waren het huis uit. Mijn man en ik losten elkaar om beurten af. We
durfden voor elkaar niet bekennen hoe angstig we waren. De dag dat hij beter werd
zal ik nooit vergeten, dat gevoel toen de dokter eindelijk hoop gaf! Ik kon het niet
gelooven... 't is alsof het gisteren gebeurde dat oogenblik toen mijn man bij mij kwam,
me een zoen gaf en zei: Goddank moeder, onze jongen is behouden, huil nu maar
eens flink uit, nav blijdschap!...
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JULIE.
(na een paar oogenblikken stilte).

Is hij het die later naar Indië is gegaan?
LOUISE.

Ja, nu vijf jaar geleden
(droevig).

Dat vond ik verschrikkelijk...
JULIE.

Was hij je lieveling?
LOUISE.

Ach, dat wil ik niet zeggen. Ik heb al mijn kinderen innig liefgehad. Mijn dochter is
heel jong getrouwd. De twee oudste jongens waren sterker en flinker, beste, lieve
kinderen. Maar met Willie was 't nog wat anders. Of 't kwam dat hij als kind zooveel
gesukkeld heeft, ik weet 't niet. Maar toen de andere jongens zoo oud waren als hij,
gingen ze al zoo'n beetje hun eigen weg. Willie was altijd met mij, ook toen hij sterker
en gezonder werd. We waren onafscheidelijk. Een mooie jongen... en zoo lief... zoo
inhartelijk. Na den dood van mijn man bleven wij met ons beidjes, mijn twee oudste
zoons waren toen al getrouwd. Wat we toen een heerlijke tijd gehad hebben... Nu
vijf jaar geleden is hij naar Indië gegaan, dat moest, voor de zaken... Hij was nog
zoo jong, net twintig jaar...
JULIE.
(medelijdend).

En bleef je toen heel alleen?
LOUISE.

Ja, natuurlijk.
JULIE.

Vond je het niet vreeselijk saai, voel je je niet erg eenzaam?
LOUISE.
(peinzena).

Ja, soms wel, maar ik heb mijn herinneringen en als 't me wel eens benauwd wordt,
weet je wat ik dan doe?
JULIE.
(nieuwsgierig).

Groot Nederland. Jaargang 11

Nu?...
LOUISE.
(gaat naar de secretaire en opent die, trekt er een paar laadjes open, wenkt Julie).

Kijk eens.
JULIE.
(zich bij haar voegend).

Wat zijn dat.
LOUISE.
(verschillende pakjes brieven en papieren, die met gekleurde lintjes zijn toegebonden, opnemend).

Brieven van de kinderen. Dit zijn versjes, die zij op hebben gezegd als mijn man of
ik jarig waren. Hier heb je een comediestukje, dat hebben ze vertoond toen mijn man
vijftig jaar werd. Mijn oudste jongen, Peter, heeft het zelf gemaakt. Dit zijn de brieven
die mijn dochtertje me schreef toen ze voor het eerst uit logeeren was. Hier zijn ook
de rapporten van hun school, de jongens leerden allemaal goed... Als ik me nu wel
eens erg alleen voel, dan lees ik dat allemaal weer eens door, dan leef ik in 't verleden
en dan vliegt de tijd om...
JULIE
(langzaam naar haar stoel terugkeerena).

En krijg je goede berichten van je zoon uit Indië?
LOUISE
(zorgvuldig de pakjes terechtschikkend).

Ja, heel goed.
JULIE.

Je hebt altijd in ditzelfde huis gewoond, zeg je?
LOUISE.

Ja, in 't zelfde huis, in de zelfde stad, op dezelfde gracht. Daar wen je zoo aan. We
zijn er haast nooit uitgeweest, alleen toen mijn
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zoons trouwden, toen gingen we natuurlijk naar Amsterdam. In de laatste jaren van
het leven van mijn man gingen de zaken voordeeliger en kregen we 't wat ruimer,
maar we waren toen al te oud om er nog van te genieten.
JULIE.

Maar nu nog?.... Je zoudt nu nog wel eens op reis kunnen gaan!
LOUISE
(bijna verschrikt).

Ik op reis gaan, alleen?
JULIE.

Nu, dan neem je iemand mee. Je hebt wel een nichtje of een kennis die 't heel prettig
zou vinden.
LOUISE
(een beetje pijnlijk lachend).

Verbeeld je, ik op reis gaan! O, nee, ik geloof dat ik bang zou zijn in den trein of op
een boot, ik durf al niet goed in een rijtuig. Voor alles waaraan ik niet gewoon ben,
ben ik een beetje angstig.
(Julie aankijkend)

Lach me maar uit... Zoo word je, als je een mensch bent als ik.
JULIE
(afwerend).

Wel nee
(met een plotselingen inval)

Weet je wat? Je moest eens bij ons in Parijs komen logeeren...
LOUISE.

Ik... in Parijs!
(lachend).

Daar deug ik nog al voor... Zie me maar eens aan en vergelijk me bij je zelf.
JULIE.

Kom, kom, gekheid. We zullen je wel opknappen. Een mensch is nooit te oud om
nog wat te genieten. Of...
(zij kijkt de andere aan met een ondeugende tinteling in de oogen)
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is er gewetensbezwaar? Durf je niet?
(lachend)

Weet je waar je te oud voor bent? Om je nog aan de praatjes van de menschen te
storen.
LOUISE.
(een beetje verontwaardigd).

Dat is het ook niet. Hoe kan je dat denken?
JULIE.

Dat is dan afgesproken. Nu geloof ik dat het mijn tijd wordt.
LOUISE.
(teleurgesteld).

Ga je al weg?
JULIE.

Me dunkt ik heb 't nog al lang gemaakt.
LOUISE.

Neem je al voor goed afscheid?
JULIE.

Ja kind. Morgen ochtend ga ik naar Parijs terug.
(heel gelukkig)

Henri is al vijf dagen alleen en dat is meer, dan hij zelfs nù nog, verdragen kan. Ik
zelf ben geen zier beter, ik verlang onuitsprekelijk om weer bij hem te zijn.
LOUISE
(wat ontmoedigd).

Dus is 't alweer allemaal gedaan. Dan zie ik je niet meer?
JULIE.

Maar je komt immers bij ons?
(hartelijk)

Vind je 't dan heusch prettig dat ik geweest ben?
LOUISE.

Natuurlijk. Denk eens aan, wat een gebeurtenis in mijn stil leventje. Je bent zoo mooi,
zoo vroolijk, zoo opgewekt.
(haar met bewondering aanstarend)

Ik wist niet dat er zulke menschen bestonden!
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JULIE
(half lachend, half ernstig).

En nu je dat dan wèl weet.... voel je nu niet dat je toch wel wat bent tekort gekomen?
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LOUISE
(verbaasd).

Te kort gekomen?
JULIE
(ogeduldig).

Je hebt toch heel weinig aan je leven gehad. Je weet eigenlijk niet dat de wereld mooi
en ons bestaan heerlijk is. Je bent toch maar alleen met de prozaïsche kant van alles
in aanraking gekomen.
LOUISE
(goedmoedig).

Dat geloof ik niet.
(peinzend).

Toen je daar straks met zooveel enthusiasme over je geluk sprak, toen heb ik 't
misschien wel even jammer gevonden dat dat alles voor mij een gesloten boek is
gebleven.
(het hoofd opheffend en de andere aanziende).

Maar zooals ik je zei: Ik heb het niet gemist, ik ben op mijn manier gelukkig geweest.
Tot zoo iets als jij gedaan hebt zou ik nooit zijn gekomen. Ik zou er nooit vrede bij
gevonden hebben.
JULIE
(opgewonden).

Omdat je nooit hebt liefgehad. Omdat je niet begrijpt hoe heerlijk het is, iemand in
je leven te vinden, die je alles vergoedt en waarvoor je alles kunt zijn.
LOUISE
(bedaard, peinzend).

Ik weet 't niet.... wel mogelijk....
(Een paar minuten stilte, Doortje komt binnen met een paar couranten en een brief).

DOORTJE.

Mevrouw hier is de courant.
LOUISE
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(een beetje afwezig).

Ja, leg maar neer.
DOORTJE.

Er is ook een brief.
(Doortje af).

LOUISE
(tot de werkelijkheid teruggebracht).

Een brief zeker van de kinderen.
(Zij gaat naar het tafeltje waar Doortje den brief heeft neergelegd, met een kreet van blijde
verrassing).

Van Willie, ik dacht dat de mail nog niet aan was.
(Zij staat met den brief in de hand).

JULIE
(vriendelijk).

Geneer je niet. Lees gerust je brief, dan maak ik me in dien tijd klaar.
LOUISE.

Mag ik?....
(Julie treedt voor den spiegel, zet langaaam en met zorg haar hoed op. Louise opent haastig
den brief en begint te lezen. Na een paar seconden uit zij een kreet van vreugde, haar gezicht
wordt één en al blijdschap.)

LOUISE
(verrukt).

Mijn jongen, mijn Willie, is 't mogelijk!
JULIE
(verschrikt omkijkend).

Je hebt toch geen slechte tijding?
LOUISE.

Nee, nee,...
(verward).

Hij komt thuis, misschien de volgende week al. Lees maar....
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(zij geeft haar den brief, loopt zenuwachtig naar de deur, laat die openstaan, in de gang
roepend)

Doortje, Doortje, meneer Willie komt thuis!....
JULIE
(neemt glimlachend den brief op en leest hardop)

Liefste moeder,
Ik heb goed nieuws en wil geen oogenblik langer wachten met het je te vertellen,
want zoolang je het niet weet kan ik er zelf maar half van genieten. Vandaag hoorde
ik het, het idee is ellendig dat er nog
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weken moeten verloopen eer je er ook blij mee kunt zijn. Er moet iemand voor de
zaken naar Europa en de keus is op mij gevallen. Zoo gauw mogelijk ga ik scheep,
als ik kan, al de volgende week. Een jaar uit en thuis. Denk eens aan moedertje, een
heel jaar, de reis er af, en den verderen tijd kan ik, met tusschenpoozen van enkele
dagen, altijd bij je zijn. Wat een buitenkansje! Ik had nog niet durven hopen in de
eerste acht of tien jaar te kunnen repatrieeren. O, ik verlang er zoo na om je lieve
gezicht weer te zien, wat zullen we heerlijke dagen hebben met ons beidjes. We gaan
samen uit en ik neem je mee op reis ook, boor oudje, en geen tegenstribbelen. En 't
zaligst van alles is dat ik weer met je zal kunnen praten, zoo echt vertrouwelijk praten.
Want zie je, moedertje, al kom ik wat meer wereldwijs en wat minder onbedorven
terug, toch is er eigenlijk niets in mijn leven geweest wat ik je niet zou durven
vertellen. En dat dank ik heelemaal niet aan mezelf - ik ben niet beter dan honderd
anderen - dat dank ik alleen aan jou, die mij altijd het goede hebt voorgehouden, niet
in redeneeringen, alleen door je groote, onbaatzuchtige liefde, je stille
plichtsbetrachting, je voorbeeld van trouw en opoffering. O, aan jou denken en iets
wezenlijk slechts of gemeens doen, dat was immers onmogelijk! Moeder, je bent het
liefste, het dierbaarste, wat ik op de wereld bezit! Ik schrijf nu niet langer, als je
dezen krijgt zien we elkaar heel gauw weer.
J. WILLIE.
(Julie heeft in den beginne luchtig gelezen, langzamerhand krijgt haar gezicht een andere
uitdrukking. Louise is weer binnengekomen, heeft Doortje, die aan de deur is verschenen,
teruggewenkt en luistert met een verheerlijkt gezicht naar de laatste zinnen. Julie legt den
brief stil en bedaard op tafel, gaat langzaam naar den stoel waarop haar mantel ligt).

LOUISE.

Heerlijk hè?
JULIE.

Ik ben heel blij voor je.
LOUISE
(helpt Julie aan haar mantel, maar heel gepreoccupeerd).

Hoe krijgen we alles nog klaar? Z'n kamer.... 't Moet er feestelijk uitzien....
DOORTJE
(aan de deur).

Mevrouw, 't rijtuig is voor.
JULIE.

Ik kom....
(tot Louise).

Nu adieu, hartelijk dank voor je prettige ontvangst.
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LOUISE
(geheel tot de werkelijkheid teruggebracht).

Ga je nu heusch? Ik ben ook erg biij je gezien te hebben. Blijf niet weer zoo lang
weg. 't Beste hoor en goede reis....
JULIE
(een beetje weemoedig).

Als je met je zoon in Parijs mocht komen dan reken ik op je, hoor. Ik zal je mijn
adres geven
(plotseling weer
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stralend).

O, je moet komen, kennis maken met Henri, zien dat ik niet teveel van hem gezegd
heb!
LOUISE
(wat afwezig).

Ja zeker, we zullen elkaar schrijven.... adieu, adieu....
(Er is iets in haar heele manier van doen alsof zij 't nu maar goed vindt dat Julie weggaat.
Deze kust haar, gaat dan naar de deur, door Doortje gevolgd. Louise gaat bij de tafel zitten,
neemt den brief weer op, kijkt er in en stamelt afgebroken)

Mijn jongen, mijn Willie.... O God, wat ben ik gelukkig!
(terwijl zij den brief zachtjes weer doorleest zakt het scherm).
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Heide
door Hein Boeken.
I.
Hei-bloei in 't Woud.
Wat donkre god spreidt in dees donkre hallen,
Die witte en zwarte zuil, festoen-bekleed,
Berk, eik en spar, omtuinen, 't ruig tapeet,
Daar groene mosgrond hem te blijd mocht vallen,
Opdat na de' afscheidsgroet der dienstbre tallen,
Wier rei en dans en luchte staatsie breed
Als vlucht'ge schaar in groene schaûw vergleed,
Wel zacht de treên der Heil'ge mochten vallen?
Wat teedre schoonheid, om wier liefde en leed
Zoo donkre roes van zomer-hartstocht vol
Hem in het hart en gloeiende aadren zwol,
Hield Haar de leên met heil'ge wolk omkleed,
Dat, voor het vallen van Haar tooi in plooien,
Zoo'n blos hij koos om Haar den vloer te tooien?

Doldersche weg.
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II.
Moeder-Aarde.
'k Herken u nu, o Moeder-Aarde, weêr.
Dit is het blozen van uw donker bloed.
Hier breekt het door. Gij, die ons allen voedt,
Maar zoo diep weg-schuilt onder 't zwalpend meir,
Of hoog uw kindren heft op 't steigrend heir
Der bergen: menschen, boomen, 't zoet gebroed
Der bloemen, 't vluchtig volk der zang'ren vroed,
Al wat gij aêrs nog opheft onder 't neêrblikkend gelaat en helle zonne-oogen
Des zomers, tot wien 't al wordt opgetogen,
Al wat er op-groeit uit uw donkren schoot, Maar waar zoo ruig de stille golven deinen
Dier starre zee, de hei, komt eerst uit-schijnen
Van uw warm harte-bloed het donker rood.

Hilversum.
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Adrastos
(Dramatisch fragment)
door Edward B. Koster.
Personen:
ADRASTOS, een smeekeling aan het hof van KROISOS.
KROISOS, koning van Lydië.
LUKOS, oudste zoon van KROISOS.
ATYS, jongste zoon van KROISOS.
CHORAMNE, vrouw van KROISOS.
AMASTRIS, bruid van ATYS.
Koor van Lydische Grijsaards.
Plaats der handeling: het koninklijk paleis van KROISOS.

Eerste tooneel.
KROISOS.
Een droeve droom heeft mij deez' nacht benauwd,
Genaad'ge Goden! wendt het onheil af;
'k Zag in den slaap hoe mijn geliefde zoon,
Mijn Atys, door het bittere geweld
Van doodelijke speerpunt werd vermoord;
Ik zag de roodheid van zijn dierbaar bloed
Uitvloeiend over de aarde; 'k zag zijn bleek,
Verwrongen aangezicht, waaruit verwijt
Mij tegenstaarde, 't breken van zijn oog,
Het laatste rillen van zijn stervend lijf.
O droeve vadervreugd, die 't derven ducht
Van 't veelgeliefde kind! O angst'ge nacht,
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Waarin 'k dat droomgezicht moest zien! Wee, wee!
Hoe zal 'k de slagen keeren van het lot?
Wat zal mijn schild, mijn hechte beuk'laar zijn?
Zelfs Goden stuiten niet des noodlots gang,
Dat sluipend als een panter naderkomt,
En onverhoeds, met fulpen kattentred
En loerend kruipen 't offer overvalt.
Of is 't geen noodlot? Is het soms een God,
Een ijv'rig God, die mij 't geluk benijdt
En grooten rijkdom; die met afgunst ziet
Hoe ik in eer en schattenvolheid bloei,
Hoe allen mij eerbiedig hulde doen,
En mij de gansche wereld om mijn goud
Welzalig prijst en veelgezegend noemt?
En waren ùwe woorden profetie,
O Solon, die mij zeide dat geen mensch
Gelukkig was te prijzen vóór zijn dood?
Mocht dat zoo zijn, dan is er hoop op heil;
Ik zal met vroom gebaar en vuur'ge beê
Mij off'rend wenden tot de hooge Goôn,
En hun geduchten toorn en duist'ren nijd
Ver van mij trachten af te houden - Zie,
Daar komt Choramne; blijkbaar zoekt ze mij,
Want spiedend blikt haar oog naar ied'ren kant;
Zij ziet er uit als een die wichtig nieuws
Draagt op de lippentoppen, en verlangt
Het mee te deelen aan wie 't hooren wil.
CHORAMNE.
Hier kom ik haastig, zoekend naar de plaats,
Waar gij vertoeft, mijn heer en mijn gemaal.
'k Heb nieuws voor u; zooeven kwam een man,
Een vreemd'ling, haav'loos van een verren tocht, Maar, naar hij zegt, is hij van vorst'lijk bloed, Tot ons paleis, en zette als smeek'ling zich
Bij 't gastvrij haardvuur in de groote zaal.
KROISOS.
Choramne, hij is welkom. Maar aleer
Ik hem bij ons ontbied en lout'ring geef
En ondervrage naar zijn stam en land,
Verneem, mijn lieve, wat ik in den nacht

Groot Nederland. Jaargang 11

362
Voor droomgezicht aanschouwde. Door een speer
Werd onze dierbare Atys neergeveld.
CHORAMNE.
Hoe zegt gij? Atys? Door een speer geveld?
En tracht gij niet te keeren dezen droom?
KROISOS.
Ja, 'k maakte mij gereed om met gebed
En offer tot de Goden op te gaan,
Toen gij met nieuws hier van den vreemd'ling kwaamt.
CHORAMNE.
O smeek dan innig om der Goden gunst;
Bid vurig voor het welzijn van ons kind,
Ons éénig kind, onze' Atys, hij alleen
De hoop van onzen ouden dag en stam.
Want, heb ik u twee kind'ren ook gebaard,
Helaas, den oudsten werd de weg der stem,
Die klinkend uitschalt uit der lippen spleet,
Door Godenhand versperd, en geen geluid
Dringt tot zijn stomp-geslagen ooren door.
Al hebben we onzen Lukos innig lief,
En klagen we om zijn onverdiende ramp,
En staren wij vol deernis op 't gelaat,
Dat stil-geduldig tot ons lacht, en lijdt,
Toch is hij niet geboren voor de kroon,
Die Lydië's koning eenmaal dragen moet.
Maar Atys, die in al wat hij verricht
Steeds uitmunt, en den eerepalm verwerft
In elken strijd van lichaam en van geest,
De hoop niet slechts van ons, maar ook van 't volk,
Dat daag'lijks voor zijn liev'lings welzijn bidt O bid voor hem, want werd hij ons ontroofd,
Dan zou ik sterven van verdriet; - en óók,
Dan zou de grondslag wagg'len van uw troon,
Ten prooi aan wilde twisten en geweld.
KROISOS.
Spreek zachter, vrouw. Verzoek de Goden niet.
Zij hebben mij genade steeds betoond,
En zullen 't nu nog doen, als 'k met gebed
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Mij tot hen wend, en smeek voor mijnen zoon.
Welnu, ik ga. Geef gij den vreemdeling
Intusschen spijs en drank, en laat hem dan
Mij wachten hier op 't voorplein van 't paleis.
CHORAMNE.
'k Zal alles doen zooals gij het beveelt.
(Af.)

KROISOS.
Ja, voor het welzijn van mijn dierbaar kind
En voor 't bevest'gen van mijn hechten troon,
Die, als iets mensch'lijks me overvalt, hem wacht,
Mijn troon, die hoog gericht in 't Lydisch land,
Alom zijn schitt'ring van juweel en goud
Ten hemel en langs de aarde stralend schiet,
En op de zee zijn zonneglansen spreidt, Voor die wil ik met offers tot de Goôn
Mij wenden en hen bidden om gena.
Maar welke God kan toornig op mij zijn,
Wie is naijv'rig op mijn schattental,
Misgunt mij daarvan 't rustige bezit?
Heb ik niet uit mijn hoorn van overvloed
Het goud met volle handen uitgestrooid,
En neer doen vallen in een stroom van licht,
Als zonnevonk'ling in hun tempels? - Hoe,
Heb ik de orakels niet een schoonen tooi
En schat geschonken in het lout're goud,
Dat ik tot tegels smelten liet? En klinkt
De roem van Kroisos niet van land tot land,
Als milden gever van veel pronksieraên?
En zouden zij mij loonen met den dood
Van mijn geliefden zoon? Het kàn niet zijn,
Zulke' ondank kennen Godenharten niet.
Toch wil ik mij vernederen voor hen,
Tot redding van mijn kind, en voor 't behoud
Van mijn geslacht op dezen koningstroon.
KOOR.
Kroisos, zoon van Alyattes,
Wij, die veler jaren tal
Zagen vergaan in de zee van den tijd,
Wij, in ervaring grijs geworden,
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Trouwe dienaars van uw troon,
U verknocht in gevaren en dood,
Wij vernamen uit Choramne's mond
Ruchtb're woorden van den droom,
Heerscher, dien gij hadt gezien.
Haastig kwamen wij geschreden,
Snel bewegende de oude voeten,
Stram van 't vele gaan op de aard',
Zoekende uw tegenwoordigheid.
Telkens als and'ren berispend,
Krenkend met prikkels van woorden,
Smalen op uwer daden doel,
Leggen wij 't zwijgen hem op,
Breid'lend den morrenden mond,
Klemmend bevel hem gevend.
Altijd wijden we onze krachten,
Zwak wel door 't gewicht des lots,
Maar van goeder hart geschonken,
Aan den bloei van uw machtig rijk;
Dat de Goden zeeg'nen mogen!
EERSTE HALFKOOR.
Is het waar dat een droom U ontstelde,
O machtig gebieder des lands,
O sier van mijn Lydischen grond,
Waar de Tmolos met plechtige kruin
De hangende wolken doorboort,
En de Hermos met vochtigen tred
Door de dalen en dellingen schiet?
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Dramatisch overzicht.
Le Gendre de Monsieur Poirier, bij de N.V. Tooneelvereeniging.
Emile Augier, schrijver (met Jules Sandeau) van Le Gendre de M. Poirier, beteekent
voor zijn deel den overgang van romantisme tot het realisme des nieuwen tijds.
Hetgeen dien overgang en dat realisme onder meer kenmerkt en onderscheidt, is het
allengs verdwijnen van het moreele element in de kunst. De romantiek, hoezeer
anders geaard en anders willend dan het voorafgaand classicisme, was evenzeer in
essentie zedelijk, gebouwd op het onderscheid van Goed en Kwaad, van Deugd en
Zonde. Haar wereld was een moreele wereld en hetzij de kunstenaars hun kracht
zochten in een tendentie of verheffing van het Goede of van het Slechte, het
onderscheid tusschen die beide was er, overal en altijd, geldend voor een iegelijk en
door niemand te veronachtzamen, die het ondernam een ‘comédie humaine’ te
schrijven.
Tegen de veertig, vijftig jaren echter, met Balzac, maar vooral met Flaubert komt
de kentering, en het bovengenoemd stuk in 1855 verschenen van Emile Augier, den
toen jongen dramaturg, is er een merkwaardige openbaring van. De nieuwere tijd
werd onverschillig voor de moraal in kunst. Niet alleen of voornamelijk het zedelijke
in den mensch ging hem aan, hij begon ernst te maken met dat, wat inderdaad de
romantiek bedoeld, maar nooit verwerkelijkt had: de studie van den geheelen mensch,
van al het menschelijke, van al het levende. Zoo noemde zich de nieuwe kunst
realisme, op den duur zelfs naturalisme en vierde het leven, onverschillig hoe het
zich openbaarde.
Maar Emile Augier was nog zoover niet, gelijk ook die andere gevierde
dramadichters zijns tijds, Dumas Jr. en Sardou, zoo ver nog niet waren. In Le Gendre
de M. Poirier worden een edelman en een opgekomen kleinburger bestudeerd en
beschreven, alsof het enkel om een studie d'après nature te doen ware. Zoo meent
men aanvankelijk. Maar weldra blijkt die objectieve, die neutrale karakterstudie zich
te vervormen tot en te verbinden met de strekking van het gansche werk, die er een
is van romantiek en niet van realisme. Strekking is misschien wat bar ge-
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zegd. Het is meer de geest van het werk en zijn ontwikkeling tot een blij-eindig spel.
Poirier, die een adellijken schoonzoon, als 't ware, heeft gekocht, om met hem te
pronken en ‘hoogerop’ te komen; de adellijke schoonzoon zelf, die al te weinig
bedacht, dat het hier een handelszaak met tegenpraestatie gold, die twee raken in
den loop der handeling zoo uit elkaar, dat er haast geen redden meer aan is. Des
eenen afschuwelijk platte burgerlijkheid, des anderen leege pretentie en cynische
lichtzinnigheid hebben zich in elkaar bedrogen gevonden en zouden onherroepelijk
moeten scheiden, zoo niet de zachte vrouwehand van Poirier's dochter hen weer
bijeen bracht. De vrouw vereenigt hier de hoogere gevoelscultuur van den edelman
met de beslistheid van denken en doen des nijveren burgers en kan aldus door geven
en nemen de beide partijen verzoenen.
Zij betoont zich zóó edel, dat haar voorname gemaal er puur van ontstelt en
beschaamd erkent het met al zijn roemrijke voorvaders tot zulk een hoogte nimmer
gebracht te hebben. Maar zij betoont zich andererzijds vasthoudend en doortastend
genoeg om waarborgen te eischen, dat zij haar noblesse niet aan een onwaardigen
verspilt. En zoo blijkt zij van alle kanten voortreffelijk.
Indien nu die jonge vrouw minder edelmoedig en fijngevoelig, indien zij meer...
gewoon ware geweest en ook de edelman-echtgenoot minder edel en meer
cynisch-egoïst, gelijk toch ook wel voorkomt, dan hadde Augier's tooneelspel niet
blij kunnen eindigen. Deshalve deed de schrijver aan de karakters zijner personnages
zacht geweld aan en kon hij dit doen, zonder protest van het publiek, wijl de tijd hem
gelijk gaf. Eigenlijk kan men niet eens spreken van geweld aandoen. Augier zag hen
zoo, dacht zich hen zóó, met dien kleinen onwaarschijnlijken draai naar het idealisme,
omdat de ‘nuchtere’ kijk van latere, realistische, jaren nog de zijne niet was. Zeker,
een edelman was vaak ijdel en leeg-pretentieus, en cynisch egoïst. Maar dat kon
enkel aan de oppervlakte zijn. Als het er op aan kwam, als de omstandigheden een
beroep deden op zijn wezenlijken aard, openbaarde zich zijn zuiver en fijn gevoel,
zijn rechtvaardige en grootmoedige ridderlijkheid. Dan wist hij het wezen van den
schijn te onderscheiden en zag hij den echten adel, ook onder het burgerlijke kleed.
En stond het met de vrouw niet even zoo geschapen?
Een burgermeisje mocht dan ijdel genoeg zijn om graag markiezin te heeten, in
de diepte haars gemoeds verloochende zich het echt-vrouwelijke niet en dat
echtvrouwelijke was verheven boven de lagere wereldsche belangen en grootmoedig
in zijn liefde. Het was niet enkel wenschelijk een zoo geaarde vrouwefiguur in het
spel te brengen, maar de vrouwen waren ook zoo, meende de schrijver, onbaatzuchttg
en opofferend, als
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de beste edelman. Doch het schaadt haar geenszins, indien zij daarnevens een weinig
positiever geworden is dan in vroeger, romantischer jaren. Dat heeft het burgerlijke
- en goed - gedaan.
Aldus kunnen dan ten slotte de jonge man en het jonge meisje, beiden edel van
nature, elkander vinden en zal hun huwelijk geen vergissing blijken, al doet vader
Poirier ook, in zuivere argeloosheid, zijn best de verzoening nog te beletten. Die
vader Poirier is de eenige in het stuk, die de schrijver niet idealiseerde naar ons
gevoel, waarschijnlijk omdat hij, als kunstenaar, zoo bijzonder het land aan hem had.
Poirier toch vertegenwoordigt de bourgeoisie satisfaite, de gezeten burger, die
krachtens zijn nieuwen rijkdom meent op de hoogten des levens te tronen en
afschuwelijk tevreden is. Tevreden met zijn positie, met zichzelf en met de wereld,
de voortdurende, honende ontkenning van al wat het leven dragelijk maakt voor
fijnere naturen. Alles is beleedigend aan zoo een mensch, aan de gansche
weldoorvoede, zelfvoldane menschensoort, en het eenige, waarmee zich de artiste
kan wreken op de onbewuste levensvernedering, hem door dit ras aangedaan, is het
individu zelf te herscheppen in al zijn groteske afzichtelijkheid. Zoo hebben dan ook
talrijke kunstenaars gedaan. Ik wil hier alleen maar herinneren aan Multatuli ten
onzent, aan Fontane in Duitschland, aan Flaubert en Zola in Frankrijk.
Maar ook Augier heeft blijkbaar van het soort te lijden gehad, anders hadde hij
die figuur van papa Poirier niet zoo kwaadaardig raak kunnen scheppen. Terwijl alle
hoofdpersonen in het stuk zich van ‘slecht’ tot ‘goed’ verkeeren, blijft Poirier zich
tot de laatste woorden gelijk: een ongeneeslijk paskwil der beschaving, zonder een
grein van idealiseering. Ik denk alleen maar, dat Augier zijn schepping toch wel een
caricatuur zal geacht hebben, terwijl wij hem nauwlijks overdreven achten en in zijn
ongeïdealiseerden staat juist naar het leven.
De heer Van Kerkhoven heeft hem voortreflijk weergegeven, den completen
parvenu van anno '46, misschien nog meer Vlaamsch en Hollandsch dan Fransch,
maar dat hinderde zeker niet, waar het zoo echt was.
Meer dan in den ijdelen Bulgaarschen majoor, heeft de heer Van Kerkhoven zich
in de burgerlijke platheid dezer rol kunnen invoelen, om haar als persoon overtuigend
te herscheppen en zijn creatie zal ons nog lang in herinnering blijven.
De heer Verkade, als de jonge markies, leek.... neutraal. Zijn groote intelligentie
wijst dezen speler altijd waar het ongeveer heen moet, maar zijn middelen kunnen
den wil niet altijd volgen. Zoo doet hij dus zijn best niets te bederven en enkel aan
te duiden, wat hij niet ver-beelden kan. Resultaat: iets neutraals, onhinderlijks, zelfs
gedistingeerds.... Verkade zelf.
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Indien men dat van mevr. Enny Vrede had kunnen zeggen, zou men al heel tevreden
geweest zijn, dat zij enkel, sober, zichzelve was. Maar deze figuur van het jonge
meisje zoo gespeeld, viel volkomen uit het kader van het stuk en maakte er iets
onmogelijk melo-dramatisch van, twintig pond te zwaar en daarom toch niet
natuurlijker. Eigenlijk was het zelfs niet beter dan slecht melodrama, wat zij gaf,
terwijl zij blijkbaar zich zeer inspande en echter haar gevoel er niet in kwam, noch
in de figuur als geheel, noch in de afzonderlijke tafreelen. En zoo was het haast
pijnlijk om aan te zien.
De regie was overigens door Verkade bezorgd en, de middelen in aanmerking
genomen, nog zoo kwaad niet, waartoe ook het aardig costuum van 1846 zeer het
zijne bijdroeg èn als schouwspel zelf èn als maning, dat het hier een oud blijspel
gold, veel van welks situaties en gevoelens voor ons reeds geschiedenis geworden
zijn.

Nina, bij de N.V. Tooneelvereeniging.
Het was een gelukkig toeval of dito in-val, na Monsieur Poirier, dit Engelsche Society
play te doen spelen. Want eerstens lijkt dit ‘klokspijs voor de menigte’ en tweedens
vond mevr. Enny Vrede hier gelegenheid zich schitterend te rehabiliteeren in de rol
van Nina.
De onbeholpen zwaarte, het zware gemis aan echtheid, dat zij, tot onze pijniging,
in Monsieur Poirier ten tooneele bracht, was hier spoorloos verdwenen. In dit
hartstochtelijke, eigenwillige vrouwtje kon zij zich, zoo bleek duidelijk, invoelen en
het levend herscheppen. En zoozeer was zij het nu zelve, dat er ook geen moment
van overdrijving, truc of ongevoeligheid ons bekoord medevoelen kwam storen en
wij haar tenslotte dankbaar bleven voor deze schepping, die haar Julia nabij komt.
Er was in het realisme van haar spel iets bijzonder aantrekkelijks van soberheid en
ontooneelmatig doen. Het leek zoo spontaan bij wijlen, dat men zich haast weer
verontrustte, zich afvragend of dit niet al te zeer zelfspel dreigde te worden in een
rol die van-huis-uit bijna geen vorm had.
Gelijk ook de heer Verkade, in zijn bovenal voortreflijk doen der laatste acte, door
zijn rol niet verhinderd werd zichzelf te geven, in alle gevoelde oprechtheid.
Indien dit zoo mocht zijn, dan lijken voor mevr. Enny Vrede de rollen aangewezen,
denkt men.... en herinnert zich tegelijk, dat zij in Julia toch wel een karakterrol wist
te be-leven.
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Aldus blijft de vraag van haar juiste tooneelvermogen nog onbeantwoord, al kunnen
wij voorshands erkentelijk zijn om wat zij ons hier te genieten gaf.
Het stuk, overigens onbeduidend, was zeer wel ‘gestoffeerd’ met den heer Van
Gasteren vooral, vervolgens ook met de dames V. Kerkhoven, Erfmann, Gijswij en
Tourniaire en de heeren V. Kerkhoven, Beukman enz.
Van het genre valt verder geen nieuws meer te vertellen.
FRANS COENEN.
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Top Naeff, Voor de Poort. Twee deelen. Amsterdam, Van Holkema en
Warendorf, 1912.
Er zijn ‘gezellige’ familieverhalen - als voorbeeld in onzen eigen tijd noem ik Jeanne
Reyneke van Stuwe's ‘De Kinderen van Huize ter Aar’ (op zichzelf beschouwd) -.
En er zijn familieverhalen, welke, in het vertellen van gezinslotgevallen, een groote
visie geven op een gecompliceerder menschen verband: op de maatschappij; - ik
denk aan Herman Robbers' ‘Roman van een Gezin’. Er zijn méérdere soorten
familieromans. Zoo is er nu ook ‘Voor de Poort’, waarin fijne en rustig-aangename
milieu-schildering een groote plaats inneemt; waarin de voornaamste plaats evenwel
blijft aan een hevig passiegebeuren, dat de omgeving vrijwel onberoerd laat. De zoete
verhaalkabbeling glijdt voort als een sierlijkschoon slingerende rivier, welker water
in gelijkmatigen gang rustig de zee zoekt; maar midden in die kalme en sierlijke
vloeiing is heftig wanhoopsbewegen en de starre ontzetting van geplette lippen en
groote vertrokken oogen; er verdrinkt een vrouw.
Het leven gaat zoo plezierig voort op het buiten ‘De Hoven’. Het leven is er
voornaam-beminnelijk. Het leven bestaat er uit honderden kleine lieve dingen, en
honderden aangename verfijningen, en er zijn ook wel zorgjes en zorgen zelfs - maar
niet ‘erg’ zijn die. Het houdt alles met elkaar onze aandacht plezierig bezig. Hoor
het begin van het boek, en ge weet dat de schrijfster zich op zoodanige wijze in dit
leven vermeit, dat ook wij, bij haar oververtellen, een stemming mee-beleven, die
ongeschokt aangenaam is:
‘De kinderen, aan het lage einde der tafel, knoopten de servetbandjes los - Bijoute,
de golf van haar bruine krullen in één schuimval over haar gezicht, - en wenkten
Oma: of ze op mochten staan? En toen Oma's aandacht op dien afstand, want er zaten
dezen Zondag vele groote menschen en wel tien kinderen aan den familiedisch,
moeilijk te vatten bleek, gleed matrozen-Pietje, snel en schuw, wijl hij iets
ongeoorloofds
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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 vóor 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?’
Met welk een - echt vrouwelijke - liefde voor de détails van 't familieleven is dit
verteld. Er is in de stem der verhaalster de streeling, die men ook soms ziet in de
oogen eener vrouw, die al de kleine, lieve plekjes van haar huiskamer bekijkt. Doch
dit citaat is op zichzelf genoeg warm-welsprekend; ik behoef voor de servetbandjes,
en de golf van Bijoute's bruine krullen, en voor matrozen-Pietje, van zijn
supplementair muziekboek glijdend, en voor zijn muizenmondje, niet speciaal uw
aandacht te vragen; de toon van dezen aanhef doet dit voldoende.
Tante Liesbeth, oma's jongste dochter, moet dit alles ook zoo hebben gezien; al
die kleine menschen en die lieve twee ouders, en de kamer, en 't heele buiten; al die
dingen om lief te hebben. Ja - maar het is haar niet genoeg - en wie zou dit ook
verwachten? Tante Liesbeth is een fijn meisje. Haar teedere kuischheid heeft iets dat aan een
heilige jonkvrouw doet denken. Zij is rank van gestalte. Zij is voornaam-ingetogen
van geest.
Zij is voornaam-ingetogen van geest.... tot de verhittende verdwazing komt. Tot
al haar gedachten zich concentreeren om één mensch; om een man; een getrouwd
man. Getrouwd met een snoezigdoend speelvrouwtje...: ‘hij moet een waarachtige
l e v e n s g e z e l l i n wenschen.’ Het vrouwtje is zwak; Liesbeth biedt zich aan,
tijdelijk in het huishouden te komen helpen....: ‘zij zal aldoor om hem zijn; hij zal
merken, hoeveel béter zij voor hem zorgt.’ Het vrouwtje sterft.... ‘nu, nu zal hij
spreken....’
Liesbeth, de teeder-fiere heilige - wat is er van hare fierheid gebleven? Zij, die
bestemd scheen om door het leven te gaan als een gracelijk weldoende fee, rustig en
kuisch, met zacht zegenbrengende handen en een stillen stoorloozen glimlach, - zij
vult haar dagen en nachten met angstig wikken en wegen: of er achter dat woord van
Hem niet een heimelijke, verzwegen bedoeling zit - Of deze of gene geste niet ge-
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tuigt, dat hij toch wel aan haar denkt, anders dan aan anderen. - Zij maakt elken dag
listige berekeningen: hoe zij het zal aanleggen, nog langer te blijven; hoe zij hem
van de van-zelf-sprekendheid van zulk een verblijf zal overtuigen. Haar lieve vader,
van wien zij zooveel houdt, raakt totaal op den achtergrond. Als er in 't stadje over
haar wordt gebabbeld - hoe schuw zou zij vroeger weggeweken zijn voor de aanraking
van de beduimelende praatjes der kleinsteedsche dames -, dan geeft haar dit een soort
voldoening, daar het dan toch, in die praatjes, op eenigerleiwijs bestáát, wat zij zoo
fel verlangt. - Zij, de kuische heilige, zij vreest niet, dat die praatjes den man dien
zij begeert, ter oore zullen komen.... ‘als ze hem eens de openbaring brachten van
zijn eigen gevoel.’ In hunkerend smachten vertéért zij zich; dat zij haar begeerte niet
uitspreekt, is alleen omdat haar instinct haar waarschuwt dat zoo iets eer afstootend
dan aantrekkend werkt.... En als zij weet, nu eindelijk zèlfs-voor-háár onmiskenbaar
zeker weet, dat hij haar niet liefheeft; dat hij gaat trouwen met een andere, - dan wil
ze nog, in haar wanhopigen honger halen wat er te halen valt: ze dringt zich op; ze
wil zoo lang mogelijk nog bij hem blijven, al weet zij ook, dat dit blijven vol pijn is;
dat ieder gelukkig oogenblik, dat zich in hare gedachten vastzet als hoop, tóch nog
hoop, onmiddellijk weer zal worden geboet met de snijdende pijn van 't teleurstellend
wéten.
Als een bedelares staat zij voor de Poort, hunkerend van hevige verlangens: de
Poort naar het geluk, die zich voor haar niet zal openen; de Poort waarvoor zij
verkommeren zal; waarvoor zij na jaren zal zijn verworden tot de vriendelijke, maar
toch wat lachwekkende ouderwetsche freule-op-leeftijd, die ons in een kort naspel
te zien wordt aangegeven1). De freule die veel weldadigheden beoefent, 'n beetje
onder appèl gehouden wordt door haar oude meid, en bij Meester en schoolkinderen
zeer is gezien.
‘En toen zij zestig jaar werd, het dorp vlagde en de schooljeugd vorstelijk werd
onthaald, was de meester het ook, die op de wijze van “Wir winden dir den
Jungfernkranz” de woorden maakte, welke de meisjes van de breischool - een
uitgelezen koortje - zongen bij de eerepoort van aspergegroen en rozen.’
Ziedaar het gróóte element van het boek. Waaromheen dan veel huise-

1) Dit slot is in de boek-uitgave geheel anders dan in de in dit tijdschrift verschenen redactie.
Ik geloof dat de definitieve lezing in haar bedaard sarcasme op ieder lezer veel sterker indruk
moet maken dan het andere ‘akeliger’ slot. In het langzaam verhalen toch van de wreede
pijnen die Liesbeth door haar liefde doorstaat, is een ingehoudenheid, die beter tot het eind
is volgehouden in de laatste lezing dan in de origineele.
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lijk lief en leed bloeit en kwijnt, gelijk wel in een park de bloemen en heesters hun
leven leiden als omgeving en achtergrond voor een aangrijpend marmerbeeld.
Dat is te zeggen! Ik woù dat deze vergelijking juist de verhoudingen van het boek
weergaf; er wordt wel eens wat al te veel aandacht gevraagd voor het kleinere. Vooral
in het eerste deel, waarin zich de tragiek van Liesbeth's liefde nog niet zoo tragisch
toespitst. Het is opmerkelijk - en natuurlijk! - dat dit eerste deel, waarin de
hoogtepunten van het gebeuren nog niet hijg-ademend, lijdend en genietend, bestegen
zijn, lang zoo goed niet is gecomponeerd, en lang zoo goed niet is ‘geschreven’ als
het vervolg.
Er zijn in dit eerste deel compositiefoutjes1), die een gevolg zijn van den ijver der
schrijfster, om ons vooral duidelijk in te lichten. Die ijver om in te lichten, om uit te
leggen, merken we - alweer; voorál in het Eerste Deel - meer op. Een enkel voorbeeld.
Liesbeth komt met Mr. Scheffer (ik vind 't ook een beetje vervelend, dat hij aldoor
met zijn titel wordt genoemd), met mijnheer Scheffer dan, en met haar vader, op de
logeerkamer waar Jantje Scheffer wakker ligt....2)
‘Liesbeth, die op dezen avond in diezelfde kamer de kinderen naar bed had
gebracht, zonder neven-gedachten, en zonder bevangenheid3), werd op de waschtafel,
waarbij zij stond, het gebruikt 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 te voren was.
‘Nacht zoete Pappa.’
‘Nacht mijn baasje.’
Zij boog behoedzaam Zus' arm onder de dekens, haalde het laken tot het 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 niet3).
Een ander voorbeeld4).

1) Bv. het ‘opgehaalde’ verhaal over het niet-mogen-schaatsenrijden van Joost, dat op den
laatsten regel van blz. 136 begint; het te haastig àf-vertellen over den indruk dien Liesbeth's
in-lossen-trant-praten op Emma maakt (blz. 175); de invoeging van het tooneeltje tusschen
Emma en Scheffer op hun slaapkamer (blz. 237 vgg.), dat wel de houding van Scheffer
tegenover Liesbeth vóór ons heel helder maakt, maar te helder.... We waren gewend hetzelfde
te zien wat Liesbeth zag (en, niet verblind, het ânders dan zij te interpreteeren). Nu zijn we
tijdelijk van Liesbeth's zijde weggenomen, om een uitlegging aan te hooren.
2) I, 25.
3) Cursiveeringen van mij.
3) Cursiveeringen van mij.
4) I, 40.
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‘Ze (Liesbeth) 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, nadenkend. 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.’
Dat laatste, het bewustzijn omtrent een ‘grens,’ als zoodanig, geloof ik niet. Als
de ‘grens’ haar bewust wordt, is haar gedachte er meteen óver.... De grens wil mij
dan ook voorkomen te zijn een hulplijn in het ontwerp der schrijfster.... die zij bij de
uitwerking had mogen uitvegen.
Liesbeth is uitgevallen tegen de kleine Bijoute1), die een ander kind om een
boodschap stuurt, welke haarzelf was opgedragen....
‘Slenterig ging ze (Bijoute), het hoofd in den nek. Naast den looper klaterden haar
stappen op den naakten trap. Zij vermoedde niet, dat de vrouw beneden, onbewust,
een geheel ras in haar had zoeken te treffen, maar ze vond wel, dat tante Liesbeth
tegenwoordig lang zoo lief niet meer was!’
Ze vermoedde niet.... Neen, dat wil ik gelooven! dat de kleine Bijoute niet
vermoedde, dat de ‘vrouw beneden’.... Maar de schrijfster, bang, dat wij óók niet
vermoedden, wat er achter haar detail-mededeelinkje zat, wilde 't ons aan ons verstand
brengen. - Op niet zeer gelukkige manier2).
De lezer zal het met mij eens zijn, dat dit kleinigheden zijn; kleine haastigheidjes,
die de groote waarde van het boek onaangetast laten. Evenwel, waar ik, na de
betuiging mijner groote bewondering, zonder reserve, waarmee deze bespreking is
begonnen, ze wil besluiten met de aanwijzing van vele, en de afschrijving van enkele
bijzonder kostbaarmooie détails, mag ik volledigheidshalve ook mijn kleine
aanmerkingen niet weglaten. Het zal mij verheugen als men de geringe beteekenis
van deze wil beschouwen als een getuigenis nog-te-meer omtrent de voortreffelijkheid
van Top Naeff's werk.
Ik ga dus - nog even! - door met vitten. En merk op, dat van ‘haastigheid’ ook taal
en stijl hier-en-daar getuigen. Alweer: meer in het eerste dan in het tweede deel.
Waar van Oma's stem wordt gezegd3): ‘De kinderlijke stem, die van den Franschen
tongval, want zij was uit Marseille geboortig, de lichte beweging en zachtere ronding,
deels van

1) blz. 172.
2) Dergelijke opmerkingen zijn te maken bij I, 94, 3de alinea v.o.; I, 124: ‘alsof ze in deze
vorige iets van zichzelve had herkend’; (dat ‘alsof’ is een verkeerd woord); I, 190 (laatste
zin).
3) I, 3.
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nature, deels uit overleg behouden had, ving iedere vreemde als in een zilveren web,’
- daar voelen we iets warrigs in deze omschrijving. Komt het doordat aan de stem
‘overleg’ wordt toegeschreven; en doordat daardoor die stem web en webspinster
tegelijk is? Het is in elk geval zeker, dat men in de beschrijving van Fransche
eigenaardigheid hier de Fransche helderheid mist.
Niet warrig, maar onduidelijk is een zin als deze:1)
‘Is dat niet ècht vader,’ straalde Liesbeth, die het liefste wat zij tot heden bezat,
nog liever zag, nu hij (Scheffer) haar met een levendigen hoofdknik bijviel.’ Voor
wie niet aan 't gebruik van ‘zien’ als kunstterm gewend zijn, is dit niet klaar. Zoo
brengt ook het onjuiste gebruik van het woord ‘begrijpelijkheid’2) verwarring. Bedoeld
zal wel zijn ‘begrijpen’. Een eventjes dwaas aandoende beschrijving, die herinnert
aan Gorter's regel
Als op een sofa - maar die was er niet is is dit, gezegd van Mademoiselle:.... ‘heur kale oogen glinsterend onder de afwezige
wenkbrauw-boogjes....’3); en een dergelijke impressie krijgt een niet al te ingeleefd
lezer zeker van de woorden ‘Bevend tot in het mes, waarmee ze sneed....’4).
De stijl, die over 't algemeen uitstekend natuurlijk is, soms zich kostbaar verfijnend,
kan een enkele maal een oogenblik conventioneel worden:
‘Wat Oma gekust werd, besprongen en verdrukt!’5) Leelijk en troebel van beteekenis
is een woord als ‘betrekkelijker’ - ‘van betrekkelijker waarde werd als
verantwoordelijk mensch’6) - en leelijk is ook een reuzezin als deze:7) ‘Met vrouwelijk
instinct begon ze Liesbeth's toeleg te doorzien en, hoewel zij van dit vermoeden niets
blijken liet aan Frans, omdat deze, erin betrokken, bewust en licht bevangen tegenover
de andere zou staan, terwijl juist zijn argeloosheid haar beschermde als een schild,
noch aan Liesbeth, welke zij met heur grif vertrouwen verfijnder wist te kwellen8)
dan met achterdocht of ijverzucht, weerstreefde ze in het verborgen met alle vlijmen
van haar gewet vernuft, ontstond daar allengs tusschen de beide vrouwen een bedekte
krijg, niet om een inzet te winnen, maar om elkander nadeel toe te brengen.’
‘Een krijg om een inzet’ - het is niet fraai; maar dat geldt van de

1) I, 96, 97.
2) I, 126. ‘Een schemerkring van weemoedige innigheid was om hen, een schier troostende
begrijpelijkheid in al wat Scheffer, voorzichtig, als tot een zieke, zei.’
3) I, 161.
4) I, 224. Ook ‘diezelfde handen’ (II, 223, voorlaatste alinea) doet aldus aan.
5) I, 186.
6) I, 221.
7) I, 241.
8) Lees: “welke zij wist, met haar grof vertrouwen verfijnder te kwellen enz.”
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heele periode. Vooral dat na ‘vernuft’ nog een alle harmonie verbrekend aanzetsel
komt meeslungelen, is onaangenaam. Het zijn: haastigheden, alle deze kleine fouten1).
Top Naeff heeft ook wel eens - wéér: vooral in het eerste deel! - een neiging tot
het gezocht-bijzondere. Zoodanig zou ik een uitdrukking durven noemen als de in
het volgend citaat gecursiveerde:
‘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’2).
En deze van-boven-op-geziene, ook te zeer ‘uitleggende’ notitie:
‘Haar verstand veroordeelde de wijze waarop hij thans over de arme sprak,
liefdeloos en tegenstrijdig aan zijn vorige, deelnemende houding, en langs deze
afkeuring schuurde zich haar gevoel3).’
Gelijk eveneens, door te groote directheid in de toepassing van de beeldspraak,
ook als te ‘literair’ aandoet’ (de beschrijving van Liesbeth's sensaties als ze weer
‘thuis’ is):
‘Na de eerste vreugde van het wederzien, de rust, wijl zij niet langer in het harnas
sliep, sloot zich nauw de stilte om haar....’4)
Of, om eens een typisch voorbeeld uit het tweede deel te nemen:
‘Maar zij bleef bedrukt zwijgen; en om toen op dit toegeslagen onderhoud wat
schuim te klutsen klakte hij de hielen aan elkaar, kuste haar de hand, en salueerde
gracelijk.’ Dit is wel aardig; maar niet mooi, en al te zeer van buitenaf verteld.5)
Ik ben er. - Als ik nu nog even zeg, dat in het eerste deel wel eens te veel
onbeduidende dialoog voorkomt6) - gelijk ik reeds aanduidde - en aanstip, dat ik
gaarne den onguren spot - zij het dan dat deze op natuurgetrouwe wijze gevoelloos
is - den spot waarmee de rechterlijke heeren spreken over de gevangenis7) gaarne als
meer hatelijk had gevoeld; als ik nog even niet-onder-me-houd, dat het slothoofdstuk
wat warrig is geschreven, al is het einde woord voor woord subliem.... dan heb ik
mijn bezwaren voldoende - ik vrees: méér dan voldoende - uiteengezet,8)

1) Zoo is ook 'n slordigheidje 't gebruik van het onmogelijke ‘welke’ (II, 53, 6e alinea), waarmee
op onhandige wijze de spoedige opeenvolging van twee ‘die's’ wordt vermeden.
2) I, 67.
3) I, 126.
4) I, 187.
5) II, 143. Ook elders in het tweede deel is dit te gezocht bijzondere nog wel eens opvallend
(II, 1 regel 5 v.o.; II, 3, regel 16).
6) Op de grens van 't gezochte is de ook ‘aardige’, ‘vernuftig-aardige’ vergelijking op I, 79:
‘Thérèse!’ berispte Menno streng, haar bij den doopnaam vattend, als het vosje bij den teugel.’
7) blz. 85.
8) II, 230.
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en kan mij nog eens gaan vermeien in enkele van de vele voortreffelijkheden die
men in dit prachtige boek kan genieten.
Het voortreffelijke, dat is wel in de eerste en in de tweede en in de derde plaats
de innigheid waarmee Liesbeth's tragische liefde is ingeleefd. Zoo iets voelt men in
de natuurlijkheid én de fijnheid waarmee gemoeds- en uiterlijk gebeuren is
waargenomen; men wordt het doordringender gewaar in de allure der beschrijving,
zoowel wat het rythme als wat de bijzondere woordkeus op bijzondere oogenblikken
betreft. Laten wij eenige van die plaatsen nog eens savoureeren:
Liesbeth heeft het afscheidsdinertje op ‘De Hoven’ gearrangeerd. Straks gaan Mr.
Scheffer en zijn kinderen weg. De tafel is met bijzondere zorg versierd (tusschen
twee haakjes: ook heel fijn en tonig, de zachttintelende beschrijving van dien disch)....
En dan lezen we:
‘Liesbeth had alle bijzonderheden doorleefd als kleine vreugden, was zonder
andere verlangens en met een zorg, tastbaar in alle dingen, opgegaan in haar werk,
dat een doel had: de herinnering aan “de Hoven” schoon en sterk te maken. De tafel
in licht en geuren, de schuimende kelken met heur bijzonderen klank, de genegen
gezichten rondom...’1)
Is er in dezen echt vrouwelijk beseften toeleg - én in de rake wijze waarop de
indruk in de slotnotitie wordt geschetst - niet een opmerkelijke psychologische
intuïtie? Dergelijke opmerkingen nu worden, naarmate zich de tragiek der
geschiedenis toespitst, steeds talrijker. Als Liesbeth met Scheffer, den niets
vermoedende, praat over een onderwerp dat voor háár heel precair is (- zij zal
aspirant-huishoudsters voor den heer Scheffer ontvangen, en nu bespreken zij, welke
qualiteit zij zich tegenover dezen zal toekennen -), is voortreffelijk de strijd in Liesbeth
gegeven, de verwarring van gevoelens. Ten slotte bruusk, gaat ze schertsen, - verder
dan hij gaat ze in haar scherts.... De Fransche gouvernante die natuurlijk de conversatie
niet verstaat, zit er bij, en....
‘Mademoiselle, door den ijlen klank2) van Liesbeth's stem getroffen, zag even op.’
Dat is heel fijn nietwaar? En dan verder:
‘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 ingesteld, doe ik beter mij daaraan, zoolang ik alleen ben, te houden.’
Of hij nu opzettelijk zijn vrouw noemde? Tot een tegenwicht....’

1) I, 79.
2) De cursiveeringen zijn natuurlijk van mij.
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Ziehier een staaltje van het altijd wikken-en-wegen van Liesbeth. Ik moet helaas
even constateeren dat de zin door den heer Scheffer gezegd, van een zeer
onwaarschijnlijke, pedanteske samengesteldheid is; - maar hoe fijn is Liesbeth
geobserveerd! En hoe fijn raak is dat adjectief ‘ijl’1).
Van diezelfde vrouwelijke invoeling vinden we tallooze glorieus-mooie
getuigenissen. Zoo - om slechts één en ander te noemen - waar zij Scheffer driftig
heeft zien optreden tegenover een dienstbode; in haar tegenwoordigheid.... maar het
onbeschaafde dat hierin ligt, is onmiddellijk vergeven. - O, als hij ooit zoo boos eens
werd op hààr.... ‘Zóô driftig, wit van drift!’
En in de eenzaamheid spint zij deze heerlijke fantasie nader uit:
‘Dien nacht verzon zij een ongerijmden twist, een vergrijp harerzijds2), dat zijn
toorn verwekte, en spon dit uit tot een hartstochtelijk tooneel. Elk streng verwijt
striemde haar aan den lijve, de vernedering van haar gansche wezen werd heur weeke2)
vreugd3)....’
Vrouwelijke invoeling. Liesbeth's zwager, Menno, heeft zich in de overspanning
van allerlei opwindingen een oogenblik vergeten; heeft haar gekust. Hevig ontsteld
is ze gevlucht naar haar kamer. Zij wil weg uit Menno's huis. Zij zal après-tout niet
gaan; wij zullen haar langs allerlei redeneeringswegen tot de noodzakelijkheid van
een blijven zien komen, want.... Menno woont naast Scheffer. Evenwel, ik wilde u
hier een momentje citeeren, waarop zij nog niet aan dat besluit om te blijven, toe is.
Het is de ochtend na de ‘beleediging.’ Ze moet naar huis, vindt zij. Een voorwendsel.
‘Maar welk? Verlangen naar huis, ziekte.... Merkte Mama onlangs niet op, dat zij er
slecht uitzag!
Liesbeth, voor den kleinen kapspiegel, welke haar gezicht, verflenst van den
vorigen avond en slapeloozen nacht, met bleeke lippen en roodomrande oogen, half
in schaduw liet, gaf Mama gelijk. Maar wie moest haar vervangen? Mies?4) Tegenover
Mies zou Menno niet.... Zij glimlachte, heel in de diepte van haar verwikkeld wezen
vonkte iets.... het eene meisje was het andere niet!5)’
Prachtige opmerking; al had ik het onderwijzende woord ‘verwikkeld’ er gaarne
in gemist! Prachtige opmerking, die doet gevoelen hoe der fijne, hóóge Liesbeth,
door haar veroveringsstrijd, het besef van haar bekoorlijkheid zoo belangrijk is
geworden, dat zij zich over de ‘beleedi-

1) Van dezelfde kracht is, een paar bladzijden verder (I, 114) de qualificatie ‘stralend zacht’
van Liesbeth's stem, wanneer zij Scheffer's voorstel om samen met de kinderen te gaan
schaatsenrijden aanneemt. En wat voorafgaat! (‘het juichend geluid, dat haar naar de keel
welde, verbrijzelend in een kuch’).
2) Cursiveering van mij.
2) Cursiveering van mij.
3) I, 131.
4) Een burgermeisje, de verloofde van haar broer.
5) I, 151. Dezelfde nuance van schelmsch-oolijke behaagzucht voelt men in Liesbeth I, 226,
bovenaan.
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ging’ - door die bekoorlijkheid immers veroorzaakt! - zoowaar.... verheugt!
Zoo gaat voort de verandering van haar wezen.
Zij overtuigt zich, dat zij wel bij Menno móét blijven. Want in haar hunkert iets
naar die overtuiging, en dat iets vervormt de beteekenis van een briefje-van-excuus,
correct en ootmoedig tot ‘een buitensporig ridderlijke voldoening’1) - die het dwaas
en onbehoorlijk zou zijn, niet aan te nemen.
Heel fijn is ook de gewaarwoording geteekend, waarmee Liesbeth ervaart, dat de
verhouding tusschen Scheffer en zijn vrouw onmiskenbaar goed is2). Het is een zware
dam, die den stroom van haar gevoel en haar verwachtingen schijnt te moeten
tegenhouden. Doch ook de beteekenis van dit feit, hoe wanhopig het ook bij den
eersten aanblik schijnt, wordt door Liesbeth's gevoel vervormd!
Wat ik hier citeerde aangaande Liesbeth's toenemende passie, was uit het eerste
deel. Feller wordt dit alles in het vervolg. Heviger worden de slingeringen van hoop
en wanhoop. Soms is Liesbeth, in 't verlammend gevoel van haar verworpenheid,
dankbaar voor 't geringste blijkje van attentie3). Snijdend scherp weet de schrijfster
ons te doen gevoelen hoe Liesbeth ‘n'y est pour rien’ bij het gelukkig huwelijk der
twee4) (- en het mooie is, dat zij 't er niet bij zegt, dat we Liesbeth alleen maar
tegenwoordig weten, en met haar mee-voelen -) Liesbeth die voor álles zorgt, terwijl
het kindvrouwtje Emma den hartelijken dank van haar man krijgt! Toch, toch, toch
blijft zij hopen en vreezen, leidvoll und freudvoll; en fijn wordt telkens door de
schrijfster haar zorgelijk navrant overwegen genoteerd5). De schrijfster kent de álles
ver-kleurende en vervormende macht der liefde in haar heldin. Zij weet hoe die
telkens moet hopen, moet bewonderen, moet zich één voelen met den man dien ze
aanbidt6); hoe zij, waar de liefde haar heele leven vult, voor de liefdegevallen een
verhoogde aandacht heeft7); hoe zij praatjes over haar wil tarten om den waan van
haar eigen triomfbesef te versterken8); hoe zij in het harteloos egoïsme van den
hartstocht met de liefde van een ander kan spelen, om hem dien zíj liefheeft tot
avances te tarten9); hoe tegen allerduidelijkste realiteiten in, onder de doovende asch
der ontgoocheling toch 't vlammetje der hoop dóórbrandt10)); hoe zij álle
bondgenootschap, zelfs met de doode, ééns verwenschte eerste-vrouw van Scheffer
aangrijpt in den strijd11)); hoe ze in hevige tragiek en in groot gebaar van wan-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

I, 154.
I, 169, 3de alinea.
Zie bv. II, 9, 2de alinea v.o.
II, 20.
Zie bv. II, 27, 3de alinea v.o. Liesbeth's gepeins, en de schrijnende afbreking daarvan door
Scheffer; en II, 40, 2de alinea v.o.
Héél sterk is die wil tot dankbaar bewonderen, II, 52.
II, 77, 3e alinea v.o.
II, 143 laatste alinea en vervolg.
II, 149 bovenaan en 151, 3de alinea.
II, 195.
II, 206.
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hoop, dat ‘haar als het ware werd geleend in dezen toestand’ zich uit, omdat haar
niet te dragen leed zich móét uiten, zal 't haar niet verstikken1)....
De toespitsing van het gebeuren is zoo hevig-mooi. En ze culmineert in het
afscheid; het laatste samenzijn met Frans Scheffer; als hij haar geheim kent, en zij
weet dit, en ze heeft niet de kracht tot 'n heel alledaagsche pose-van-onverschilligheid;
en ze komt zelfs een oogenblik tot iets ‘leelijk’ vinden van Frans.... Leelijk vinden....
dat hij zijn eerste vrouw zoo gauw vergat voor een ander! Dat gebeurt in haar op 't
moment, dat zich-goedhouden het moeilijkst is. Het is het instinctief verweer voor
het behoud van een laatste reste zelfrespect.
Dit over het hoofdgebeuren van het boek. Doch ook veel moois is er in het ‘bijwerk’.
Hoe fijn is Oma geteekend, het fijne, in verwenning oud geworden speelpopje, met
de pruilerijtjes en taktiekjes van een klein meisje; en haar man en eeuwige aanbidder,
met zijn zachte neigingen, zijn liefde voor z'n viool, zijn ridderlijke courtoisie voor
zijn vrouw, en de vervelende geldzorgjes, die hem rimpels in 't voorhoofd geven. En
dan Mies, het burgermeisje, dat door een huwelijk met Liesbeth's broer in de familie
zal komen; genoeglijk, steeds vol dienstvaardigen ijver, onbeduidend, en in den toon
altijd net-precies even ‘ernaast’. Niet scherp geteekend is Scheffer. Ik geloof: terecht.
We moeten hem voortdurend door Liesbeth's oogen zien.... en slechts terloops even
kunnen opmerken, dat hij nogal veel van een ander durft vergen, en ook anderszins
erg uitsluitend met zijn eigen belangen in de weer is. Vaag voelen we hem: niet
iemand-van-beteekenis.... Juist in zoodanige mate zien we hem zoo, als noodig is
om de ‘blindheid’ van Liesbeth's passie sterker te gevoelen. En Menno en Sidonie,
Liesbeth's zwager en zuster - ze zijn ons belangwekkend genoeg gemaakt om mee
te gevoelen in 't familieverband; de entourage van Liesbeth's leven; den achtergrond
van haar passie.
Als ik mijn aanteekeningen over ‘Voor de Poort’ doorzie, vind ik daar nog menige
voortreflijke plaats genoteerd; mooi doorvoelde vergelijkingen vele; zeer goed
‘geschreven’ fragmenten enkele. Ik mag echter niet meer van het geduld mijner lezers
vergen; en wil hopen dat mijn aanbeveling van dit boek krachtig genoeg is. Alleen
op één zeer opmerkelijke eigenaardigheid van deze schrijfster moet ik nog wijzen.
Het is haar bijzondere liefde voor kinderen, die zoodra er een kindergebeuren verhaald
wordt, haar stem een treffende innigheid èn ‘leukheid’ doet krijgen. Men voelt dat
zij zich in dat gedoe vermeit; dat ze hun leuke maniertjes,

1) II, 207.
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hun gezichtjes, hun haar, hun spelletjes, hun ‘eigen kop en schoteltjes’ enzoovoorts,
enzoovoorts, enzoovoorts aanziet met 'n bijzondere heel diepe en heel
zacht-glimlachende belangstelling. Het lieve, het diep-treffend échtlieve zit 'm soms
in een enkel beschrijvingswoord1). Maar het accent is onmiskenbaar.

J. Eigenhuis, Uit het Zeedorp. Amersfoort, Valkhoff & Co., 1912.
De Haagsche literatuur is talrijk; maar wijk VIII van Den Haag heeft daar maar een
héél klein gedeelte toe bijgedragen; uitgezonderd dan het ‘mondaine’ gedeelte, den
Strandboulevard, waar zich van de vele Haagsche romans minstens één hoofdstuk
afspeelt. Dat deel van Scheveningen evenwel waar wonen onze
Zeeburen, arm geslacht, tot slavernij geboren

zooals Huygens ze noemde, het deel van Scheveningen buiten de machtssfeer der
Duitsche kroeg-kolonisten, is weinig bekend. Wat zou men zich daarmee ook zooveel
bezighouden? 't Zijn doodgewone ‘joejen’, en ze vergen lang niet zooveel van onze
attentie als de Duitsche strandexploitanten, die het stadsbestuur in serviele
werkzaamheid weten te brengen voor hun belangen; die de couranten aan 't werk
zetten om eerbiedig reclame voor hen te maken; en de Haagsche jeugd een aanleiding
zijn om zich met ijver op de welluidende taal onzer Oostelijke buren toe te leggen.
Want Hollandsch spreken heeft in dit uiterste deel van Holland zijn eigenaardige
bezwaren; de kellners verstaan het bijvoorbeeld niet; en naar hen heeft men zich te
schikken nietwaar? De hôtel-directie weet wel, dát de Hollanders zich in zoo iets
schikken met een blijen glimlach, die iets.... gevleids heeft.
Evenwel, de Maatschappij in quaestie heeft blijkbaar toegelaten, dat er een boek
geschreven werd dat attentie vraagt voor een ander deel van Scheveningen; heeft
niet den Haagschen burgemeester erop-afgestuurd om den heer Eigenhuis het
schrijven, noch de Nederlandsche justitie om den uitgever Valkhoff het
vermenigvuldigen van dit werk te beletten; en op die gronden hoop ik, dat ze ook
een critiek zullen ‘doorlaten’ in een tijdschrift dat zich Groot-Nederland noemt - een
niet te ‘freche’ naam, want voor de personen in quaestie beteekent dit
‘Klein-Duitschland’. -

1) Zie bv. I, blz. 1 vgg.; blz. 8, blz. 251; II, 114, 166, 201, 209, 213, 254.
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De heer Eigenhuis heeft van het stilzwijgend verlof een gepast gebruik gemaakt.
‘Gerrit Tuyt smeet zijn stok even neer, om met de armen te beuken. De Westenwind
was zoo kil en had tegen middernacht zoo'n ijzigen zeedamp naar land gezwiept, dat
hij stond te rillen. 't Was of hij nooit weer warm zou worden en of zijn bloed, in zijn
hart gestold, de rondreis naar de ledematen had gestaakt. Hij hijgde van het beuken,
maar zijn vingertoppen waren nog dood en zijn voeten als stukken ijs.
Trampelend liep hij het dek op en neer, zijn kin in de dikke das, zijn handen in de
IJslandsche wanten tegen elkaar klappend.
De mist was zoo dik, dat de lantaarns rondom de haven er alleen natte gele plekken
in gloeiden, maar zelfs de schuiten vlakbij nauwelijks in de vage zwartheid zich
onderscheidden. Van het dorp was niets te zien, behalve de breede vleugels van
beurtelings rood en geel licht, die als gazen wieken regelmatig maalden om den
vuurtoren.
De logger waggelde op de deining heen en weer, dat de masten schommelden als
dronken mannen.
Gerrit werd er bang voor, dat de kabels mochten knappen. Op de voorplecht sjorde
hij uit alle macht aan den tros, die wat uitgeschoten scheen, zoodat het schip schuin
op de deining kwam of soms terugliep tot gevaarlijk dicht onder den havenmuur’....
Men ziet, we zijn hier in een andere gedachte en levenssfeer dan die waarin
gewoonlijk het woord ‘Scheveningen’ ons brengt. Drie van de vier schetsen en
novellen die dit boek vormen spelen hier.
De eerste schets, die zijn naam aan de geheele verzameling gaf, is een naturalistisch
procédé van het oude soort; geeft wat tafreeltjes uit het leven van een visschersfamilie
met medelijden-tendens. Vader borstlijer, man die tegen z'n leven niet ‘op’ kan; ook
niet tegen z'n vrouw, die trouwens tegen hem vrij goedig is, maar door haar heftige
uitvallen tegen Jan en Alleman de moeilijkheden des levens niet weinig vermeerdert.
Voorts merken we een en ander van een stomp verzet-van-niet-begrijpen tegen de
Leerplichtwet; een gegeven dat den heer Eigenhuis - die hoofd eener school is - zeer
van nabij moet kennen, en dat hij in de laatste novelle van dit boek als hoofdmotief
gebruikte. En dan een jongetje dat naar zee gaat, als jongmaetje - en 't zeeleven blijkt
niet te kunnen verdragen.
Naturalisme is deze novelle; nauwkeurige observatie, voor deze kunstsoort een
eerste eisch, is niet verwaarloosd; ze openbaart zich ook in de weergave van den
taalklank.
De tweede schets, ‘Kinderlijk’ is ook naturalisme; maar het mist de locale bekoring
van de eerste; de locale bekoring, die, hoewel zuiver-
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literair beschouwd iets van geringe waarde, toch zooveel tot het belangwekkende
van een novelle of roman kan bijdragen. Zuiver-literair; doch dat is - goddank! geen mensch; en zoo kan 't niet anders of de curiositeits-belangstelling, de
wetenschappelijke belangstelling, zoo ge dat mooier vindt, voor milieu's als ‘De
Jordaan’ of het ‘Zeedorp’ zal tot het succes van een werk bijdragen. De schets
‘Kinderlijk’ is deze bekoring dus niet eigen; het is de naturalistische visie op een
gewoon grootestadsmilieu; niet dik tendentieus, o neen; de zachte menschelijkheid
komt er tot zijn recht (zijn geringe recht!), zoowel als het hard egoïsme.... Maar niet
sterk tendentieus, is deze novelle ook overigens niet sterk; dat is te zeggen: er
ontbreekt dat heel diepe accent van eigen emotie dat een specimen, ook van een
ietwat afgedane kunstsoort, van durend belang zou doen zijn. De onderwijzer, die
niet oneigenaardig een Frieschen naam draagt, en met oprechtheid het bij zoo velen
in die omgeving gebruikelijk socialisten-jargon uitslaat, ontbreekt niet; maar de
‘slapheid’ die zoo'n type kenmerkt, goedig, maar niet heel veel beduidend, is tevens
karakteristiek voor de heele novelle. Ik geloof dat de auteur veel begrijpt (ook om
z'n karakteristiek van 't gemoedelijk idealisme der redactie van 't ‘Koopmansblad’,
die een flauwe poging doet om den werklooze te helpen) - maar ik geloof niet dat
de auteur diep, fel voelt....
‘Versmachten’ heet de derde schets; die van een struggle for higher life van een
Scheveningsch visschermeiske vertelt. De Scheveningschheid doet hier niet zoo
interressant aan als in de eerste novelle; ze is te zeer: versiering van buiten; staat
vrij-wel buiten 't eigenlijk gebeuren. Zeker, de Scheveningsche slopjes zijn wel een
schrille achtergrond voor het verlangen-‘hooger-op’; maar de slopjes in Zaandam
en in Utrecht en in Kampen en in Medemblik zijn óók eng, en benauwend. Overigens
is dit verhaaltje nog wel minder beteekenend dan 't vorige, dat, zij het met niet zeer
doordringend accent, althans vertelt van omstandigheden, die, als we er ons indenken,
ons kunnen aandoen. Hier evenwel is 't gebeuren even vlak als de stem die ervan
verhaalt. Het zou mij niet verwonderen, als dit het relaas van een waar gebeuren
was.... Het heeft er de journalistieke allure van. Maar diep treffen doet me niet het
verhaal van dat slop-meisje dat met een conducteur trouwt; en 't dan heel goed krijgt;
doch ten slotte pijnlijk gewaar wordt, dat al dat goede van diefstal afkomstig is. De
man wordt in de gevangenis gezet; 't vrouwtje dat nu er niets meer van hem te halen
is, direct zich los van hem voelt, zakt in de schamelheid terug. Dit alles wordt ons
verteld met dien onplezierigen nadruk, die iets doceerends heeft; een nadruk,
waartegenover onze gewaarwording dat deze psychologie toch niet zóó belangrijk,
en zeker niet zóó nieuw is, te sterker reageert.
In de laatste novelle ten slotte krijgen we de uitvoeriger uitwerking van
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het leerplichtleed-motief; wordt ons bijgebracht hoe de straf die de ouders hebben
te ondergaan voor de verzuimen der kinderen - de ouders die te onbeholpen staan
om zich bijtijds, en reglementair, en doeltreffend te weren - hoe die straf een element
te meer is van narigheid en een element van schande in 't Scheveningsch slopjesleven.
Een oplossing of een ‘moraal’ wordt er in dit verhaal niet gegeven; 't is
werkelijkheidsteekenen zonder meer dan misschien weer 'n zeer vage, algemeene
meelijtendens. Zoodat we zonder sterk-schoone sensatie 't boek besluiten.
Ik geloof dat de heer Eigenhuis beter werk heeft geschreven. De, niet literaire,
verdienste onze aandacht voor 't onmondain deel van Scheveningen te vragen, moet
't boek worden toegekend.
J.L. WALCH
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Peterken met zijn bok.
Door Johan Wesselink.
Peterken kreeg in de lente van boer Holtink een jong geite-bokje.
Peterken nam het in zijn armen, en onder zijn los-geknoopt jasje warmde hij het
bibberend, nattig beestje, dat zóó van de moeder kwam. Op een drafje liep hij er mee
naar huis, blij dat hij een sikske zou kunnen stallen in zijn schuurtje.
Als het beestje kermend blaatte, stond Peterken stil en keek onder zijn jasje. Het
bokje stak zijn rood en vochtig snuitje naar hem op. - ‘Stil, sikske, stil! Je zul wel
melk krijgen van moeder, zoo-te-mee!’ - zei Peterken.
Maar het bokje antwoordde met smeekend stemmetje en het stootte begeerig zijn
snuitje hard en vlug achtereen tegen Peterken's kin. - Stil sikske! - Peterken veegde
langs zijn schouder het kleverig schuimsel weg, dat het snuitje had achtergelaten op
zijn gezicht. En om het beestje zoet te houden liet hij het aan een vinger zuigen.
Peterken keek lachend er naar, hoe het smakkend bekje er zuigend om klemde, en
als hij het bibberend lijfje dan lekkertjes weg voelde duiken onder zijn arm, voelde
hij de deugd ervan mee.
Peterken nam weer zijn drafje naar huis. Het was niet ver meer, hij ging van den
zandweg af en liep recht-toe, recht-aan de hei door, het akkertje over.
Moeder stond al naar hem uit te zien voor het kleine huisje, dat met zijn oude
rieten-dak daar als een mos-stulpje in de omheining lag van wit-bloeiende doornen
en gele brem. Vader stond op het akkertje te spitten en keek van de spade op, toen
hij de luide stem van zijn Peterken hoorde.
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- ‘Hui moeder, hui! Vader hui! - riep Peterken. - Ik heb een sikske gekregen van boer
Holtink!’
Moeder stond onder den bloeienden hagedoorn bij het huisje, vader stak zijn spade
in de donkere lente-aarde, klopte de klonters zand van zijn klompen en ging bij
moeder staan onder den geurenden struik, waar vele bijen om henen zoemden.
Peterken haalde het bokje van onder zijn kiel te voorschijn.
Hij zette het beestje voor moeder neer, keek vragend haar aan, of zij het goed
vond, dat hij het sikske hield.
- Mag ik 't stallen in m'n schuur, moeder? - Ja jong, dat mag wel! Maar hoe komen we aan de melk? 't Sikske moet melk
hebben! Vader bekeek het tuimelige geite-jong van nabij. - ‘Wat doe je er mee? Als 't nog
maar 'n sik was, maar 't is 'n geite-bòk!’
- ‘Oo, la 't me houen, vader? - smeekte Peterken, - ik heb 't gekregen van boer
Holtink!’ - ‘Zoo, zei vader, - la boer Holtink je de melk dan ook maar geven!’ - ‘Ik zal 't vragen, vader. Mag ik nou 't sikske stallen in m'n schuur?’
Vader en moeder lachten om Peterken, die sprak van stallen, alsof 't een paard
was. En 't was maar zoo'n bibberend, naakt geite-bokje, dat tuimelend op zijn hooge,
stokkige pooten stond en met zijn snuitje tegen Peterken's knie stootte en al maar
kermend blaatte.
- ‘Nou jong, stal de bok dan maar in je schuur!’ - zei vader en hij keerde lachend
terug naar zijn werk op het akkertje. En Peterken, blij, lokte zijn bokje met den vinger;
daar klemde het weer zijn smakkend snuitje om en het tuimelde met stramme pooten
mee naar het schuurtje van plaggen.
- Sikske, sikske! Kom sikske! - riep Peterken, als het in eens stil bleef staan, zijn
kop ophief en lang, doordringend blaatte.
- Kom sikske, dan za-k je melk halen! - Maar het bokje bleef staan blaten en wilde
niet meer aan Peterken's vinger zuigen.
- Toe moeder, haal me 'n bietje melk? - vroeg Peterken. - Anders schreeuwt 't
sikske zich dood! - En hij ging zelf gauw wat droge heide plukken, spreidde het in
't schuurtje en droeg er zijn bokje heen. Dan liet hij het drinken uit den schotel, waarin
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moeder melk gehaald had. Het bokje stootte zijn kop met neus en al in den schotel,
gulzig slurpend, dat het vaak benauwd te schudden stond van zijn groote gulzigheid.
Peterken hurkte bij het bokje neer en wreef met zijn roode zakdoek het natte,
plakkige vachtje droog. En als het geitejong in het schuurtje te dommelen lag, ging
Peterken stilletjes er bij liggen en hij tuurde naar het onnoozel snuitje, naar de
knipperende oogjes en naar het schuddende dommelkopje. Hij bleef er liggen tot de
avond al schemeren ging, en hij in de donkerte van het schuurtje alleen nog maar
zien kon, naast zich, het witte, kroezige vachtje van het bokje.
Moeder kwam hem roepen. Peterken aaide het witte kroeshuidje en trippelde
klepper-de-klep naast zijn moeder het huisje in om te gaan slapen
Als Peterken in de bedstee lag, riep hij door het gordijn:
- Moeder geef de bok nog 'n bietje melk. Morgen zal ik boer Holtink vragen! Het schuurtje van plaggen, dat achter het huisje lag, was van Peterken. Vader en hij
hadden er in den hoek een ruifje getimmerd voor den bok en onder het plaggendak
hadden zij sparren gelegd. Daar borg Peterken het gras, dat hij langs het akkertje
vond en hij legde ook onder de plaggen het jonge heide-kruid, dat hij zorgvuldig
zocht op de heide. In de andere hoek van het schuurtje waren spaanders en
dennendunsels opgestapeld. Daarvan moest hij elken morgen, vóór hij naar school
ging, met den ijzeren hiep brandhoutjes hakken voor moeder.
Hij lag dan op de knie bij het blok en hakte de sparrenstokken tot brandhout. En
als hij daar zoo aan het hakken was, dan bedacht hij allerlei dingen, die hij den dag
over te doen had en ook bedacht hij velerlei, dat hij doen zou als hij groot was. Hij
bouwde er de wereldjes naar zijn eigen gedachte. Hij voerde onder het hakken
gesprekken met zichzelf en soms praatte hij luid op, terwijl hij in gedachten verdiept
het hout tot veel te kleine spaanders hakte.
Soms rustte zijn handje, lag de hiep neer op het blok. Dan keek Peterken stil naar
het ingedeukte plaggendak boven zijn hoofd en dan leefde hij in zijn voltooide
wereldjes.
Maar sinds het geite-jong in zijn schuurtje stond, praatte
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Peterken onder het hakken met het bokje en die deelde nu met hem de kinderwereldjes.
De bok was Peterken's goede vriend. Als die van ver Peterken's stem of klompen
hoorde, begon hij te blaten van plezier. En op zijn stokkige pooten stond hij te dansen
als Peterken zijn schuurtje binnen kwam, en hij rekte blatend zijn wit baardkopje
naar hem uit.
De bok groeide in den zomer voorspoedig. Peterken had dagen lang van boer
Holtink spoelsel uit de melkemmers gekregen en de bok was stevig geworden op
zijn pooten. Horentjes waren langzaam aan uit de grijze knobbels gegroeid en
begonnen al te krommen tot sterke bokke-horens.
En het kroezige huidje was een wit-glanzende vacht geworden.
Peterken had een wagentje gemaakt van een kist en van vier oude wielen, die boer
Holtink hem gegeven had.
Hij ging met den bok de heide op en liet hem trekken voor dat wagentje. Zij
zwierven op vrije zomerdagen uren lang daar rond. Peterken praatte met den bok en
vertelde het beest van al wat hij zag op het veld, van konijnen en vogels en vlugge,
glippende hagedissen. En hij lachte als de bok in eens terugschrok voor het krassend
opvliegen van een kraai, de voorpooten in de hoogte wierp en het touwgespan uit
elkaar rukte door den horen-stoot in de lucht, naar de weg-vliegende kraai.
Als Peterken keerde naar huis, was 't wagentje volgeladen met de fijnste topjes
van de hei, en de bok had zich op den tocht te goed gedaan aan bramenbladen en het
groen van de kleine berkjes. In 't voorbijgaan sloeg hij altijd zijn gretige snuit om
twijgen en takken.
Peterken ging ook wel met den bok spelen om het huis. Dan was het een zeldzaam
spel van vroolijkheid en van dartel springen. De bok achtervolgde Peterken met
groote sprongen, bleef dan ineens stokstijf staan, boog daarna den kop met de
dreigende horens naar den jongen toe.
Ook sprong de bok om hem heen, ging op de achterpooten staan, liet zijn
voorpooten vallen op Peterken's rug. Of hij liep van heen en weer, sprong met
alle-pooten-tegelijk van den grond, als wilde hij zich pardoes de lucht inwerpen. Aan
't einde van het spel knielde de bok neer, de voorpooten gebogen, en hapte uit
Peterken's hand een brok van de boterham. Mummelend
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schoven dan zijn kaken over elkaar, smakte de uitgestoken snuit van gretigheid.
De heide verloor haar paarsen bloei van den zomer, de kleine lichte berkjes hingen
er de bleek-gouden loovertjes om en vluchten van vele vogels wemelden in het bosch
van boer Holtink, dat als een baken lag in den wijden omtrek van de hei.
De hooge beuken lieten er hun bladen vallen, dat het onder de stammen een
goud-bruine bodem werd van ritselend, herfstgeurend gebladerte.
Nu, in den herfst, zorgde Peterken voor den winter. Hij ging met zijn kar naar het
bosch van boer Holtink en harkte er het droge blad van de beuken bijeen. Tegen den
avond trok de bok de vracht naar huis en Peterken stond dan bij zijn schuur gelijk
een groote boer, die oogstte. En als eindelijk het schuurtje vol was met heide en blad,
ging Peterken bij zijn bok zitten en zag zijn bezitting tevreden aan. Peterken voelde
zich daar rijk en warm gezeten en het deed zijn hartje goed, dat zijn bok voor den
langen, kouden winter verzorgd was. Die droge, knappende bladen en dat geurende
heide-kruid gaven hem een blije gerustheid voor den winter.
De winter kwam heel vroeg. Hij was zoo in een nacht neergestreken uit het Noorden.
Op een avond lag Peterken nog wakker in de bedstee. Hij tuurde door de gordijnen
naar de vonkjes, die uit het haardvuur den schoorsteen in dwarrelden en hij voelde
de lekkere gezelligheid van het knappende, vlammende hout, dat hij 's morgens zelf
er neergestapeld had op de plaat.
Hij luisterde naar vader en moeder, die bij het vuur te praten zaten. Vader warmde
zijn voeten en Peterken zag vader's teen door de harige sok piepen. En hij was
verwonderd over dien grooten, zwarten teen van vader.
Peterken kon niet veel verstaan van wat zij samen praatten, want het was in zijn
doffe slaperigheid of het geluid van hun stemmen ver weg kwam. Alleen hoorde hij
vader zeggen, dat 't koud was geweest in boer Holtink's bosch en dat er in 't noorden
een ouderwetsche sneeuwlucht op kwam zetten.
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Toen draaide Peterken zijn gezicht naar de donkerte van de bedstee, dacht na over
die sneeuwlucht, begreep met zijn slaapkopje nog even, dat ouderwetsch een heele
boel beteekende.... zooveel sneeuw, dat je tot de knieën.... dat je de deur niet open....
dat het dak van het huis.... Maar een gang naar het schuurtje zou hij 't eerst maken....
een hol in de sneeuw, waar hij door kon kruipen.... naar de bok.... En Peterken sliep
lekkertjes in.
Vader had een goede voorspelling gedaan. De winter was gekomen in dien nacht,
dat Peterken in de donkere bedstee warmpjes te droomen lag onder een ouden deken
en onder moeder's baaien rok. In dien nacht was de winter in-ééns uit het Noorden
met zijn wolkendrommen van dichte sneeuw neergestreken op het land, en de vlokken
zonken nog in dichten dwarrel, als Peterken wakker werd in den morgen, en tusschen
de gordijnen door, met zijn naakte beenen neergleed uit de bedstee.
Vader stond voor het raam te kijken en moeder blies met de blaaspijp de vlam op
in den haard.
Peterken was blij om die sneeuw, om die vreemde dwarreling van de vlokken, die
hij hoog zag komen als donkere veertjes en als fijne donsjes voorbij het venster zag
zweven en dan verdwijnen in het wit van de velden. Hij drukte zijn neusje tegen de
ruiten en probeerde met de oogen een zelfde vlok te volgen, van uit de lucht tot op
den grond.
Vader droeg dien morgen Peterken naar school. Hij had hem een rooden zakdoek
om de ooren gebonden voor de kou en hij droeg op de rug Peterken de hooge sneeuw
door.
Peterken voelde zich daar veilig en warm gezeten, en als vader soms boven een
greppel wegzakte, tot aan de knieën in de sneeuw, dan lachte Peterken luid op en
vroeg hem nog verder boven den greppel te loopen. Maar vader was stil en lachte
niet mee, zooals hij wel altijd deed als Peterken pret had.
De winter was dan met zijn sneeuwwolken op de heide neergestreken, vroeg in
zijn maand. En als die wolken waren leeggesneeuwd, wendde de wind zich naar het
Oosten en droeg er de ijle vrieslucht aan, die de sneeuw tot glinster-ijs maakte, dat
het piepte onder de klompen en opstoof in fijne ijzelstof. En de zon schoot 's morgens
bij haar opgang gouden flitsen door de ijle lucht, nam haar lichten weg laag langs
den hemel en bij haar
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ondergaan wierp zij weer gouden schitters door het zilver-blauw van de winterwereld.
En 's nachts, dan waren het de sterren, die in de strakheid van die zilver-blauwe
wereld haar glinsteringen sprankelden of die flonkerden levend licht uit haar
diamanten bronnen. En daar was bij dag en nacht een trillende, vriezende ijlheid in
de lucht, die over de wit-tintelende heide blauwde, strak en ijlkoud.
In Peterken's huisje was ook de winter gekomen.
Op een avond, dat vader en moeder om den haard zaten, lag Peterken weer wakker
in de bedstee en luisterde.
De haard knetterde en vlamde, en de vonken van het droge hout dwarrelden den
donkeren schoorsteen in, tusschen kronkelende rook. Het vuur wierp een gele gloed
in het rond en Peterken zag vader's gezicht rossig beschenen, zooals hij eens de
koppen van soldaten had gezien, die op 'n avond een vuur hadden gebrand op de
heide.
Peterken zag midden in het kamertje een flauw schijnsel uit de olie-lamp vallen;
die stond op tafel het laatste drupje olie te verbranden en geen licht ging er van uit
in het kamertje. Peterken zag alleen het tafelblad en de schemering van witte kommen
daarop. Moeder's rug was ook niet verlicht; die was heel donker en breed tegen het
vuur van den haard.
Peterken lag daar in de bedstee stilletjes rond te kijken en hij luisterde naar het
praten van vader en moeder. Hij hoorde hoe vader klaagde over den vroegen winter,
dat er nog geen dooi in de lucht zat, dat hij wel in langen tijd geen werk zou vinden.
En moeder zuchtte en zei dat nu al geen cent meer over was van 't geen zij spaarde
in den zomer.
Toen hoorde Peterken dat vader sprak over den bok. Peterken boog zijn kopje uit
het kussen op om beter te luisteren, want vader was zachter gaan praten.
En Peterken hoorde het! Vader wou den bok verkoopen aan den jood in de stad.
De bok verkoopen! Peterken lag stil in de bedstee, ademde hortend en slikte met
trillende snikjes zijn angst. De bok verkoopen? Zijn bok? De bok, die zoo warm in
zijn stalletje stond? Zijn bok! En de wagen dan, en het plaggenschuurtje met de ruif,
en het beukeblad, en de hei? Zijn bok verkoopen! De gedachte wrong zich rond door
heel het kleine Peterken en de angst beklemde zijn keeltje.
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Hij stak het hoofd buiten de bedstee en hield den adem in. Hij hoorde moeder praten
over hemzelf, dat Peterken het verdrietig zou vinden, als hij den bok moest missen.
Want hij had geen broerke of zuske om mee te spelen. Maar vader antwoordde, dat
de jong wel erg gehecht was aan het beest, maar dat zij alte-saam geen honger konden
lijden om een bok.
En Peterken voelde in eens het onafwendbare, het akelige dat gebeuren moest met
zijn bok. Zijn sikske, dat hij van boer Holtink gekregen had in de lente en dat hij
gedragen had in zijn armen naar huis. Nu vloeiden de tranen véél uit Peterken's oogen,
die groot-open door de kamer staarden. De tranen lekten lauw langs zijn wangen en
druppelden in het kussen, waar hij de natte plekken kil tegen zijn oor en halsje voelde.
Peterken lag in de donkere bedstee stil te schreien. Hij zag hoe het licht uit 't
kamertje wegtrok. Eerst krompen de vlammen in den haard, verdwenen met de laatste
rook in den schoorsteen. Dan doofde de gloed tot vonken, vonkjes knetterden en
sprongen weg, de grootsten het laatst.
Peterken zag het vaag door zijn tranen heen. Hij zag dat de kamer donker werd
en dat er alleen nog maar was het roode lichtrandje in de lamp.
Vader en moeder kleedden zich uit om te gaan slapen. Vader boog zich over de
lamp, blies het roode lichtje weg. Dan was overal de duìsternis. En in die groote
donkerheid van den nacht, in de zwarte holte van de bedstee, lag Peterken te schreien
om zijn bok, die verkocht moest worden, aan den jood in de stad.
Als Peterken 's morgens wakker werd, dacht hij het eerst aan den vorigen avond, wat
hij gehoord had van vader. Hij had het niet gedroomd. Want hij had lang in het donker
wakker gelegen en geschreid. Ja de bok moest verkocht worden, omdat vader niet
werken kon, vanwege de sneeuw en de kou.
Peterken zag al dadelijk, toen hij uit de bedstee gleed, dat nog altijd de ijsbloemen
wit op het venster stonden.
Hij voelde weer als gisteren avond het onafwendbare, het akelige dat gebeuren
moest.
Peterken ging stilletjes bij den haard zitten op de bruingebrande stoof en trok er
zijn kousen aan.

Groot Nederland. Jaargang 11

393
Moeder hing de zwarte water-ketel boven het pas ontbrande vuur, waaruit nog de
eerste dikke rookwolken grijs optrokken naar den schoorsteen.
Moeder sprak niet tot Peterken, zij deed met neergeslagen oogen haar werk. En
Peterken zelf zei ook niets.
Peterken kleedde zich, de kousen eerst en dan zijn broekje. Op de deel ging hij
zich wasschen boven den houten emmer, poele, poele, zijn kopje in het water, dat
het spatte om de ooren. Met een grauwen handdoek wreef hij gezicht en haren droog.
Vader had op de deel wat heen en weer gedrummeld, maar geen woord gezegd.
Nu bleef hij voor Peterken staan en deze voelde. dat vader nu praten ging over den
bok.
‘Ja jong, ik zal je 't dan maar dadelijk zeggen: De bok moet verkocht worden. Daar
is geen geld voor brood meer in huis.’
Toen vader 't gezegd had, was er ìn eens een groote, leege stilte om Peterken,
waarin hij zich zelf hoorde antwoorden:
‘Ja vader, 't is goed! Verkoop de bok maar!’
Vader had dat vlugge antwoord niet verwacht. Hij stond even verwonderd te kijken
naar den jongen. Maar Peterken ging zich weer afdrogen met den doek, dat de wangen
gloeiden en de haren verward om zijn kopje hingen. Hij keek niet naar vader op en
deze, blij dat Peterken zoo gauw en zonder tranen had toegestemd, trok over zijn
vest den ouden, dikken duffel en zette op zijn kop de harige muts, waarin de mot
veel plekken kaal gevreten had.
Moeder gaf hem de Zondagsche schoenen van de plank uit de bedstee en bij 't
vuur ging vader ze aanbinden.
Dat zag Peterken allemaal stil aan, terwijl hij aan tafel zat te mummelen op zijn
brood met witten reuzel. Hij kauwde op kleine beetjes, heel lang, en als ze eindelijk
week werden in zijn mond, moest hij zich inspannen om te slikken. Dan voelde hij
het eten door de keel persen, alsof hij een veel te groote brok genomen had.
Vader stond op, stapte met de zware schoenen op den vloer en zei moeder goeden
dag. Hij vroeg of Peterken mee ging naar stad. Maar Peterken schudde van neen met
toegeknepen mond; hij keek op de tafel neer en wreef een broodkruimel tusschen
zijn vingers.
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- ‘Nou, goeden dag dan; in den middag ben ik er weer!’ - zei vader.
En hij stapte over de deel en over het sneeuwweggetje, dat Peterken van het huisje
naar den stal geveegd had bij de eerste sneeuw. Hij riep den bok achter de ruif weg,
bond hem een grauw dek over de rug en trok dan het beest mee aan een touw.
Hij ging langs de riggels, die vroegere voetstappen hadden getreden in de
sneeuwvlakte.
Maar als het warme stalletje en het huisje met Peterken achterbleven en de wereld
daar met haar witte verten zich uitstrekte, overviel het gewillige beest de angst voor
dat vreemde. De bok zette zijn kop in de hoogte en hield de pooten stram, de
achterpooten wijd-uit-geplant en de voorpooten vast gestoken in de sneeuw.
Peterken's vader stond er te trekken en te lokken. Maar de bok bleef stram op zijn
stokkige pooten staan en wilde niet voort door de sneeuw.
Toen schold Peterken's vader met een vloek. En de bok schreeuwde, dat 't over
heel de verre, stille winterwereld als een eenige kreet van leven klonk.
Peterken, in huis, hoorde die kreet rauw naar binnen klinken, als uit een andere,
akelige wereld. En in zijn verdrietig kopje knelde ineens het begrip, dat het zijn bok
was, die daar een noodkreet schreeuwde.
Peterken sprong van zijn stoel op. Hij knoopte om zijn hals een zwarten doek van
moeder, trok de pet over zijn verwarde haren, en schoof de klompen in. Zonder zijn
moeder een woord te zeggen, liep hij de deur uit, in den fellen winter.
Als Peterken bij den bok kwam, die angstig blatend den kop keerde, drong hij
zonder te spreken vader opzij. Hij nam het touw in zijn roode, gezwollen knuistjes
en stapte de sneeuwriggels verder langs.
En de bok liep nu rustig mee, warmde zijn kop tegen Peterken's rug.
Vader, zwijgend, volgde achter den bok, hield onder den arm de twijg, die hij
meegenomen had om het dier te laten loopen.
Hij dook de handen in de zakken, luisterde naar het piepen van de sneeuw onder
zijn breede schoenen. Hij overlegde bij zich zelf den hoogsten prijs, dien hij vragen
zou en den laagsten, dien hij kon aannemen van den jood.
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Peterken liep stil voort, keek niet om of ter zijde. Hij voelde, dat de bok dicht achter
hem was. Soms drong de warme adem van het snuivende beest dóór op Peterken's
rug.
Peterken keek naar de sneeuw vóór zich, al wittigheid en wittigheid, die schemerde
rondom en waarin zijn klompen donker voortschoven. De sneeuw schemerde aaneen
tot een witte mist, waarboven Peterken zich licht voelde gaan. Hij voelde in zijn
verkleumde knuistjes het dikke touw niet meer, maar wel wist hij, dat de bok dicht
achter hem liep.
Als vader in zich zelf besloten was over den prijs, keek hij uit of de groote weg
naar stad nog ver was. Want hij zag hoe moeilijk Peterken voorttrappelde, met zijn
kleine beentjes in de sneeuw. Ja, daar voor hem lag de groote weg en het einde van
't vlakke sneeuwveld. Hij zag het aan de boomen, die langs den weg stonden en aan
de enkele huisjes, die groezelig opdoken uit het wit.
- Straks zal 't loopen makkelijk worden, op den grooten weg, - zei hij tegen zijn
jongen. Peterken gaf geen antwoord, keek van de sneeuw niet op. Hij trappelde maar
stil door en hield het touw in zijn roode knuistjes.
En vader begreep dat Peterken bedroefd was. In een opwelling van medelijden
met het stille, verkleumde jongetje, trok hij de grijze wanten uit en gaf ze aan Peterken.
Met een touwtje bond hij ze vast om Peterken's polzen, omdat de wanten te groot
waren voor de kleine handjes.
- Wil ik den bok nou 'ns houwen, jong? - vroeg hij.
- Nee, vader, la mij 't alleenig doen, hij loopt met jou toch niet! - antwoordde
Peterken.
En zij stapten weer zwijgend verder door den ijzigen winter.
Zij gingen nu over den straatweg, waar de sneeuw meer platgetreden lag. Zij gingen
achter elkaar, Peterken eerst met voorzichtige stapjes over de gladde baan, dan de
bok met stramme pooten, dicht achter hem, vaak uitglijdend met de krom-geloopen
hoefjes in de sneeuw. Vader ging er achter, sloffend en slierend over den weg. Hij
tikte soms met het twijghout den bok op de schoften. Maar het dier liep toch niet
vlugger, want zijn kop bleef tegen Peterken's rug.
- Peterken, zie daar hei je den toren! - riep vader en hij was blij dat hij wat te
zeggen wist. Maar Peterken keek niet op en gaf geen teeken dat hij 't gehoord had.
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- Den toren, Peterken! - herhaalde vader. Nu keek de jongen dan even voor zich uit,
maar hij bleef toch zwijgend voortstappen.
Peterken zag boven de verre wittigheid van het land hoog den toren rijzen van de
stad. Hij zag de sneeuw glinsteren op de huizen, wit tegen blauwen hemel. Maar op
den ranken toren lag géén sneeuw. Die stond daar boven de daken als altijd met zijn
ranke bogen, zijn hooge kruizen in de lucht.
Maar 't zien van den toren riep nu geen verwachting in hem op, niet dat hunkerend
verlangen naar de straten, naar de winkels, naar de menschen, zooals hij altijd voelde
als hij naar stad ging met moeder.
Hij zou nu door de straten gaan met zijn bok en de menschen zouden hem nazien
en om hem lachen.
Want wie liep er nu met een bok door de stad, in den winter? Als de jood maar
vooraan woonde in de stad! Zou die in een groot huis wonen en in een mooie straat?
Nee - dacht Peterken - de jood, die 's zomers de hei op kwam en bij boer Holtink de
kalvers kocht, die zag er niet naar uit, dat hij woonde in een groot huis.
Misschien woonde hij in zoo'n donkere steeg, die Peterken wel eens ingegluurd
had, als hij met moeder naar de markt ging.
Woonde de jood er maar! dacht Peterken. Dan hoefde hij niet de mooie straten
door. Hij zou niet bang zijn voor die vieze vrouwen en kerels, die hij wel eens in de
steeg gezien had voor de donkere gangen van hun huizen.
Maar in eens huiverde de gedachte in Peterken, dat hij de bok, zijn mooie, witte
bok uit 't schuurtje, waar zooveel lekker blad nog droog onder de plaggen lag, dat
hij die moest achterlaten in zoo'n vieze, zwarte steeg, bij den jood.
Peterken zag naar het dier om en wreef het met zijn dikke wanten liefkozend over
den nek.
Zij kwamen in de straat.
Recht voor Peterken lag de lange straat, waar de groote winkels huis aan huis
waren.
Sneeuw lag er niet, die was opgestapeld tot groote, vuil-bestoven hoopen, en de
straat lag er droog en stoffig als in den zomer.
De menschen liepen snel langs de huizen, de mannen in de jaskragen, de vrouwen
in dikke, harige dassen.
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Midden op de straat ging Peterken met zijn bok en vader liep achter hen.
Vaak moesten zij uitwijken voor een wagen en dan stond Peterken wakend naast
den bok, een arm om zijn nek geslagen. En er waren vele menschen, die in hun snellen
gang toch even ter zijde keken en lachten.
Ver voor zich zag Peterken nog altijd de breede winkelstraat en de gedachte die
te moeten gaan tot het einde, sloeg Peterken met angst. Hij voelde zich moe en
duizelig worden in die ijzige straat, waar de menschen hem aankeken en lachten en
de een hem wees aan den ander.
Peterken keerde zich in zijn angst tot vader.
- Vader, is 't nog ver te loopen, aleer wij bij den jood zijn? - ‘Daar voort, - zei vader - daar rechts in 't eerste smalle straatke. Waar die jongens
staan bij den sneeuwhoop.’ - Toen was Peterken gerust. Dat had hij wel gedacht, dat
die jood woonde in een steeg.
De jongens bij den sneeuwhoop stootten elkander aan en lachten. Hui, dat was
iets moois, die boertjes met een bok!
En zij graaiden met de handen in de sneeuw en zij braken er groote klompen uit.
Dan gingen zij stilletjes naast elkaar staan te praten, de handen op de rug.
Maar nauw was Peterken de jongens voorbij, of al de klompen sneeuw spatten
uiteen op Peterken's rug en op den bok.
Het dier sprong angstig vooruit en trok Peterken mee. Het rende de steeg in en
Peterken, bang dat 't hem ontloopen zou, slierde mee over de gladde, sneeuwbevroren
steenen.
Uit de deur van een winkeltje kwam de jood en greep den bok bij de horens. Hij
had de mouwen van zijn kiel opgestroopt en er was bloed langs zijn harige armen
gespat.
Peterken stond voor het winkeltje, waar afgevleesde beeste-pooten voor het venster
lagen. Verschrokken stond hij er te kijken en stiet angstsnikjes hijgend uit.
De jood sleepte den bok het winkeltje in en vader volgde hem naar binnen.
Peterken bleef alleen in de steeg; op de hoek, bij de straat, stonden de jongens te
lachen en dreigden met sneeuwballen. Peterken school tegen het huis weg en wachtte
op zijn vader, stil en klein gedoken tegen den donkeren muur in de steeg.
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Vader kreeg zes gulden voor den bok.
De jood veegde langs zijn broek de bloederige handen schoon en haalde het geld
uit een donker hokje achter het winkeltje. Vader streek de guldens op van de
roodgeverfde toonbank. Hij zei den jood goeden dag en tingeling tingde de winkelbel.
Peterken dook op, toen hij de tingeling hoorde.
Zij gingen nu naar huis terug, de luwte der straten uit, den langen sneeuwweg op,
door den snijdenden winter naar hun huisje in de verre, eendere wereld van sneeuw.
's Morgens hakte Peterken met zijn hiep de ruif in 't schuurtje aan spaanders en hij
bracht ze bij den haard. Tegen zijn moeder zegde hij: - Daar leit nou de ruif.... van
den bok!’
Peterken slikte zijn verdriet krampachtig door zijn keeltje en liep het huis uit om
naar school te gaan.
Maar moeder riep hem terug: - Peterken, Peterken! - En hij keerde zich om,
vragend. - Hier leit je brood nog, Peterken. - Ik kan toch niet eten, moeder. - Hij kneep de lippen op elkaar, toen hij 't gezegd
had.
- Waaromme niet, jong? - vroeg moeder. - Is dat nou allemaal om den bok? Peterken keek met stille oogen tot haar op, snikkend zei hij: - 't Moest jouw bok
maar eens zijn, moeder! En schreiend liep Peterken de deur uit, 't sneeuwriggeltje langs naar school.
Vader en moeder keken hem na en zeiden niets tot elkander. Zij zagen Peterken
drummelen door de sneeuw, klein en donker daar in het witte land.... nu kwam hij
ginds op den grooten weg.... nu liep hij achter het bosch van boer Holtink verder.
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Jacob Casanova in Holland
door Maurits Wagenvoort.
In onzen tijd zouden wij Jacob Casanova een oplichter noemen, maar voor den zijnen
doen wij hem daarmee onrecht. Een avonturier? Goed. Hij erkent zelf het te zijn. Hij
is echter zoo volkomen een kind van zijn eeuw, de 18e, die zich kenmerkt door een
volslagen ontstentenis van alles wat naar huichelarij zweemt, dat hij in onze
samenleving onmogelijk zou zijn. Avonturiers? Zijn die er nog in onze dagen?
Oplichters, valsche spelers, bij tientallen, en soms houden zij hun bedrijf jaren lang
vol. Indien zij maar half zooveel geest, wereldwijsheid en letteren bezitten als onze
Giacomo Casanova, eigengemaakt ‘ridder de Seingalt’, dan moeten zij hun ietwat
duur gezelschap waard zijn.
Neen, Casanova was geen oplichter, zelfs niet volkomen een bedrieger.
Onderworpen aan krachtige impulsies, spottend met bijgeloof, maar daarom niet
minder bijgeloovig in een tijd, die verwonderlijk bijgeloovig was, is hij de eerste om
te gelooven aan de voorgewende geheime krachten, waarmee hij zijne rijke vrienden
onder zijn invloed houdt, en hun het geld uit de portefeuille futselt. Hij is een van
het drietal geniale sjarlatans - Cagliostro en de Saint-Germain zijn de twee andere dat in het midden der 18e eeuw door Europa reist en, èèrst met toejuiching ontvangen,
overal gevaar loopt achter sloten en grendels te komen, wanneer het geschreeuw
hunner onbelangwekkende slachtoffers te luid wordt. Maar Casanova is de aardigste
van de drie, en zijn ‘zedenlooze’ gedenkschriften bezitten een onovertroffen waarde
als kenschetsing van het leven, de gewoonten en de denkbeelden der volken van
bijna geheel Europa.
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Deze uiterst begaafde zoon van een Venetiaansche actrice en een fidelaartje,
vioolspeler-zelf, wanneer hij een poos lang in zijn jeugd in den put zit, doctor in de
rechten toch, uitnemend taalkenner, dichter à ses heures, mooiprater en uiterst gevat,
in 1725 geboren, is vòòr alles een vrouwenverlokker, en kenmerkt zich door zijn
los-zijn van al wat naar gewetensbezwaren zweemt. Men heeft zich de moeite gegeven
zijne mémoires te contrôleeren, en waar hij wellicht gefantaseerd moge hebben,
zooals in het verhaal van zijn vlucht uit de Venetiaansche gevangenis der ‘looden
daken’, waarin hij niet de geheele waarheid kon vertellen om zijn vaderlijken
beschermer, den senator Bragadin niet te schaden, in 't algemeen is zijn verhaal
waarschijnlijk, zoo niet der waarheid getrouw bevonden. Immers hij schreef zijne
gedenkschriften in zijn grijsheid, om zich over de verdrietelijkheden van zijn ouden
dag te troosten door de gnuivende herinneringen zijner jeugd en van zijn levensbloei.
Dante's woord, dat er geen grooter smart is dan zich in de misère het geluk van
vroeger te herinneren, gold niet voor hem. Hij herleefde zijn leven, al schrijvende,
maar soms dacht hij er aan het geschrevene te verbranden. In ieder geval zou het niet
eêr het licht zien dan na zijn dood. Hij had er dus niets aan zich beter voor te doen
dan hij was, en dit is ook zoo weinig zijn oogwit geweest, dat het pleizier, dat deze
drommelsche kerel den lezer geeft, niet altijd groot genoeg is om hem te vrijwaren
voor ernstige afkeuring van dien kant. Zelfs nog na zijn dood is de deugniet niet
zonder gevaar. In den braven tijd, waarin wij het onschatbare geluk hebben te leven,
zou de politie dadelijk op zijne mémoires de hand leggen.
‘Je n'ai pas écrit ces mémoires pour la Jeunesse,’ zegt hij in het eerste deel,....
‘mais bien pour ceux qui, à force d'avoir vécu, sont devenus inaccessibles à la
séduction, et qui, à force d'avoir demeuré dans le feu, sont devenus salamandres.
Les vraies vertus n'étant qu'habitude, j'ose dire que les vrais vertueux sont ceux qui
les excercent sans se donner la moindre peine. Ces gens-là n'ont point l'idée de
l'intolérance, et c'est pour eux que j'ai écrit.’
Het is stichtelijk Casanova over de ‘ware deugdzamen’ te hooren, niettemin, slechts
de oppervlakkige lezer kan ontkennen, dat hij met al zijne bedriegerijen een groote
mate van rechtschapenheid bezat en, evenals Rousseau, in zijne Confessies de deugd
der waarheidsliefde gehuldigd heeft ten koste van eigen goeden naam.
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‘Gij zult lachen,’ zegt hij tot den lezer zijner mémoires, ‘wanneer gij zult merken,
dat ik er dikwijls niet tegen op heb gezien om, in tijd van nood, lichtzinnigen,
schobbejakken en dwazen te bedriegen. Wat de vrouwen aangaat: het bedrog is hier
wederzijdsch en telt niet mee, want waar de liefde in het spel is, is men gewoonlijk
over en weêr dupe. Wat de dwazen betreft: dit is heel wat anders. Ik ben nog altijd
in mijn schik, wanneer ik mij te binnen breng, hoe ik hen beet heb genomen, want
in hun onbeschaamdheid en verwaandheid dagen zij het verstand uit. Men wreekt
dit door een dwaas te bedriegen, en de overwinning is altijd de moeite waard, want
een dwaas is gepantserd, en dikwijls weet men niet wààr hem te raken. Kortom ik
geloof, dat het een man van verstand waard is een dwaas voor gek te houden.’ Dit
staaltje van gauwdieven-logica mag niet alleen blijven. Luister nog even naar dit,
voor gij aan uw deugdzame verontwaardiging lucht geeft, zij kan er slechts
welsprekender door worden: ‘Zij - wederom de lezers zijner gedenkschriften - zullen
bevinden, dat ik de waarheid steeds met zooveel hartstocht heb liefgehad, dat ik vaak
ben gaan liegen alleen om de harten van hen, die haar bekooring niet kenden, er van
te doordringen. Zij zullen het mij daarom niet kwalijk nemen, wanneer zij mij soms
de beurs mijner vrienden zien ledigen om aan mijne grillen te kunnen voldoen..... Ik
bedroog hen om hen verstandig te maken, en dacht te minder daarmee te misdrijven,
wijl ik niet uit geldzucht handelde..... Ik zou mij nu schuldig achten, indien ik thans
rijk ware, maar ik bezit niets, ik heb alles verkwist, en dit troost en rechtvaardigt
mij.’
Met dergelijke grondstellingen kan men het finantieel ver brengen, en Jacob
Casanova zou in beteren doen zijn leven geëindigd hebben, indien hij zich der Fortuin
- zijn begunstigster evenals alle vrouwen, die hij kende - niet door een dolle
verkwisting onwaardig had betoond.
Zijn verblijf in ons land wijst het hoogtepunt zijner fortuinlijkheid aan.
In Juli van het jaar 1755 te Venetië gevangen genomen door de sbirren van de
Heilige Inquisitie, beschuldigd van aan den duivel te gelooven, deel te nemen aan
de vrijmetselarij, omgang te hebben met de gezanten der vreemde mogendheden en
dus staatsgeheimen te verraden, welke hij kon kennen door zijn verkeer
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met den senator Bragadin en twee andere goedgeloovige beschermers uit den
patriciërsstand, beschuldigingen de een nog dwazer dan de andere, bleef hij 15
maanden in de beruchte gevangenis der loode daken, tot hij door eigen
bewonderenswaardig overleg, ook waarschijnlijk door een hulp van buiten, welke
hij niet aangeeft, wist te ontvluchten. Het boeiend verhaal, dat hij kort daarop van
zijn gevangenschap en vlucht het licht deed zien, vestigde overal in Europa de
aandacht op hem, en opende hem de deuren van aanzienlijke personen, die het hem
wilden hooren vertellen. In Parijs gekomen, genoot hij dadelijk de bescherming van
den kardinaal de Bernis, Minister van Buitenlandsche Zaken in het Kabinet van den
hertog de Choiseul. De Bernis, vroeger Fransch gezant in Venetië, was reeds daar
vriend en beschermer geweest van Casanova, die met hem de gunsten deelde van
een gemeenschappelijke vriendin.
Frankrijk, door het wanbestuur zijner regeerders tot een verval geraakt, dat het
staatsbankroet naderde, zocht overal naar geld. De ervaring der speculatiën naar ‘het
Systeem’ van den avonturier Law was na een jaar of tien vergeten, en iedere volgende
avonturier had weer een kans zijn slag te slaan. De faam, van een groot financier te
wezen, werd Casanova gratis toegeworpen, en hij was er de man niet naar om dit
buitenkansje ongebruikt te laten: binnen ongelooflijk korten tijd bezat hij de middelen
om te Parijs als grand seigneur te leven. Door een zijner vele gemankeerde huwelijken
had hij kennis gemaakt met den Hollandschen bankier Corneman, door wien hij op
het denkbeeld kwam eener speculatie met Fransche staatspapieren, namelijk om deze
tegen redelijken prijs aan de Amsterdamsche Beurs te verkoopen voor effecten van
een andere mogendheid, welke hooger genoteerd zouden staan. De Bernis was met
dit voorstel even ingenomen als De Choiseul, en deze laatste belastte Casanova met
een half-officieele zending, waarvoor hij hem brieven van aanbeveling meegaf aan
den Franschen gezant d'Affri in Den Haag. Zijn half-kindsche maar schatrijke vriendin
de markiezin d'Urfé, die niet af te brengen was van het geloof aan zijn macht om
haar te verjongen in de gedaante van een mannelijk kind, gaf hem nog voor frs.
60,000 mee aan effecten van de Zweedsch-Indische Maatschappij, om die te
verkoopen.
Aldus, voorzien van een credietbrief van f 3,000, hem door Corneman op den
‘hofbankier’ Boaz verleend, kwam de ‘ridder’
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Jacob Casanova tegen Kerstmis van het jaar 1757 in Den Haag aan, en stapte af in
het ‘Hotel d'Angleterre’. Frankrijk snakte naar vrede, en in de regeerende kringen
van Versailles hoopte men dien spoedig te kunnen sluiten, maar ons land was door
zijne internationale verbindingen en zijn geldhandel een observatiepost van den
eersten rang voor de politieke gesteldheid in Europa, en men wist, er dat er op vrede
nog niet het geringste uitzicht was. De Fransche intendant der belasting had ter
beschikking van d'Affri voor 20 millioen aan Fransche staatspapieren overgezonden,
welke Casanova zou mogen verkoopen, doch slechts tegen een korting van ten hoogste
8%.
Gewoon overal, waar hij zich ophield, met de voornaamste des lands te verkeeren,
verzuimde Casanova intusschen niet zich door den gezant te laten voorstellen aan
de ‘Gouvernante’, de ziekelijke Prinses-Weduwe Anna, moeder van Willem V: ‘une
bonne femme très respectable et très souffrante; elle s'endormait à chaque instant,
tout en parlant’. Zij stierf niet lang daarna, en de geneesheeren bevonden, dat zij
leed aan water in de hersenen. Casanova vond à la cour nog in zekeren zin een
concurrent: graaf Filip van Zinzendorf, die voor de Keizerin van Oostenrijk 12
millioen kwam leenen, en geen moeite had die tegen 5% te vinden. En natuurlijk,
zelf om zoo te zeggen achter de coulissen geboren, bezocht hij 's avonds de Komedie,
zooals hij dat overal deed, liefst de Italiaansche, als er ter plaatse een Italiaansche
troep was, wijl hij daarbij dan gewoonlijk wel een vroeger vriendinnetje terug zag,
zoo niet, dan de Fransche. Men speelde Racine's Iphigénie, en Casanova was onder
de toeschouwers met den Turkschen gezant, die er zich, den plechtigen ernst van
den dichter ten spijt, bijna dood lachte. Immers, nadat Iphigénie en hare priesteressen
in het voorbijgaan, het tooneel verlatende, zich voor het standbeeld van Diana diep
hadden neergebogen, kwam daar de kaarsensnuiter van het tooneel, bon chrétien
Hollandais et peut-être mauvais plaisant, deze buiging voor de heidensche godin
nadoen. Het publiek had daarover een oogenblik van vroolijkheid, waarvan de Turk
niets begreep, maar toen Casanova het hem uitgelegd had, haalde hij zoo ruimschoots
zijn schade in, dat hij in een lachbui uitbarste, die hem half buiten Westen bracht,
zoodat men hem, maar steeds door schaterende, naar zijn logies moest brengen.
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De zaken vergat Casanova intusschen niet. Weldra was hij met zijn lakei op weg
naar Amsterdam in een tweewieligen postkoets, en ontmoette een ander rijtuig op
vier wielen, dus grooter, met twee paarden bespannen, evenals het zijne. Een van de
twee rijtuigen moest op den smallen weg wijken, en de koetsier van het tegenkomende
rijtuig, waarin een jonge man met zijn knecht zat, schreeuwde dien van Casanova al
toe ruimte te maken. Daarvoor was onze ‘ridder’, die zich met zijn half-officieele
opdracht nog gewichtiger gevoelde dan anders, een eerste houwdegen, echter niet
de man: hij richtte zich tot den inzittende en verzocht hem op hoogen toon zijn
koetsier te gelasten plaats te maken: ‘ik rijd “post” mijnheer,’ zei hij, ‘en bovendien
ben ik vreemdeling.’
Maar de andere was niet Hollander voor een oortje, en dacht er niet aan uit den
weg te gaan.
‘Wij kennen hier geen voorrechten van post rijden,’ gaf hij ten antwoord, ‘en
erken, dat, juist wijl gij vreemdeling zijt, gij hier minder recht hebt dan ik.’ Casanova
sprong uit zijn rijtuig, maar zakte tot de knieën in de sneeuw, wat hem niet verhinderde
zijn degen te trekken. Dit echter maakte onzen landsman zoo weinig bevreesd, dat
deze vroolijk lachende zei wel plaats te zullen maken: een goedmoedige vroolijkheid,
welke den Italiaan geheel ontwapende. Kort daarna kwam hij in Amsterdam aan, en
nam er in ‘De Ster van het Oosten’ intrek.
Voorzien van brieven van aanbeveling, maakte hij op de Beurs spoedig kennis
met de voornaamste bankiers, allereerst met den bankier Pels, die hem daarop
voorstelde aan den grootsten bankier der stad, dien Casanova aanduidt met enkele
letters, ‘d'O.’
Wie was deze ‘d'O’? Het is mogelijk, dat hij den naam verkeerd spelt, en de Prins
de Ligne gelijk heeft, die in zijn bijschrift op Casanova's mémoires hem Hope noemt,
ofschoon de beroemde bankier van dien naam toen slechts een goede dertiger was.
Deze Belgische grand seigneur en romanschrijver heeft Casanova eerst in zijn
later leven gekend, maar het portret, dat hij van hem in zijn Aventuros gaf, komt zoo
geheel overeen met dat 't welke de lezer der Mêmoires zich van hem maakt, dat het
tot verklaring van zijn geluk in ons land verdient hier gecopieerd te worden. Elders
noemt de Prins de Ligne Casanova een man van veel verstand, karakter en kennis,
maar hij werkt deze trekken in zijn Aventuros uit. ‘Hij zou een heel knap man zijn,
zegt hij daar,
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indien hij niet leelijk ware’. Dit stemt Casanova zelf gaarne toe, die ergens in zijne
gedenkschriften erkent, dat hij het tegenovergestelde is van een Adonis. ‘Hij is groot,
gevormd als een hercules, maar met een Afrikaansche gelaatskleur; levendige oogen,
werkelijk vol geest; onrustigheid of wraakzucht geven aan zijn gezichtsuitdrukking
iets wreeds; hij is gemakkelijker kwaad dan vroolijk te maken. Hij lacht weinig, maar
doet anderen lachen. Hij heeft een manier om sommige dingen te zeggen, die doet
denken aan een snuggeren Harlekijn en aan Figaro, wat hem heel grappig maakt.
Enkel die dingen, welke hij beweert te weten, weet hij nièt: de regelen van de
danskunst, van de Fransche taal, van den goeden smaak, en van de gebruiken der
lieden van stand en hun omgang. Zijne blijspelen zijn niet komiek, zijne wijsgeerige
werken niet wijsgeerig; al wat hij overigens geschreven heeft, zijn het in hooge mate,
en men vindt er steeds iets kernachtigs, iets nieuws, iets puntigs en iets diepzinnigs
in. Hij is een vergaarbak van kennis, maar haalt zoo vaak Homerus en Horatius aan,
dat het is om er wee van te worden.’
Zijn eigenaardige geest en zijne uitvallen bezitten een extract van attisch zout. Hij
is gevoelig en dankbaar, maar indien men hem niet aanstaat kan hij boosaardig,
kribbig en onverdragelijk zijn. Men zou hem een millioen kunnen geven zonder
daarmeê het grapje goed te maken, dat men zich ten zijnen koste heeft veroorloofd.
‘Zijn stijl doet denken aan ouderwetsche voorredenen: lang, onduidelijk en zwaar
op de hand; maar niet zoodra heeft hij wat te vertellen, zooals bijvoorbeeld zijne
lotgevallen, of hij legt er zooveel oorspronkelijkheid in, zulk een natuurlijke, een
dramatische kracht om alles tot leven te brengen, dat men hem niet genoeg kan
bewonderen en hij, zonder het te weten, Gil Blas en den Diable boiteux overtreft.
Hij gelooft aan niets, behalve aan wat het minst-geloofwaardig is, wijl bijgeloovig
en vol vooroordeel. Gelukkig dat hij eergevoel en kieschheid bezit, want met zijn
zeggen: “ik heb het God beloofd” of “God wil het”, zou hij voor niets ter wereld
terugdeinzen. Hij houdt van alles en begeert alles, maar na alles bezeten te hebben,
weet hij alles te ontberen. Vrouwen, vooral jonge meisjes, vervullen zijne gedachten,
maar zij kunnen er niet meer uit loskomen om zich elders te vestigen. Dat maakt
hem dan kwaad, woedend jegens het schoone geslacht, jegens
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zichzelf, den hemel, de natuur, vooral jegens het jaar 1725. Hij wreekt zich daarover
op alles wat eetbaar en drinkbaar is; hij kan geen god meer in de gaarden, geen sater
in de bosschen meer zijn, maar hij is nog steeds een wolf aan tafel. Hij kent geen
genade, begint vroolijk maar eindigt treurig, ontroostbaar dat hij niet alles kan
overdoen. Indien hij soms van zijne voortreffelijke gaven gebruik heeft gemaakt ten
koste van domkoppen, mannen of vrouwen, was het om anderen in zijn omgeving
gelukkig te maken. Te midden der grootste dwalingen zijner stormachtige jeugd en
van zijn avontuurlijk leven, dat wel eens dubbelzinnig werd, heeft hij kieschheid,
eergevoel en moed getoond. Hij is er trotsch op arm te zijn. Rentenier, financier of
grand seigneur zou hij waarschijnlijk zeer gemakkelijk van omgang geweest zijn,
maar nu moet men hem niets in den weg leggen, vooral niet om hem lachen, maar
hem geduldig aanhooren, of zijne werken lezen, want zijn eigenliefde is altijd
gewapend. Zeg hem nooit, dat gij het verhaal, dat hij u doet, al eens gehoord hebt,
doe net alsof gij het hem voor den eersten keer hoort vertellen. Laat niet na hem uw
buiging te maken, want een niets maakt hem tot uw vijand. Zijn verwonderlijke
verbeelding, de levendigheid van zijn volksaard, zijne reizen, alle beroepen die hij
bij de hand heeft gehad, zijn karaktervastheid tegenover het gemis van geestelijke
en lichamelijke veraangenamingen des levens, maken hem tot een bijzonder mensch,
wien het een voorrecht is te ontmoeten, achting en vriendschap waardig van het zeer
kleine getal personen, die genade in zijne oogen vinden.’
Dit is Casanova op zijn ouden dag, als zijn karakter door allerlei omstandigheden
verzuurd is, allermeest wijl hij niet meer kan wat hij nog zoo gaarne wil. De lezer
zijner mémoires verstaat, dat hij onweerstaanbaar geweest moet zijn, zoowel voor
vrouwen als voor mannen, toen hij op twee-en-dertig-jarigen leeftijd in ons land
kwam.
Door den bankier Pels dan maakte hij kennis met dien toenmaligen hoofdsteunpilaar
van de Amsterdamsche Beurs ‘d'O’, of Hope. Deze bankier, rijk als weinig anderen
in het Amsterdam der tweede helft der 18e eeuw, 't welk nog weinig van zijn
misschien ietwat overdreven fabelachtigen rijkdom verloren had, was een man van
beteekenis in het gezellige leven der machtige koopstad. Indien Casanova's ‘d'O’
inderdaad de bankier Hope weergeeft, is het
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waarschijnlijk dezelfde, met wien, ruim dertig jaren later, die landsman en goede
kennis van Casanova, de voormalige hofpoeet van Jozef II, Lorenzo da Ponte, in
aanraking komt. Deze vertelt in zijne gedenkschriften, zoo taai als die van Casanova
vluchtig, zoo onbeteekenend als deze van belang zijn, hoe hij, in de eerste jaren
negentig, op goed geluk naar Holland kwam, wijl de Fransche opera er door de
politieke gebeurtenissen gesloten was. Het geeft wel een aardigen kijk op het leven
van dien tijd ten onzent, dat hij met groot gemak de toezegging kreeg voor een
waarborgfonds van f 200,000 voor een Italiaansch opera-gezelschap, waarvan hij
directeur zou zijn. Vrienden van het tooneel zullen hierbij misschien opmerken, dat
sedert dien toch niet alles ten goede veranderd is. Te Amsterdam was de voornaamste
inschrijver de bankier Hope, maar prins Willem V schreef in voor f 40,000. Het
gezelschap zou te Amsterdam en te 's Hage spelen. Het plan kwam niet tot uitvoering
wegens de kort daarop volgende beroeringen in ons land.
Of Casanova's Amsterdamsche financier Hope was of niet - ik veronderstel, dat
de prins de Ligne het bij het rechte eind had - deze was, ofschoon nog jong, sinds
eenige jaren weduwnaar, en bezat een eenige dochter, Esther genaamd. Zij was
veertien jaar, maar onze belangwekkende avonturier verliefde oogenblikkelijk op
haar, zooals trouwens op alle mooie vrouwen, die hem aanstonden. Hij noemt haar
voor haar leeftijd zeer ontwikkeld en een volmaakte schoonheid, op hare tanden na,
die ongelijk gezet waren. ‘Esther had een zeer blanke gelaatskleur, lichtelijk doorgoud,
ebbenhoutzwarte haren en de mooiste oogen, die men, mogelijkerwijs, zich kan
denken. Haar vader had haar een schitterende opvoeding doen geven; zij sprak het
Fransch volkomen, speelde verwonderlijk mooi piano en hield hartstochtelijk veel
van lezen.’
‘Na den maaltijd,’ vertelt Casanova verder, die in zijn kwaliteit van Fransch
zaakgelastigde oogenblikkelijk door den heer Hope ten zijnent genoodigd was, ‘deed
de heer d'O mij het niet bewoonde gedeelte van zijn huis zien, want sinds den dood
zijner vrouw, van wie hij veel hield, maakte hij slechts gebruik van het gemakkelijke
benedenhuis. Hij bracht mij op een verdieping van verscheidene kamers, waar hij
een schat van oud porcelein bezat. De wanden en binnenmuren waren bedekt met
marmeren platen, elke kamer van een andere kleur, en de vloeren, belegd met
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heerlijke Perzische tapijten, van mozaïek. De zeer groote eetzaal was bedekt met
albast, de tafels en de buffetten waren van cederhout. Het geheele huis scheen èèn
blok marmer, want het was er zoowel van buiten als van binnen mee bedekt; het had
onberekenbaar veel geld moeten kosten. Zaterdags werden die prachtige muren door
een half-dozijn dienstmeiden, op ladders, gewasschen. De meiden, die anders wijde
hoepelrokken droegen, waren daarverplicht die uit te doen, en een broek aan te
trekken1), want anders zouden zij te veel bekijks van de voorbijgangers gehad hebben.’
Zeker, indien de heer Hope prijs op zijn ooilam stelde, zijn mooie eenige dochter
Esther, dan was hij er ver af om te vermoeden, welk een wolf voor vrouwendeugd
hij in het rijke Fransche hofgewaad met Casanova, ‘chevalier de Seingalt’,
binnenhaalde. De twee, de nog jonge Venetiaan, aantrekkelijk voor vrouwen als niet
veel andere mannen, en de even verstandige als mooie en rijke Amsterdamsche
verstonden elkaar in een oogwenk wonder wel. Het is niet enkel op grond van
Casanova's mémoires, dat men het recht heeft die geheele 18e eeuw, van den hoogsten
tot den laagsten stand, in alle landen zedeloos te noemen. Een geheele eeuw, volk,
stand, kan echter niet onzedelijk zijn: dit strijdt tegen de inwendige beteekenis van
het woord. De achttiende eeuw was zedeloos, wijl zij een vòòr en na dien tijd
ongekende mate van persoonlijke vrijheid toestond. Daarom was Casanova zoozeer
een roccoco-type, onmogelijk in onzen tijd, en daarom kunnen wij, zijne
gedenkschriften lezende, ondanks, dat zij naar onze opvatting op het uiterste schuin
zijn, toch niet nalaten een zekere bewondering voor hem te gevoelen, ofschoon wij
het niet durven bekennen: hij is een zoo volmaakt type van zijn eeuw.
Esther, hoewel in mindere mate misschien, was ook een dochter van haar tijd en
van haar stad en haar stand. Zij gevoelde zich oogenblikkelijk met hem op haar
gemak, en noodigde hem dadelijk uit om met haar naar een concert te gaan. Allèèn,
want, zegt zij, ‘de jonge dames genieten hier een groote mate van vrijheid, die zij
slechts met het huwelijk verliezen.’
Intusschen verslond Casanova haar met de oogen. ‘Ik had haar

1) Wat dit vrouwelijk kleedingstuk betreft: het behoeft niet gezegd te worden, dat deze opmerker
onzer volksgebruiken, er hier niet goèd achter is.
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met wat poeder in het haar nog mooier gevonden, zegt hij, maar Esther was trotsch
op haar heerlijk ebbenhout-zwarte haar, dat zoo prachtig de blankheid van haar vel
deed uitkomen.’ Hij verwonderde zich in stilte over het geluk, over het vertrouwen,
dat men in hem stelde, om alleen met dit mooie en rijke meisje te mogen uitgaan,
maar ofschoon zijn gedrag tegenover haar voortdurend op het kantje van het gewaagde
waggelt, bewijst het toch, dat het niet geheel en al misplaatst was. Trouwens voor
wien met aandacht zijne gedenkschriften leest, is het duidelijk, dat er een kern van
krachtige rechtschapenheid in zijn karakter is. Niettemin erkende hij het zelf: ‘ik was
paf! Een dergelijke schat aan mij toevertrouwd! Ik kon nauwelijks mijne gedachten
bijeen houden. Ik vroeg mij af, of ik mij niet moest herinneren, dat ik een volslagen
losbol was, of dat de eer van mij eischte, dit te vergeten?’
‘Ik weet wel,’ zei Esther, terwijl zij naar de concertzaal reden, ‘dat men overal
elders een jong meisje niet met een man alleen laat, maar hier leert men ons verstandig
te zijn, en op ons zelf te passen.’ Was het echter een bewijs, dat zij van deze les het
examen gepasseerd had, en dus zeker van eigen veiligheid was, of vergat zij haar bij
de eerste de beste gelegenheid, toen zij den naast haar zittenden losbol de lippen
bood, wijl hij haar slechts verzocht de hand te mogen kussen? Ja toch, de mooie
Esther was wel geheel meester van zich-zelve, want op een desbetreffende vraag van
Casanova, antwoordde zij den gegeven kus in het bijzijn van haar vader zeer gaarne
te willen herhalen.
Behalve, dat onze avonturier tijdens het Concert - het schijnt niet in Felix Meritis
gegeven te zijn; misschien was het in de Leidschedwarsstraat, waar destijds een
kleinere concertzaal moet geweest zijn - onder Esthers vriendinnen met een juffrouw
Casanova kennis maakte, die, naar hem bleek, verwant was aan een Napelschen tak
van zijn geslacht, leidde het toeval tot de ontmoeting met een zijner vele vroegere
liefjes. De Italiaansche muziek genoot over heel Europa een nauwelijks nog door de
Fransche bestreden alleenheerschappij. In alle groote steden vond men een Italiaansch
opera-gezelschap, zoo niet, dan in de concertzaal Italiaansche zangeressen. Dit was
ook op dit concert het geval en Casanova herkende in de zangeres, die onder den
naam van ‘Mme Trenti’ een aria zong, beginnende met de woorden: ‘Eccoti
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venuta alfin, donna infelice!’1) een Venetiaansche vriendin Theresa Imer, moeder
van een zijner vele bekende en onbekende kinderen.
Theresa Imer, of ‘Mme Trenti’ had betere dagen gekend, dan toen Casanova haar
te Amsterdam haar dramatisch lied hoorde zingen. De maitresse geweest van den
markgraaf van Bayreuth, maar door haar vorstelijken vriend verjaagd wegens ontrouw,
had zij van haar vroegere weelde niets overgehouden, en was gedwongen om, in het
zwart gekleed, op dit concert, naar het gebruik van dien tijd, met een bakje rond te
gaan. Wat men Casanova mocht verwijten, niet dat hij karig was: integendeel, het
gold bij hem ‘zoo gewonnen, zoo geronnen’. Hij was een onnadenkende verkwister.
Hij wikkelde twaalf ducaten in een papiertje, en toen Theresa bij hem kwam, gevolgd
door haar dochtertje, zijn kind, keek zij hem verrast aan, en hij gaf haar het rolletje
geld. Een oogenblik later kwam het meisje alleen om hem de hand te kussen.
‘Wil-je wat bonbons, lief kind?’ vroeg hij haar niet zonder eenige aandoening,
terwijl hij haar zijn bonbonniere gaf, waarvan het hem speet, dat zij, toevallig, nièt
van goud was. De ontmoeting van Casanova met de zangeres en haar kind, onder
het toezien van Esther Hope, die hare oogen niet in haar loderijndoosje had, was
natuurlijk niet voorbijgegaan, zonder dat deze er het hare van dacht. De kleine Sophie,
want zòò had, in dien tijd van Rousseau, de moeder haar kind doen doopen, geleek
sprekend op haar vader. Nadat Casanova mejuffrouw Hope naar huis gebracht had
en in zijn hotel ‘De Ster van het Oosten’ terug gekeerd was, ontving hij daar het
bezoek van Theresa Imer en haar kind. De herontmoeting was pathetisch: Theresa
kreeg de gebruikelijke vapeur, maar terwijl de kleine Sophie in Casanova's bed sliep,
volgde daarop tusschen de twee vroegere geliefden een intiem soupertje, dat tot 's
morgens 7 uur duurde. Casanova was voor het oogenblik in zeer goeden doen: hij
voelde zich verplicht de opvoeding van zijn dochtertje op zich te nemen, maar de
moeder, die geen alledaagsche vrouw blijkt geweest te zijn, avonturierster toch ook
zij, had andere plannen met de kleine Sophie, doch verklaarde zich dadelijk bereid
haar 12-jarigen zoon aan hem af te staan.

1) ‘Dus ben-je eindelijk gekomen, rampzaal'ge vrouw!’
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Veel geslapen had de ridder dien nacht niet, maar hij bezat een merkwaardig
lichamelijk weerstandsvermogen, en was daardoor zoo frisch als bronwater, toen hij
dien morgen het bezoek ontving van zijn Amsterdamschen achterneef, Casanova,
die hem mee ter Beurze nam. ‘Deze plaats, zegt hij, is voor iederen vreemdeling in
hooge mate verwonderlijk. De millionnairs zijn er talrijk, maar zij zien er uit als
boerenknechten. Iemand die niet meer dan een ton bezit, wordt er arm geacht, zoodat
hij voor eigen rekening niet zou durven handel drijven.’ Voor dien dag ten maaltijd
genoodigd door den Amsterdamschen Casanova, deed de heer Hope het hem ter
Beurze voor den volgenden dag, in zijn landhuis aan den Amstel.
Het achternichtje, met wie hij den vorigen avond reeds op het concert had kennis
gemaakt, mishaagde hem, ofschoon zij er toch niet kwaad uitzag, door haar
vriendinne-critiek op Esther Hope, en wijl dan al zijne Amsterdamsche kennissen
wedijverden om hem het verblijf in hun stad te veraangenamen, ging hij 's avonds
met den heer Pels over het ijs naar Zaandam in een schuitje op een zeilslee. ‘Ik vond
dezen tocht iets buitengewoons, maar vroolijk en heerlijk. De wind was wat sterk en
wij zouden 15 Engelsche mijlen in het uur gemaakt hebben. De vaart schijnt zoo snel
als die van een pijl in de lucht. Men kan zich geen gemakkelijker, sterker en veiliger
voertuig denken.’ Hij bewonderde vooral de zekerheid, waarmee de twee voerlieden,
matrozen, het zeil op het juiste oogenblik lieten zakken, zoodat de slede precies stil
hield aan den steiger. Hij ging later nog eens naar Zaandam, dat hij de pépiniere
noemt van Hollandsche kooplieden, die, millionnairs geworden, het leven op hun
manier willen genieten. Voor dien avond keerden Pels en hij, na een fijn
visch-dineetje, in een slede met twee paarden naar Amsterdam terug.
Voor den maaltijd van den volgenden dag ten huize van den heer Hope, vond hij
Esther, terwijl het daarbuiten zwaar sneeuwde, in een humeur ravissante en, in
vrijheid opgevoed in een tijd, waarin allerminst jonge dames van hààr aanleg aan
den ooievaar geloofden, maakte zij, in het bijzijn van haar vader, ondeugende
toespelingen op Casanova's ontmoeting met ‘Madame Trenti’ en de gelijkenis van
haar dochtertje met den ridder. Zulke ondeugendheden vielen echter bij Casanova
steeds in goede aarde, en opnieuw werd het hem toevertrouwd met de mooie Esther
alleen uit te
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gaan, dit keer in een arreslede, op bezoek bij mejuffrouw Casanova, die zij in
gezelschap van haar verloofde vonden. Wie was dat anders dan de jonge man, die
eerst op den besneeuwden weg, tusschen Den Haag en Amsterdam, niet wilde wijken,
en het toen later, vroolijk over Casanova's parmantigheid, toch deed? Het gezelschap
ging uit om op den Amstel schaatsen te rijden, ook onze ridder, die er, 20 keer
vallende, een treurig figuur bij maakte, en als gebroken thuis kwam, maar niettemin
gelegenheid had gehad op te merken hoe aardig onze schaatsenrijdsters er uitzien,
‘allen gekleed in korte rokken met een zwart fluweelen broek aan om haar te vrijwaren
tegen zekere ongevallen.’
Maar deze galante ridder was eigenlijk gekomen in het belang van Frankrijks
berooide schatkist. Hij vergat het niet, sprak integendeel met den heer Hope over de
20 millioen biljetten. Er was weinig kans, gaf de Amsterdamsche beurskoning hem
te kennen, dit papier op eenigszins voordeelige voorwaarde van de hand te doen,
tenzij hij er voor in de plaats wilde nemen obligatiën van - waarschijnlijk - de N.O.I.
Compagnie. Maar zelfs in dit geval zou de Fransche schatkist zich aanzienlijke
verliezen moeten getroosten.
Door het schaatsenrijden voelde hij al zijne knoken zeer, ondanks het zalfje, dat
Esther hem gegeven had, maar hij ging toch weer naar Den Haag terug. In zijn
postkoets kwam hij met een groote hoeveelheid kostbare boeken, die hij zijn
vriendinnetje als geschenk wilde achterlaten, bij haar aan om afscheid van haar en
haar vader te nemen. Naar de gewoonte van dien tijd ontving zij hem nog te bed
liggend, ‘riante et belle comme Venus’, en nu begon deze 14-jarige
achttiende-eeuwsche Amsterdamsche toch wel een ietwat gewaagd spel, dat echter,
tot eer van beide partijen moet het gezegd worden, het schreefje der betamelijkheid
niet ver te buiten ging. Op het psychologische moment zond Esther hem weg om
zich in Den Haag te amuseeren met ‘la belle Trenti’, maar hij beloofde binnen een
week terug te zullen zijn ‘amoureux et uniquement occupé du bonheur de Vous
plaire.’
Dienzelfden avond kwam hij in Den Haag aan, waar hij bij den bankier Boaz
logeerde. Onze financiers zagen in den ‘ridder de Seingalt’ klaarblijkelijk een grand
seigneur en, geruggesteund door den ambassadeur d'Affri, hield hij er den schijn
prachtig van op. Reeds bij zijn eerste bezoek aan Boaz had hij dezen langs
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den neus weg gevraagd, of er niet in de gauwigheid bijvoorbeeld een slordige
twintigduizend Hollandsche guldens te verdienen zouden zijn in een gemakkelijk
zaakje, zonder veel omslag. Hij had dat zoo half schertsend gezegd, maar Boaz nam
het met den ernst van een notaris op, en antwoordde er over te zullen denken. Den
volgenden dag, na tafel, zei de bankier tot hem: ‘j'ai votre affaire’. Casanova was
niet weinig verrast over de gemakkelijkheid, waarmee er in Holland geld was te
verdienen. Het kwam neer op de volgende transactie: de Munt had 400,000 ducaten
geslagen, die zij tegen goudkoers, welke op dat oogenblik laag stond, van de hand
wilde doen. Elke ducaat was vijf gulden dertien waard. Casanova kon ze koopen en
naar Frankfort aan den Main zenden of brengen, en ze daar, tegen wisselbrieven op
Amsterdam, verkoopen, tegen een winst van ‘een stuiver 1/9’ per ducaat. De rekening
was niet moeilijk te maken: er zat een voordeeltje aan van f 22,225. ‘Emparez-vous
de cet or aujourdhui,’ zei Boaz, ‘en huit jours votre gain est liquidé. Vous voilà
servi.’
Jacob Casanova viel uit de wolken, zegt hij zelf.
‘Maar,’ vroeg hij ietwat naief, ‘zouden de heeren van de Munt geen zwarigheden
maken om mij die som toe te vertrouwen.’
‘Dat zouden zij ongetwijfeld, indien U wilde koopen zonder contant geld of
gelijkwaardig papier’, gaf de bankier ten antwoord.
‘Waarde heer, ik bezit noch dit bedrag, noch dit crediet.’
‘In dat geval zult U nooit f 20,000 in acht dagen tijds kunnen winnen. Op het
voorstel af, dat U mij gisteren deed, geloofde ik U voor 't minst millionnair.’
‘Het doet mij werkelijk leed,’ gaf Casanova grappig ten antwoord, ‘dat gij U in
dit opzicht vergist.’ Maar Boaz, die klaarblijkelijk geen zin voor humor bezat, en
financieel althans veel meer grand seigneur was, dan deze Fransche zaakgelastigde,
zei met indrukwekkende gemakkelijkheid: ‘ik zal vandaag nog dat zaakje door een
van mijn kinderen laten opknappen.’
Maar nu was de ‘ridder de Seingalt’ dan opnieuw in Den Haag om te trachten die
20 millioen Fransche effecten tegen 8% verlies te verkoopen. Gemakkelijk ging dit
niet, en om zich van de moeilijkheden der transactie aangenaam te verpoozen, legde
hij een bezoek af bij zijn vriendin Theresa, die hoog in een armoedig huis met hare
twee kinderen een zolderkamertje bewoonde. Het zag er naargeestig bij haar uit: op
een tafeltje met een zwart kleed gaven
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twee kaarsen een flauw licht. Hij, in de hofstad, had zijne beste kleeren aan, en die
waren zoo opzichtig, dat hij er later, in Amsterdam, door het gemeen om uitgejouwd
zou worden. Zij waren nu zoo in tegenstelling met de armoede van het vertrek, dat
het hem zelf geneerde. Theresa, in het zwart gekleed, leek met hare twee mooie
kinderen Medea, maar een Medea dan die zich gaarne liet troosten door een
Rotterdamschen burgemeesterszoon, met wien Casanova den volgenden dag kennis
maakte. Dit lijkt een echte pummel geweest te zijn, knap van uiterlijk wel, maar
zonder manieren, lomp en plomp, op wien Casanova's airs geen indruk maakten. De
ridder voelde oogenblikkelijk antipathie voor den jongen Rotterdammer, en deze
wederkeerig voor hem ook. Trouwens Theresa behandelde den jongen poen met
dezelfde geringschatting, als waarmee deze het haar deed.
Intusschen mochten Casanova's pogingen om de Fransche papieren te verkoopen
voorloopig niet slagen. Gelukkiger was hij geweest met de 60,000 frs. van zijn oude
vriendin Mme d'Urfé, die hij met 12,000 frs. winst verkocht had. De oude malloot,
die in hem een bovennatuurlijk wezen bewonderde, wilde de winst niet behouden
en zond hem die terug. Casanova was er niet de man naar om dit buitenkansje af te
wijzen, maar het stond in het kabalistisch boek van zijn geluk geschreven, dat het
daarbij niet zou blijven. Onaangename en gevaarlijke avonturen bleven hem echter
in ons land evenmin gespaard. Hij ontmoette bijvoorbeeld in een koffiehuis den
poenigen Rotterdamschen burgemeesterszoon, die er een heel mal figuur aan het
biljart maakte, en daardoor uit zijn humeur Casanova uitdaagde voor een tweegevecht
in het Bosch. Daar viel de Rotterdammer, tegen alle regelen der eer in, hem zelfs
aan, en gaf hem met het plat van zijn degen een slag - ‘le seul de ma vie’, getuigt
Casanova, en wij dienen hem te gelooven, want het ontbrak hem noch aan moed
noch aan meesterschap op den punt van den degen -. Verwonderlijk genoeg bleef
hij echter vrij kalm, en deed nog pogingen om den jongen heethoofd tot reden te
brengen. Te vergeefs, Casanova bracht hem een wonde toe, de Rotterdammer gaf
geen kamp. ‘Ik ben nog niet dood, schreeuwde mijn tegenstander mij toe, en ik wil
U om het leven brengen!’ Het gevolg was, dat de Rotterdammer vier wonden opliep,
gelukkig niet gevaarlijk. Toen vond Casanova het genoeg en liet hem aan zijn lot
over.
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Het geval was ernstig genoeg. In onze republiek waren Amsterdamsche of
Rotterdamsche burgemeesterszoons van ongeveer gelijke beteekenis als prinsen van
den bloede elders. De voorzichtige Boaz gaf Casanova den raad voor alle zekerheid
den afstand tusschen hem en Rotterdam wat grooter te maken, en naar Amsterdam
terug te gaan. De ridder gaf er gehoor aan, en was spoedig in Amsterdam terug, waar
hij dit keer afstapte aan ‘D'oude Bijbel.’
Zijn eerste bezoek gold den heer Hope, of liever diens zjarmante dochter, die hij
bezig vond met de oplossing van zekere rekenkunstige vraagstukken van
kabalistischen aard, waarmee hij haar vroeger reeds had bekend gemaakt.
Hier raken wij een der eigenaardigste kanten van Casanova's veelzijdig karakter.
De Kabala was in dien tijd in zwang, zooals nu het Spiritisme. De een geloofde en
deed er wèl aan, de ander niet: questie van aanleg en toevallige levensomstandigheden,
maar niemand verwonderde er zich over dat men het deed. Al vroeg schijnt Casanova
voor deze soort geheimzinnigheden bijzondere belangstelling, aanleg en gevatheid
bezeten te hebben: hij deed aan geestenbezweering, schatzoeken, ontsluiering van
geheimen der toekomst, en zelf geloovende aan zekere hoogere inspiratie, noemde
hij den geest, die in hem sprak, Paralis. Geesten kunnen zich niet uiten zonder een
overeengekomen taal en schrift: Casanova had dit laatste gevonden in zekere
rekenkundige quadraten in pyramide-vorm, wier beteekenis hij naar goedvinden kon
duiden in heldere uitspraken of in pythische orakeltaal, onbegrijpelijk en
indrukwekkend, soms grappig en soms plechtig, soms gewild bedriegelijk en soms,
hijzelf bezield, volkomen ernstig bedoeld. Dit kabalistisch systeem had hij voor de
mooie Esther Hope gedeeltelijk onthuld, zonder er haar nog de hoogere oplossing
van gegeven te hebben, wijl dit hem, op straffe van de geheimzinnige kunst te
verliezen, verboden was, had hij haar gezegd.
‘En hoe weet gij het dan?’ vroeg Esther.
‘Ik heb het gevonden in een oud handschrift.’
De heer Hope was niet minder van de esoterische waarheid der Kabala overtuigd
dan zijn dochter, wijl hij in zijn jeugd een Jood had gekend, die er verrassende
onthullingen mee had gedaan. Na tafel wenschte hij van Casanova-Paralis antwoord
te ontvangen op twee belangrijke vragen: 1o. Wat had hij te doen om van H.H.M.M.
een gunstige beslissing te krijgen in zekere aangelegenheid?
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Het orakel antwoordde op deze vraag zoo duister mogelijk, en Casanova was geslepen
genoeg om Esther èn de eer èn de verantwoordelijkheid van de verklaring van het
antwoord te laten. 2o. Het gold het bestaan van een schip der O.-I. Compagnie,
waarvan geruimen tijd niets gehoord was, en dat men algemeen verloren waande.
De Compagnie wenschte schip en lading voor 10% van de waarde te verkoopen,
maar niemand ter Beurze durfde er aan, wijl er een brief was van een Engelsch
scheepskaptein, die de schipbreuk zou gezien hebben.
In dit geval was Casanova minder voorzichtig. Het orakel gaf een gunstige
uitspraak, maar toen Hope, uittermate verheugd, mededeelde dat het om
honderdduizenden ging, was hij eerlijk genoeg om den bankier te waarschuwen, dat
het zich wel eens bedroog.
Den volgenden dag werd het vertrouwen van den heer Hope in Paralis nog versterkt.
Casanova was richement habillé uitgegaan om in het hotel ‘De Ster van het Oosten’
een bezoek te brengen aan zekere Prinses Galitzin, met wie hij in Den Haag had
kennis gemaakt. Hij ging met haar het Admiraliteitsgebouw bezichtigen, en van daar
terugkeerende naar Hope's landhuis aan den Amstel, ondervond hij dat onaangename
avontuur, reeds vermeld: hij was door het gepeupel uitgejouwd. ‘Voilà la canaille
de tous les pays’ filosofeerde hij, genoeg man van de wereld, om onzen Jan Hagel
niet erger te maken, dan diens gelijke elders. In Londen, ondervond hij eenige jaren
later, was het nog erger. Daar kon een man of vrouw van stand, en naar dien stand
gekleed, zich niet te voet op straat vertoonen zonder met modder besmeten te worden.
Hoe dit zij: toen Casanova Hope's woning aan den Buiten-Amstel, dat slechts een
optrekje schijnt geweest te zijn, naderde, was hij blij, dat Esther aan het venster hem
zag komen, en de straatdeur opende door aan het touw te trekken. Hij kwam dus
alleen de trap op, en zag daar een groene zak-portefeuille liggen. Hij wilde haar
oprapen, maar deed dit zoo onhandig, dat hij haar, bukkende, wegschopte in de
opening van de trap, waardoor een kelder eenig licht ontving.
Hij vond Hope en zijn dochter in ernstige, zoo niet verdrietige stemming over het
verlies - ‘op straat’, dacht de bankier - van de portefeuille, gevuld met wissels van
groot bedrag en tevens met een aanzienlijke som aan Engelsch bankpapier. Casanova
hield
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zich aanvankelijk van den domme, wijl hij Paralis de eer van het terugvinden van
den schat wilde geven. Zooals reeds vroeger, maakte hij met Esther zijne kabalistische
berekeningen, en de onmiddellijke uitkomst was ditmaal, dat de portefeuille nog
door niemand gevonden was. Esther sprong op van vreugde, en gaf hem ongetelde
zoenen. ‘Temps heureux!’ zucht de oud-geworden don Juan. ‘Quand je me les
rappelle! et j'aime tant y porter ma pensée, malgré l'affreuse vieillesse qui m'a rendu
si peu propre à l'amour!’
Het gold nu te weten, waar de portefeuille was? Paralis' antwoord liet aan
duidelijkheid niets te wenschen, het was: ‘in de opening van de vijfde trede van de
trap.’ In den kelder werd de schat teruggevonden, die o.a. bestond uit 40 bankbiljetten
ieder van 1000 pond sterling. Hope was even blij als Esther, en beloonde Casanova,
op zijn wijs, niet minder hartelijk. Hij schonk hem twee dier kostbare biljetten, en
aan Esther, die ook ditmaal het kabalistische antwoord had verklaard, twee.
Vijfentwintigduizend gulden bij de 12,000 frs, van Mme d'Urfé: Casanova, in Parijs
reeds in goeden doen geraakt, was op weg zelf millionnair te worden.
Hope had tot nu weinig neiging betoond om den officieusen Franschen
zaakgelastigde te helpen bij de transactie dier 20 millioen, maar wijl Casanova, reeds
dadelijk, een gunstigen indruk op hem gemaakt had - op de jonge Esther niet minder,
merkte de vader - scheen hij nu huwelijksplannen met den briljanten ridder te hebben,
en wilde hem dus doen slagen in een missie, waaraan deze, verklaarbaar genoeg,
groote beteekenis hechtte. Uit dankbaarheid beloofde de bankier Casanova te helpen,
toen deze nu het oogenblik gunstig achtte om er nog eens over te beginnen, maar
daartoe vond Hope het noodig, dat hij ten zijnen huize logeerde.
Casanova was over deze uitnoodiging slechts in de onderste wolken. Hij hield van
zijn vrijheid. Door Thérèse had hij kennis gemaakt met zekeren vroegeren
Italiaanschen balletdanser Pompeati, haar linkerhandschen echtvriend, die onze steden
vrij goed kende, en, onder den naam van Cornelis Rigerboos, zelfs voor een
Nederlander trachtte door te gaan. Rigerboos bracht Casanova nu eens hier heen,
dan dààr heen - vooral dààr heen! - en zòo had de deugniet dan bij een orgie, die hem
zelf afkeer inboezemde, opnieuw

Groot Nederland. Jaargang 11

418
een vroeger vriendinnetje ontmoet, een der weinigen wier onschuld hij zelf had
ontzien, zekere Lucie, een Frioulsche, die hij nu terugvond in den diepst-gezonken
staat van prostitutie. De ongelukkige had hem echter niet herkend.
Het was zeker niet om harentwil, dat Casanova weifelde van de gastvrijheid van
zijn rijken vriend gebruik te maken, maar Esther, toen haar vader zich even verwijderd
had, haalde hem gemakkelijk over het aanbod te aanvaarden. Mèèr had deze don
Juan niet noodig om, gevoegd bij alle anderen liefdesbrandstof, welke reeds door
hunne apartjes in hem was opgestapeld, dadelijk lichterlaaie te worden en met een
liefdesverklaring in 18-eeuwsche poëtischen stijl te beginnen, toen de heer Hope
terug kwam bij zijn dochter, die hij, kwalijk bewaakt door een discreete juffrouw
van gezelschap of huishoudster, stellig te veel alleen liet.
Het vertrouwen van den bankier in Casanova's orakel was natuurlijk versterkt door
het geval met de portefeuille, maar nu deed hij hem ontstellen door te vertellen dien
middag aan de Beurs sensatie verwekt te hebben door de mededeeling voor f 300,000
het verloren-gewaande schip te willen verzekeren. Van dit voornemen was de bankier
niet af te brengen hoezeer Casanova hem hem ook verzekerde, dat zijn orakel vaak
hoogst onbetrouwbaar was. Hope wilde er die f 300,000 aan wagen en beloofde
plechtig er zijn gast niet op te zullen aan zien, zelfs indien hij bedrogen zou uitkomen.
Casanova hield echter aan, en stelde voor, wijl hij dan Paralis toch niet geheel kon
verloochenen, nog eens het orakel te raadplegen, in de bedoeling de speculatie nu
stellig af te raden. Ongelukkig wilde Esther ook ditmaal het antwoord verklaren,
maar Casanova nam zich voor een uitspraak te geven, duidelijk als een oorvijg. Na
de noodige voorgewende orakelberekeningen kwam in het Fransch het antwoord:
‘quand il s'agit d'un fait pareil, on ne doit ni croire, ni hasarder.’ Maar tot zijn
ontsteltenis maakte Esther, opzettelijk of niet, van croire craindre en van hasarder
hesiter. Zekerder had het orakel zich niet ten gunste van de speculatie kunnen
uitspreken!
Nu Hope zich ernstig aan het welslagen der Fransche leening gelegen liet liggen,
kon hij Casanova binnen enkele dagen meedeelen, dat een bankiersconsortium voor
de 20 millioen Fransche papieren, 10 millioen bood in zilver contant, 7 millioen
Neder-
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landsche effecten, welke 5 à 6% gaven met 1% rabat voor korting, en kwijtschelding
van f 1,200,000, welke de Fransche O.I. Compagnie schuldig was aan de Hollandsche,
waarschijnlijk nog voor de verbeteringen door ons te Pondizjerry aan de
Kormandelkust aangebracht, toen die hoofdplaats in ons bezit was geweest. Casanova
zelf vond dit redelijke voorwaarden, maar te Parijs wilde men er niet aan, in de
verwachting dat een spoedige vrede de Fransche waarden wel zou doen rijzen. Er
was dus geen reden, waarom hij langer in ons land zou toeven, en hij dacht er reeds
aan te vertrekken, toen hij werd teruggehouden door een gelukkige omstandigheid.
Dat schip namelijk, met zijn kostbare lading verloren gewaand, maar door Hope voor
f 300,000 d.i. 10% geassureerd, was goed en wel te Madeira aangekomen! Onnoodig
de blijdschap van den bankier en diens mooie dochter èn van Casanova te beschrijven.
Nu te meer wilde Hope den kabalistischen ridder door een huwelijk aan zich
verbinden, en, huwelijk of niet, hij beloonde hem vorstelijk met 1/10 van de waarde
van schip en lading: dat is f 300,000, die den avonturier zoo maar in den zak werden
gestoken!
Hope kwam er nu ook rond voor uit: ‘Vous êtes assez riche maintenant pour vous
établir avec nous et vous êtes certain de devenir immensément riche en très peu
d'années sans occupation que votre cabale. Je serai votre agent, mon ami, faisons
maison ensemble, et si ma fille vous plait et qu'elle vous veuille, vous serez mon fils
quand vous voudrez.’
Dit voorstel ontstak slechts een matigen geestdrift in Casanova's gemoed. Zeker,
de mooie en geestige Esther tot vrouw te krijgen: het was een verlokkelijk
vooruitzicht; eenige schoonzoon te worden van den rijken bankier: reeds het denkbeeld
deed hem genoegen. Mààr! Ik zeg: MAAR! Ten eerste wist hij hoe het met zijn
Kabala gesteld was, en welke zekerheid zij gaf voor de ‘immense’ rijkdommen der
toekomst. Ten tweede: zijn leven te moeten slijten in onze ietwat huisbakken
omgeving, hij de schitterende avonturier, gewoon om te gaan met de voornaamste
en tevens loszinnigste lui, het was even goed als den duivel voor te stellen zich in te
koopen op een hofje. Buitendien hij was nu, behalve wat hij nog over had van zijn
Parijsche fortuintjes, een kleine drie en een halve ton rijk: geen mogelijkheid om die
op eenigszins zwierige manier over den balk te gooien in Amsterdam of Den Haag.
Op zijn
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manier hield hij van Esther Hope, maar op dezelfde manier hield hij ook van de
dochter van een zijner vriendinnen, Manon Baletti, te Parijs, aan wie hij zoowat zijn
woord gegeven had, zonder dat hij, bewust alles met succes te kunnen wezen maar
geen getrouwd man, en getrouw echtgenoot, er haast mee maakte het gestand te doen.
Hij sprak dus den bankier van zijn dankbaarheid, van zijn geluk, van zijn genegenheid
voor Esther, maar hij moest noodzakelijk eerst naar Parijs terug.
De goede heer Hope nam het gemoedelijk op, maakte Casanova's financieele
missie tegen 9% korting op de 20 millioen, in orde - zonder dat de agent echter recht
zou hebben op eenige belooning - gaf den volgenden dag te zijner eere een groot
diner, en toen het bericht van Parijs kwam, dat de Fransche regeering de f 18,200,000
contant voor de 20 millioen harer effecten accepteerde, nam onze man afscheid,
behalve met de 2000 pond sterling in zijn zak, met f 100,000 aan wissels op Parijs,
en een schuldbekentenis van Hope van f 200,000, waarop hij kon trekken waar en
wanneer hij wilde. Esther, die niet troosteloos schijnt geweest te zijn, schonk haar
vriend 50 hemden van het fijnste Hollandsche linnen en 50 zakdoeken van
Mazalipatnam aan de Kormandelkust, waar de Compagnie hare schoonste gedrukte
goederen, ‘geschilderde kleedjes,’ zooals zij dat noemde, betrok.
Later zegt Casanova ergens in zijne mémoires: ‘matériel comme un Hollandais,’
en spreekt hij zich ook ongunstig uit over onze hotelrekeningen - in de 18e eeuw
reeds! - maar in 't algemeen was zijn indruk van ons land en volk niet ongunstig, en
hij zou ondankbaar geweest zijn, indien dit wel het geval ware geweest. Nooit had
een avonturier er meer succes gehad dan hij. Hij erkent het eerlijk: ‘Het was niet
mijn liefde voor Manon Baletti - die spoedig daarna met een ander trouwde, wijl hij
haar te lang aan den praat hield - maar wèl een dwaze en belachelijke ijdelheid om
figuur te slaan in het weelderige Parijs, welke mij Holland deed verlaten.’ Hij kocht
voor zijne Parijsche vrienden voor f 40,000 aan geschenken, en was 10 Februari in
Parijs terug, waar hij zich prachtig inrichtte ‘naast de Rue Mont-Orgueil.’
Hij kwam er op het denkbeeld een fabriek op te richten van gedrukte zijden stoffen,
maar door oorlog, slecht beheer, diefstal, processen en, niet het minste, zijne galante
verkwisting zag hij
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spoedig den bodem althans zijner Parijsche geldkist. Daarbij kwam nog het gevaar,
van door een zijner liefdesavonturen in een crimineel proces te worden gewikkeld,
redenen waarom hij hartelijk naar ons land terug verlangde, waar het hem zoo goed
was gegaan.
Voor zijn eerste financieele missie had hij van de Fransche regeering geen oortje
ontvangen. Zij achtte hem genoeg beloond door de wijze, waarop hij zijne eigen
belangen had weten te behartigen, waarvan overdreven geruchten in zijn omgeving
waren verspreid. Maar Choiseul en de Intendant der financiën De Boulogne, konden
hun tevredenheid over zijn succes toch niet verhelen, en wijl Frankrijk, nog steeds
in oorlog, berooider was dan ooit, gaf de eerste hem gaarne de opdracht tot het sluiten
eener 5% leening, 't zij direct met de regeering van ons Gemeenebest, 't zij met haar
even machtige en even rijke zuster, de Oost-Indische Compagnie. Aldus begaf
Casanova zich, ditmaal gevolgd door twee lakeien, den 1en December 1759 opnieuw
naar ons land, en stapte een paar dagen later te 's Hage in het hotel ‘De Prins van
Oranje’ af.
Daar, aan de table d'hote, vond hij een dier gemengde gezelschappen, welke zijn
echte element waren: hoofdofficieren van ons regiment van Hannover, Engelsche
dames, en voorts een ‘prins’ en ‘prinses’ Picolomini, gelukzoekers, oude bekenden.
Wat hem nog meer verraste, niet bepaald aangenaam, was te vernemen, dat in het
hotel ook de befaamde avonturier de Saint-Germain logeerde en wel, zooals hij
weldra van den gezant D'Affri vernam, met een geheime opdracht van Lodewijk XV,
achter den rug van De Choiseul om, oòk om een leening te sluiten van 100 millioen.
De Saint-Germain verheugde zich toen in de bijzondere gunst van Louis le Bien-aimé,
voor wien hij bezig was naar den Steen der Wijzen te zoeken, gaf zich uit voor een
‘vriend des Konings’, maar, wijl hij het niet de moeite waard gevonden had zich aan
D'Affri voor te stellen, werkte deze hem in stilte tegen. Trouwens het Fransche crediet
was intusschen op de Amsterdamsche geldmarkt nog een schreefje gedaald, en het
had niet de minste kans eenige millioenen, laat staan honderd los te krijgen.
Niet ontmoedigd bezocht Casanova zijne oude Haagsche kennissen, allereerst ‘de
Jood Boaz’. Ook De Saint-Germain, die nooit aan de open tafel verscheen, wijl hij
beweerde van een geheim voedsel te leven, dat de menschen onsterflijk hield.
Casanova
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was stoffelijker aangelegd, maar, tevens minder voorzichtig: aan de table d'hote
kreeg hij ruzie en een duel volgde: een bagatel voor hem, want hij was een
onverwinnelijke ‘degen.’
In Den Haag was er dus niets voor hem te doen: hij vertrok naar Amsterdam.
Groote blijdschap van Hope, uitbundige vreugde van Esther. Casanova, meester in
de Kabala, had in de bankiersdochter een voortreffelijke leerlinge gevonden, die nu
haar vader geheel beheerschte door hare kabalistische berekeningen. Noem den
bankier niet naief: indien hij al geestelijk de mindere was van een sluwen, maar
begaafden avonturier als Casanova, hij was waarschijnlijk niet goedgelooviger dan
zijn tijd. Nauwelijks had Casanova zich in den huize Hope laten zien, of hij moest
voor de ondernemingen van den geldkoning aan het berekenen.
In het hotel ‘De Stad Lyon’ vond hij niet slechts de Picolomini's maar nog andere
ridders van hartenaas. Casanova was een voortreffelijk en gevaarlijk, meestal gelukkig
kaartspeler, die het spel tamelijk wist te beheerschen zonder dat hij-zelf tot oneerlijke
practijken kwam, ofschoon soms niet afkeerig deelgenoot te worden in een bank,
waarvan hij den bankhouder kende als een schoelje. Hij speelde ook nu en won.
Picolomini betaalde met een duplicaat-wissel, die al gehonoreerd was: met het gevolg,
dat onze vriend - mag ik hem zoo noemen? - allerlei onaangenaamheid, last en gevaar
met en door dit achtbare gezelschap ondervond, zoodat hij zich voornam vooreerst
zulke belangwekkende lieden te vermijden.
Waarlijk, het gezelschap van Esther Hope was aantrekkelijk genoeg, in alle
opzichten. Slimmer dan haar vader, keek zij den innemenden avonturier in de
kabalistische kaart, en verheelde hem niet, dat zij meende zijn geheim te kennen: zij
vermoedde het reeds, de kunst was niets anders dan aardig bedrog. Maar Casanova
was er toch de man niet naar om niet steeds iets mèèr te weten dan zelfs de geestigste
en bevattelijkste Amsterdamsche bankiersdochter. Hij bewees haar op een ietwat
schuine, ofschoon als altijd vernuftige manier, waarbij ook mìjn pen neiging tot
blozen toont, dat hij, zelfs waar het haar eigen bekoorlijke persoontje gold, geheimen
wist, die haar verborgen waren. En zij moest den volgenden dag bekennen, dat de
zjarmante deugniet gelijk had.
Van een deugdzamen maar vervelenden sledevaart met Esther op den Amstel, was
voor hem een natuurlijke terugwerking een
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orgie in gezelschap van Rigerboos, in een der musico's van het donkerste Amsterdam.
In zijn knagendste haarpijn, den volgenden ochtend, in zijn hotelkamer, werd hij in
bed overvallen door twee kornuiten van Picolomini, die hem met het pistool op de
borst geld kwamen afzetten.
Berouwvol keerde hij tot Esther terug. Deze, onder den indruk van zijn
meesterschap in de ware uitleggingen van het orakel, sprak hem nu met
openhartigheid, in het bewustzijn een partij te wezen, die men niet afwees zonder
gewichtige redenen, over een huwelijk, waartoe haar vader reeds de toestemming
had gegeven. Niets echter stuitte Casanova meer tegen de borst dan een ‘wettig
huwelijk’: zelfs Cleopatra had hem er niet toe kunnen verleiden. Hij zei, dat hij niet
meer vrij was, zijn woord te Parijs verpand had, en het opmerkelijke is, dat noch
Esther noch haar vader zich hierdoor maar 't minst geraakt toonde. De guit was
eenvoudig onweerstaanbaar, en de bankier nam hem zelfs mee naar de aartsdeftige
‘Vrijmetselaarsloge’ der Burgemeesters, welke slechts twee dozijn ‘broeders’ toeliet,
en waarvan hij, voor den geheelen duur van zijn verblijf in Amsterdam, met algemeene
stemmen tot ‘surnuméraire’ werd benoemd.
Hope, intusschen, wilde maar steeds het orakel raadplegen. Hij wist natuurlijk
niet, dat Casanova den graaf de Saint-Germain kende, ja zelfs hem ontmoet had. Nu
stelde hij Paralis voor de volgende vraag: ‘ik wensch te weten of de man, die met
mij en mijn Compagnie een zaak wenscht aan te gaan van groot belang, waarlijk de
vriend is van den koning van Frankrijk.’ Het orakel sprak zich ditmaal diamant-helder
ofschoon dan in klassieken stijl uit: ‘L'ami desavoue. L'Ordre est signé. On accorde,
On refuse. Tout disparait. Diffère’. Hope was opgetogen: noemde het orakel kortweg
‘goddelijk’, en deelde mede, dat het een leening gold van 100 millioen, welke hij nu
zou weten te beletten. Zijn bewondering steeg nog, toen hij enkele dagen later kon
thuis komen met de mededeeling, dat de gezant d'Affri, op last zijner regeering, de
uitlevering gevraagd had van de Saint-Germain die op de vlucht was gegaan, ofschoon
hij de prachtigste diamanten van den Franschen Kroon als waarborg had achtergelaten.
Het orakel weifelde niet die voor valsch te verklaren, en dit bleek de waarheid te
zijn.
Casanova zelf was echter in zijne financieele onderhandelingen niet gelukkiger:
het Fransche crediet was te diep gekelderd. In 't
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algemeen was hij, gedurende dit tweede verblijf in ons land, lang zoo fortuinlijk niet
als den eersten keer. Ook ontving hij op Kerstdag het bericht, dat Manon Baletti, des
wachtens moede, met een ander getrouwd was. Hij was er heel even van onder den
indruk, maar Esther Hope wist hem gemakkelijker te troosten, wijl de omgang
tusschen die twee allengs van een vertrouwelijkheid was geworden, gevaarlijk als
een boschbrand om een kruithuis. Maar indien de deugniet Casanova dan al voor
vrouwen onweerstaanbaar was: het schijnt toch, dat van Esther Hope een kracht van
hoogere onschuld uitging, welke hem weerhield haar te verleiden. Zij konden als
goede vrienden scheiden: over en weêr gaven zij elkaar kostbare geschenken.
Casanova deed een greep in den spaarpot, dien Hope voor hem beschikbaar hield,
en zoo deftig als een hertog, schitterend als een Indische nabob, ging hij uit
Amsterdam weg voor een reisje op geluk af door Duitschland. Wij zullen hem er
niet op volgen. Het pleizier van den lezer verliest, maar zijn deugd wint daarbij: hij
is reeds te lang in gezelschap van dezen losbol geweest. Het wordt tijd, dat hij zich
weêr bezig houde met brave vaderlandsche menschen of vraagstukken.
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Het sprookje van Veere
door Lita de Ranitz.
Ce sont les choses d'autrefois,
dont la tristesse puérile
pleure dans la petite voix
de cette ville où je m'exile,
Toutes ces choses que recèle
une calme cité du soir
comme une pauvre ame fidèle
que berce encore un peu d'espoir,
Doucement je les ai chantées,
craignant le charme ensorceleur
des claires iles enchantées
où m'a parfois mené mon coeur.

I.
Lange Jan.
Vroeg in den morgen gaat de boot van Middelburg naar Veere. - Op het dek zitten
de Cerberus en ik. Aan beide kanten van het breede water schuiven groene landen rustig voorbij. We
kijken terug naar Zeeland's hoofdstad, die we zooeven verlaten hebben.
Hoog boven de huizendaken uit, rijst Lange Jan tegen de blauwe lucht. Lange Jan
staat ons maar steeds na te kijken, zooals we daar wegglijden over het stille water.
Ons bootje trekt een zilveren streep schuim achter zich aan.
En plotseling kan Lange Jan zich niet langer inhouden en begint ons na te roepen:
‘Wat gaan jullie toch in Veere doen?’ zegt hij. ‘Veere is niets. De toren van de
Groote Kerk is maar een afgeknotte stomp en hij is blind en stom.’
‘Ja’, antwoorden wij, ‘maar de kerk is de grootste van heel Zeeland!’
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‘De kerk’, smaalt Lange Jan, ‘is een wildernis tusschen kale muren.’
‘Er is toch ook een mooi stadhuis’, verdedigen we ons.
‘Nou’, zegt Lange Jan, ‘dat is een verkleinde nabootsing van het onze, dan kunnen
jullie net zoo goed in Middelburg blijven.’
‘En de Kampveersche toren?’ vragen we.
‘Die herberg?’ roept Lange Jan minachtend.
‘Maar er zijn toch nog mooie oude huizen!’
‘Ja’, moppert Lange Jan, ‘dat is wat! Er zijn net twee kleine huisjes aan de kade;
die staan daar tegen elkaar aan te hangen aan den waterkant; het eene heeft geen
trapgevel meer en leelijke groote ramen; het andere zou al lang omgevallen zijn, als
het niet van den zolder tot aan het dak vernieuwd was.’
‘En de geschiedenis van Veere?’ vragen we.
Dan zwijgt Lange Jan plotseling; misschien omdat hij daar niets op te zeggen weet,
misschien omdat zijn tijd van praten alweer om is.
Ik kijk eens van ter zijde naar mijn Cerberus. Want ik heb doorgezet om naar
Veere te gaan, en dat is een verantwoording! Cerberus is een ideaal reisgezelschap,
maar 't is een heel erg ding als Cerberus zegt:
‘Nou zitten we hier, dat heb je er nou van!’
Wat zal ervan worden! -

II.
Het sprookje.
Het is niet ver van Middelburg naar Veere.
Al heel gauw doemt massaal en donker tegen de lichte lucht, de reuzensilhouet
van Veere's toren. Diep aan zijn voet duiken wat roode daakjes maar even langs de
kerkmuren op.
Ja, de grijze toren van Veere is blind en stom, een verminkte reus. Hij heeft
afgedaan met den hemel; hij heeft geen spits en geen klokkenspel; zijn boogramen
zijn dichtgemetseld, turen als blinde oogen het land in. Maar het is alsof zijn eeuwig
zwijgen het gelui van Lange Jan's een-en-veertig klokken overstemt. Rondom Veere's
toren waart een geschiedenis zoo oud en zoo ver, vervaagd bijna tot de bekoring van
een sprookje.
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Er waren eens in overoude tijden twee plaatsen, die ieder aan een kant lagen van het
blauwe water. Het grootste, dat Campen heette, lag op het eiland Noord-Beveland.
Het andere lag op Walcheren, aan den overkant. Het was maar een kleine nederzetting
van visschers en landbouwers en had niet eens een naam. Het water dat tusschen
beiden doorliep was maar smal en zoo kwam het dat men gemakkelijk een veer
maakte om beide plaatsen te verbinden. De bewoners van het gehucht werden voorzien
van levensmiddelen uit Campen en brachten hun visch en de opbrengst van hun land
naar de grootere plaats ter markt.
En men noemde de kleinere nederzetting Terveer, om het veer dat erheen voerde.
Het gebeurde 's avonds als de booten waren binnengeloopen, dat de visschers van
Terveer aan den waterkant zaten en naar Campen keken, dat daar met al zijn torens
en tinnen lag tegen den avondhemel. En ze vertelden hun vrouwen en meisjes, die
er nooit geweest waren van de gouden wonderen der groote stad. Soms had het water
allerlei mooie kleuren van paarlemoer en opaal en maneglanzen; soms had het, zooals
de maansteen kleurloos in zichzelf, de verheerlijkte tint aanneemt van zijn omgeving,
niet dan het egaal-blauw van den hemel.
Toen gebeurde er op een dag een vreeselijke ramp. De vermaarde stad Campen
werd met al zijn burchten verzwolgen door een woeste zee, en het kleine Terveer
lag alleen aan het wijdere watervlak.
Toen Terveer zoo eenzaam overgebleven was, begon het te steunen op eigen kracht,
het bouwde zich uit tot een stad, het maakte grootere visschersvaartuigen. Het voelde
de behoefte in zich ontwaken naar een eigen bedehuis, en het bouwde een kapel,
Kijkgauw genaamd, omdat men vandaar ook uitzag over de zee naar de schepen die
aankwamen.
En al meer en meer kwam de geschiedenis, die alles meent te weten, en verdreef
de vluchtige bekoring van het sprookje.

III.
Geschiedenis.
De Zeeuwsche graven gaven Veere ten geschenke aan de machtige Heeren van
Borselen, die eeuwenlang heerschten over de stad.
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Hendrik de Eerste deed er ridders komen van de Duitsche Orde, en bouwde voor
hunne veiligheid het slot Sandenburg, met zijn torens en wallen en grachten niet
minder dan een koninklijke burcht. Op het Grafelijk huis en Veste, dat den naam
droeg van Magdalon en later het huis Latedale, hielden de graven van Holland hun
verblijf. Binnen de muren van Sandenburg werden schitterende feesten gevierd,
huwden de Heeren van Borselen vrouwen van vorstelijken huize. Het waren de
Borselens die Veere op eigen kosten met muren en torens deden besluiten en haar
maakten tot een vesting. Zij deden een gracht delven van Mijns Heeren Poorte aan
de landzijde tot de Zandijksche Poorte toe, zoodat de stad van dien tijd af als een
frontier tegen de zee gehouden is, en de scheepvaart door het gedurig diepen van het
veergat dagelijks toenam. In 1332 begon men de kerk te timmeren, omdat Kijkgauw
te klein was geworden, en de kapel van Sandenburg meest ongelegen lag.
‘Ze was zeer groot en zeer mooi’, staat in de Oudheden en Gestichten van Zeeland,
‘met twee hooge en twee lage torens daarop, en in iedere toren een bequaame klok,
gebouwd door een groot kunstenaar, Adrian Roman, die zeer kunstige werken te
Gent en te Antwerpen gemaakt had.’
Onder Wolferd den Tweeden werd zij verheven tot een Parochiekerk, Gode ter
eere en ter nagedachtenis van de Heilige Moeder Gods. Paus Clemens, die in Avignon
verblijf hield, verleende haar veel aflaten en vergiffenissen en verrijkte haar met
geestelijke gaven. Deze Parochiekerk is niet de oorsprong geweest van de nog
bestaande groote kerk, welker stichting dagteekent van 1348.
Toen de zeeuwsche heeren den graaf van Charlois bij het beleg van Dinant
aanzienlijke diensten hadden bewezen, werden deze beloond doordat: ‘In Vere's
Grootekercke met grooter triomphe gebracht werden veel kostelijcke ende properen
juweelen uit den Domkercke van Dinant, als 't Hooft van Perpetues, eenen grooten
metaalen Kandelaar, daer men vijf groote Keersen op stellen magh, ende propere
juwelen van gulden Cappen, ende diergelijcke.’ (Zeeuwsche Oudheden, blz. 75).
Het was in die dagen gewoonte dat op Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartsdag een
schilderij van de Heilige Maagd, door welke vele mirakelen waren gedaan, in
plechtigen ommegang langs de kerk en door de stad werd gedragen. Van dit schilderij
wordt
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verteld dat het was van een wondere schoonheid. Het was gemaakt door een'
onbekenden kunstenaar, die het ergens achter liet op een schilderszolder, en van wien
sedert nooit meer werd gehoord. Bij dezen jaarlijkschen ommegang moet zelfs
eenmaal keizer Sigismundus met Willem, graaf van Holland en Zeeland zijn
tegenwoordig geweest, op zijn terugreis van Frankrijk naar Engeland. Reigersberge
verhaalt de geschiedenis aldus:
‘Dewijl de wind hem tegen was en langer als hij begeerde ophield, wierd hem
door een Zeeuwsch ridder aangediend, wat al wonderen dat er van tijd tot tijd in den
polder bij Terveer geschiedden. Daarop hebben de keizer en graaf Willem een belofte
gedaan, van geen vleesch of wijn te proeven, eer dat ze een bedevaart in den gemelden
polder gedaan zouden hebben. Waarop de wind zich zoodanig schikte, dat ze binnen
korten tijd in Zeeland aanlandden, en hun bedevaart volbrachten.’
In 1475 maakte men een aanvang met den bouw van het tegenwoordig stadhuis
en het was ‘Joncheer Louis van Borselen, Heer Wolfert's eenigste zoon, nu pas vier
jaar oud, die den eersten steen daarvan legde.’ (Zeeuwsche Oudheden bladz. 98).
Nadat men in 1419 was begonnen zeeschepen te timmeren nam de buitenlandsche
handel al meer en meer in bloei toe; de stad werd de eerste stapelplaats van den
handel met Frankrijk en Spanje, Engeland en Schotland, Noorwegen, Denemarken
en Zweden. De visscherij en vooral de haringvangst, die de hoofdnering bleef, werd
beschermd door goede en strenge wetten. Er kwam een tijd dat Veere de machtigste
der Hansesteden was, en niet minder telde dan 20000 inwoners.
Waren het de heeren van Borselen, die Veere groot maakten als handelsstad en
verrijkten met trotsche bouwwerken, aan een vrouw komt de eer toe haar naam te
hebben verbonden aan die van wetenschap en geleerdheid:
Anna van Borselen, weduwe van Philips van Bourgondië, had als goeverneur bij
haar zoontje, den kleinen Adolf van Bourgondië, den Zeeuwschen schrijver en
geneesheer Jacobus Battus, die om zijn groote geleerdheid vermaard was. Door hem
kwam Anna van Borselen in aanraking met Erasmus, die een jeugdvriend was van
Battus. Bij herhaling noodigde zij hem uit bij haar te komen op Sandenburg en op
haar kasteel van Cortgene. Zij was de vrouw die voor alle anderen in de toekomst
van Erasmus geloofde, de
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beschermster van den man, die de grondlegger zou zijn van de Noord-Europeesche
Renaissance. Erasmus zong als dank haren lof in zijn Traktaat van de Drie Annen.
In een brief beschrijft hij op de volgende wijze de ellende geleden op een reis naar
Cortgene in het hart van den winter, en eindigt met het portret te schilderen van zijn
beschermster.
‘Het kasteel lag voor ons en een baan van ijs scheidde er ons van. Het woei dien
dag zoo hevig dat van de andere zijde twee mannen te vergeefs den overtocht hadden
beproefd. De wind had hen omvergeworpen en gedood. Doch ik, gelukkig, had hem
in den rug. Ik ging op den rand van den dijk zitten, en liet mij naar beneden glijden,
zeilde de ijsvlakte over, en bestuurde mijn vaart met een stok, die dienst deed als
roer. Nieuwe soort van navigatie!.... Was mijn reis een aaneenschakeling van ellenden,
hetgeen volgde was louter liefelijkheid. In welstand bereikte ik het slot van Anna,
Vrouwe van Veere. Hoe zal ik de beleefdheid, de vriendelijkheid, de edelmoedigheid
dezer dame beschrijven? Zediger, verstandiger of vriendelijker vrouw werd door de
natuur nooit gevormd.’
't Was onder het bestuur van Anna van Borselen's kleinzoon, Maximiliaan van
Bourgondië, dat het raadhuis voltooid werd. Tijdens zijn bewind verhief Karel V de
heerlijkheid Terveer tot een Markgraafschap. Na Maximiliaan's dood verloor Veere
't meerendeel van zijn eer en aanzien. Op het aanhouden van zijn schuldeischers werd
het markgraafschap openbaar te koop gesteld. Philips II kocht het voor de som van
222,000 gulden. Zoo was Veere gedoemd tot een sleepend verval, terwijl Campen
in een enkelen nacht verzwolgen werd.
Maar er was een ding dat haar gegeven werd, als een troost in haar ondergang.
Dat was iets van een onsterfelijke traditie....
Dat is iets liefs en moois, een altijd weerkomende aantrekking, die al wie er komt
gevangen houdt. Dat is het gouden sprookje van Veere, dat bij morgen en
avondschemer zweeft over het opale water. Dat is iets van een grille geheimzinnigheid,
die komt met de rilling van den nacht, en in den morgen overgaat in een ongekende
liefelijkheid.
En dat maakt dat Veere nooit heelemaal een doode stad zal zijn.
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IV.
Het Schotsche Huis.
Cerberus en ik zullen logeeren in het Schotsche huis aan de haven.
Het huis heeft een gevelsteen met een naïef conterfeitsel van een onkenbaar dier,
volgens het opschrift: ‘In den Struis’, een struisvogel; het draagt het jaartal 1567. In
den volksmond heet het echter niet anders dan ‘het Schotsche Huis’. Mogelijk een
herinnering aan den tijd, toen de Schotsche kooplieden te Veere in aanzien waren,
en misschien gebouwd voor ‘den Conservator of Opperhoofd van de Schotsche natie,
die hier ter Stede een vrije woning vergund was.’ (Zeeuwsche Oudheden).
Naast ‘de Struis’ staat ‘het Lammetje’ met een gevelsteen die een lam draagt,
eveneens dagteekenend uit het midden der 16e eeuw.
Toen na eeuwen van rijkdom Veere al meer en meer verviel, bleven deze twee
juweelen van een wonderschoonen bouwtrant naast elkaar staan aan het droomende
water; en al naar mate de Gothische architectuur rondom verbrokkelde en verdween,
schitterden ze mooier in de al dorder omgeving. Eindelijk begonnen ook zij
langzamerhand te vervallen. Onder het voorwendsel van herstel, werden ze
wreedaardig verminkt. ‘In den Struis’ verloor zijn bevalligen trapgevel, en boven
zijn vierkant uitgehouwen ramen lag scheef en zonder doel het fijne kantwerk dat
de ronde bogen gekroond had. Zoo lagen ‘het Lammetje’ en ‘de Struis’ tegen elkaar
aanleunend voor steun en troost lange jaren achtereen. Hoe mooi ze ook nog waren
in hun verval, scheen niemand ze te zien.
Maar er kwam een tijd, dat de oogen van vele menschen weer open gingen. ‘Het
Lammetje’ werd aangekocht door een kunstliefhebber, Jhr. Victor de Stuers en
behoort thans aan het rijk. Het is gerestaureerd in alle onderdeelen van zijn gevel.
Het inwendige beantwoordt aan het principe van het Gothische huis: een enkel vertrek,
de ommuurde ruimte rondom den haard, die het middenpunt is van de woning. Door
de kleine groenige vensterruiten zijn de witte muren, de tegelvloer, het rood en groen
van het houtwerk doezelig verlicht, neemt de kille omgeving iets van de droomerige
stemming aan van een kapelletje.
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‘De Struis’ was bestemd tot voller leven.
Op een dag landde een Engelschman in Veere aan. En Veere spon haar tooverweb
om hem heen, zoodat hij voor altijd niet meer weg kon komen. Hij betrok ‘de Struis’,
en richtte het oude huis in, net zooals het was. Iederen zomer komt hij er voor langen
tijd; 't heele jaar door kan hij midden uit het drukke leven even komen oversteken,
om een paar dagen later zijns weegs te gaan. In den tusschentijd staat het huis altijd
open voor zijn vrienden, die er weer hun vrienden kunnen introduceeren. De hospita
van het naburig hotel bedient de vlottende bevolking van ‘het Schotsche Huis’.
Als we op dien vroegen morgen de markt oversteken, staat juffrouw X. op het
stoepje van het hotel naar ons uit te kijken; 't is een klein huis, een sous-terrain, een
rez-de chaussée, en een verdieping, slechts twee ramen en de deur breed. Er-tegen-aan,
gelijk met de straat is een lage aanbouw met een vierkant raam en een deurtje, waar
de schoone dochter ter verleiding van vreemdelingen ‘old Dutch curiosities’ verkoopt.
De uitstalling van veel koper en blauw doet aardig tegen een trapvormige verhooging
van oranje vlaggedoek. Een paar vazen met veelkleurige tulpen, rondom een stijve
Zeeuwsche pop, geven er iets aan van een wonderlijk heidensch-bont altaar.
Madame X., een Vlaamsche, van een wat drukdoenerige welwillendheid, brengt
ons naar het Schotsche huis.
De deur eenmaal door onze hospita geopend, sloot niet meer, en zoo woonden we
in ons open huis en liepen den heelen dag in en uit. Je moest altijd wat morrelen aan
de mooie bronzen klink, die een vrouwekop was, en die de eigenaar met de prachtige
deurknoppen had meegebracht van een reis naar Italië. Het beweeglooze bronzen
maskertje, dat eenmaal de poort van een Florentijnsch paleis had doen opengaan,
keek daar vreemd geheimzinnig over de stille haven van Veere. Dat slot dat niet
meer werkte had in ons gevoel iets te maken met den geest van Veere, evenals de
oude klok in onze gang, die stilstond, de molen buiten 't stadje die sinds lang niet
meer draaide en het carillon van de stadhuistoren, dat nog wel speelde, maar telkens
hokte als een oud mannetje, dat niet meer kon....
Met wat geduld ging toch onze deur eindelijk open. We hadden geen haast en
inbrekers waren er niet. Dat vertelde de veldwachter
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ook, toen hij ons later de raadzaal van het stadhuis liet zien:
‘Maar de politie konden ze toch niet afschaffen,’ zei hij, ‘want die kwam het eerst
voor op de begrooting.’
‘Dan waren ze heel wat vooruit gegaan bij den goeden ouden tijd,’ bracht Cerberus
in het midden, terwijl ze de handboeien aan den muur opnam, met hun bijschriften
van: ‘schijnheilige bedriegster, gemeene diefegge en lasteraarster.’
‘Ja, zooals U ziet, vooral de vrouwen,’ zei de veldwachter.
‘Maar wat is dit?’ vroeg Cerberus, wijzend naar een paar bronzen handen aan
weerskanten van de hooge schouw vastgemaakt.
‘Ja’, legde de veldwachter uit, ‘die werden door misdadigers aangeboden ter
kwijtschelding hunner schuld, als eeuwige schande; aan den gevel van 't stadhuis
kunt u nog de spijkers zien, waaraan ze werden opgehangen, ten aanschouwe van
het volk.’
‘En waren dat ook niets dan vrouwenhanden?’, vroeg Cerberus.
‘Ja,’ zei de veldwachter, ‘daar moet u onze archieven maar eens op nalezen dan
zult u eens wat anders zien’....
Door de smalle deur van ons huis kwam je in een vrij nauwe, grijs-steenen gang,
waarin behalve de zwijgende klok een oude kast stond. Verder hing er een antieke,
koperen lantaarn, die op mooie avonden buiten op de stoep werd gehangen, en de
verweerde gevel fantastiesch verlichtte. Links waren twee vertrekken, een voor- en
een achterkamer, welke laatste geen ander licht kreeg dan door de glazen deuren,
die beiden scheidden. Een steenen draaitrap voerde naar boven, door een portaaltje
in twee groote slaapkamers voor aan de straat, die, gescheiden door een beschot,
vroeger samen eèn vertrek gevormd hadden.
Aan 't eind van de gang beneden, ging men een paar treden op in de groote zaal,
die was uitgebouwd in den tuin.
In die zaal zitten Cerberus en ik in rieten leuningstoelen voor het raam. O neen,
het is geen gewone kamer; nergens anders zou het zoo kunnen zijn dan in Veere. Die
zaal is Veere zelf. Door het breede raam van kleine ruitjes, dat heel de buitenmuur
beslaat, komt het gouden sprookje van Veere binnen in een stroom van lentelicht.
Een knoestige pruimenboom dringt een sneeuwige val van bloesems, doorzeefd van
zonnestralen, vlak tegen het venster op. Door de witte bloemen heen, schemeren de
roode daakjes van Veere's huisjes, tusschen klein afgeschoten
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tuintjes en veldjes, waar goed te bleken ligt en ergens een klein kind loopen leert.
Even naar rechts spitst de fijne silhouette van den stadhuistoren, met zijn gouden
schip stralend in top.
Bij geregelde tusschenpoozen komt het klokkenspel; 't begint telkens met een
aanloopje, hokt dan even en slaat over, als een versleten stemmetje, waarnaar niemand
meer luistert.
Wat is dat hoekje Veere tusschen vier kamermuren mooi, zoo rustig en toch een
en al kleur, zoo stil en toch zoo vol stemmen, stemmen van menschen, die gekomen
zijn en gegaan, die hier thuis zijn geweest al was het voor niet meer dan een dag.
De zaal is groot en vierkant met een zoldering van donkere balken; de vloer is met
matten belegd. Ook de muren zijn ter halver hoogte met matten betimmerd, daarboven
loopt een lijst van wit geverfd hout en verder tot aan den zolder is rood vlaggedoek.
De reusachtige schoorsteen is bekleed met een val- en zijgordijnen van
porceleinig-glimmend blauwgebloemd goed, daartusschen blinkt onder den
schoorsteen feller op, de koperen jagerskachel met platte pijp, omgeven door een
verzameling koperen kannen, stoven en ketels, die een schittering geven aan heel de
kamer. Achterin de zaal staat een ingelegde kast, een eerbiedwaardig meubel, met
haar oorkonde aan de binnendeur en het portret van de laatste bezitters, een
boerengezin om een tafel. Overal rondom in de zaal staan oude secretaires, lange
rieten stoelen en banken met kussens van rood doek, en kleptafeltjes met verweerde
boeken, die de geschiedenis van Veere vertellen.
Langs de wanden hangen oude houtsneden, gezichten uit Veere en portretten van
menschen, die er eenmaal een rol speelden.
's Avonds als de kaarsen waren aangestoken, als de witte val van den pruimeboom
de zaal verduisterde, dan lieten de geheimzinnige stemmen zich zoo duidelijk hooren,
dat ik op de leuning kwam zitten van Cerberus' stoel.
‘Luister eens,’ zeg ik. Cerberus luistert niet, want Cerberus leest de Rotterdammer!
‘Het lijkt hier op Parijs,’ begin ik na een tijdje weer.
‘Waarom?’ vraagt zij, begrijpelijkerwijs even verbaasd, midden uit het hoofdartikel.
‘Ja, dat weet ik zelf niet, misschien omdat je je thuis voelt in
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een omgeving, die niet je eigen is, net als toen we op den Mont Parnasse zaten.’
‘Ja, dat zal het wel zijn,’ zegt Cerberus vaag.
‘Misschien is het iets in het licht, in de atmospheer, dat zeker iets, dat Parijs maakt
tot ‘la Ville Lumière.’
‘Dat zal het wel zijn,’ zegt Cerberus achter de Rotterdammer.
‘Hoor je niets?’ vraag ik weer.
‘Wat dan?’
‘Ik hoor de stem van Veere; weet je wel dat Veere heelemaal niet dood is?’
Gelukkig legt Cerberus de Rotterdammer neer. ‘O neen,’ zegt ze met overtuiging,
‘verbeeld je dat je eens hier kwam om een rustkuur te doen bij voorbeeld, en je dacht,
dat je in een stil plaatsje kwam, waar niets omging, en je zag....’
‘Ja, wat?’
‘Je zag dat je ineens midden in het volle leven was terecht gekomen, in de belangen,
in de intrigues van een groote stad. Want we hebben een dag in Veere rondgedwaald
en gepraat met de bewoners, en dat is genoeg om je zooveel te leeren.’
‘Ja,’ zeg ik, ‘het is iets van het intense leven van Veere zelf, van het licht, dat zich
heeft meegedeeld aan de bewoners; ze slapen niet in, in de sfeer van hun dagelijksch
bestaan, ze....’
Cerberus breekt mijn wijsgeerig betoog af door een van haar onverwachtsche
uitbarstingen van lachlust.
‘Wat heb je?’
‘Ze zijn ook voorstanders van vrouwenkiesrecht, heb je niet gehoord, dat de kat
van 't hotel Suffragette heet,’ lacht Cerberus, ‘omdat ze zoo opkomt voor haar rechten,
zegt het hoteldochtertje. En bij verkorting noemen ze haar: Suf.’
‘Dat is minder toepasselijk voor een Veerenaar!’

V.
Op een avond vinden we het gastenboek van het Schotsche huis. De meesten zijn
vreemden voor ons, velen zijn Engelschen. De Engelschen en Amerikanen voelen
veel voor Veere. Er loopt zelfs een verhaaltje, dat Mr. Boughton, teekenaar van
‘Harper's Monthly,’ aan Miss Montalba, medewerkster van ‘London News,’ na een
reis die zij in Holland maakte, vroeg hoe zij Veere gevonden had.
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Ze was er niet geweest. ‘Wat,’ zei Mr. Boughton: ‘neem een plaats op de eerste boot
en ga naar Veere, als je Veere niet gezien hebt, heb je Holland niet gezien!’ Op en
top het oordeel van een vreemdeling. Voor een Hollander heeft Veere niets
Hollandsch.
Hier en daar komen we bekende handteekeningen tegen. Daar zijn de ‘Putters’:
De ‘Putters’ zijn drielingen, een jongen en twee meisjes. Menigen avond hebben ze
hier gezeten en muziek gemaakt. Hij zingt, de zusters begeleiden hem op mandoline
en guitaar en stemmen nu en dan in. Ze zingen eenvoudige, oude Schotsche en
Fransche balladen, liedjes van Scholander en heel onverschillige Speenhoffjes, die
soms lachen, maar ook dikwijls vol tranen zijn als je goed luistert.
Er is niets dat je je kunt voorstellen van een inniger bekoring dan de ‘Putters’ in
het flakkerend schijnsel van de kaarsen, gebogen over hun instrumenten, een enkel
plekje licht in de schemerende zaal. Er is ook niets dat je kunt denken van een
volkomener overeenstemming met de ziel van het sluimerende Veere rondom, dan
die eenvoudige muziek....
A tall stalwart lancer lay dying,
And as on his deathbed he lay,
To his friends who around him were sighing,
These last dying words he did say;
Wrap me up in my tarpaulin jacket
And say a poor buffer lies, low-lies low...
And six stalwart lancers shall carry me-carry me,
With steps solemn, mournful and slow.

In den nacht heeft het iets van een lijkzang op vergane dingen, maar met iets zachters
en naiëvers, bijna als van een wiegelied....
Dan kwam telkens weer de stem van den stadhuistoren door het lied heen, als van
een ouden dooven man, die zijn eigen gedachten voor zich heen prevelt.
‘Kijk eens’, zegt Cerberus, daar heb je den ‘Stamgast’, die heeft een spook bij zijn
handteekening gezet, wat zou dat zijn?’ De ‘Stamgast’ is een vriend van mij, die
dikwijls in het ‘Schotsche Huis’ logeerde, om er een boek te schrijven over de
handelsbetrekkingen van Schotland op Veere.
‘Weet je dat niet?’ zeg ik, ‘dat zal ik je vertellen, en we gaan naast elkaar op de
roode bank zitten.
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Hij is op een avond heel laat naar Veere gereden in een rijtuig. Toen hij langs den
muur van de kerk kwam, stootte de koetsier een vreeselijken gil uit. Het paard schrok,
sprong op zij, en het rijtuig raakte van den weg af. De late reiziger rolde uit het rijtuig
en zag vlak voor zich tusschen de beeren van de kerk een lange witte gedaante zonder
hoofd, die met dreigende vleugels op en neer sloeg, op en neer...
‘De molen’, zegt Cerberus.
‘Wel neen, niet de molen, die ligt immers heel aan den anderen kant van de stad
en de gedaante was maar iets meer dan menschenhoog.’
‘De jongen was dronken!’
‘Wel neen, luister dan. Hij dacht zelf dat het een grap was, en wou de gedaante
beetpakken, toen hij van achteren werd aangegrepen en met kracht achteruit getrokken.
De koetsier huilde en kermde. De “Stamgast” rukte zich los, greep de zweep van den
koetsier en begon met al z'n macht de witte gedaante af te ranselen. Als het een
mensch was had hij immers wel geschreeuwd!
“Hij had immers geen hoofd”, zegt Cerberus.
“Houd je toch stil. De gedaante sloeg maar steeds met zijn vleugels op en neer en
maakte geen geluid.”
En toen?’
‘Toen gooide de “Stamgast” zich op de zwarte, die hem van achteren had
beetgepakt en begon die af te ranselen totdat....’
‘Ja had die ook geen hoofd?’
‘Nou verder weet ik het niet’, zeg ik. ‘Hij kwam goed en wel thuis.’
‘Maar wat denk je er dan van?’
‘Ik denk dat zooiets alleen in Veere gebeuren kan’ zeg ik.
‘En ik denk dat er den volgenden dag wel een paar menschen met striemen op de
armen hebben rondgeloopen, en dat ze wel hoofden hadden al hadden ze geen
vleugels’, zegt Cerberus praktiesch.
Het wordt koud in de zaal. Ik ga naar het raam en doe het dicht. De witte val van
den pruimeboom kleeft tegen de ruiten als een wade. Ik trek de gordijnen toe. Met
de rilling van den avond is heel Veere binnengekomen, onpeilbaar en geheimzinnig.
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VI.
De Stad.
Overdag doorkruisen we Veere in alle richtingen.
Maar zelden komen we een levend wezen tegen. De mannen zijn aan 't werk of
uitgevaren op de booten. Vreemdelingen komen nog niet Veere's lenterust verstoren.
Nu en dan is het een meisje voor ons uit, wiegelend op wijde rokken, als de kelk van
een' ouden drinkbeker, het fijne bovenlijf in de lichtere plooiïng van 't gesteven
doekje. Dan weer op een drempel, een vrouw met haar kind in de zachte ronding van
haar gebronsde armen, het kindergezichtje even tegen de zwarte fluweelrand om
moeder's mouw; als we voorbijkomen lacht het vrouwtje naar ons op uit de schaduw
van haar witte kap, en dan weer van ons naar het kind met een verteederder glans in
de oogen.
Altijd weer zijn het dezelfde steegjes, gangetjes en straatjes. Want Veere is geen
doode stad van wijde ruimten, groote gebouwen en verlaten pleinen, er zijn geen te
ruim geworden wallen die uitgestrekte tuinen omsluiten, vroeger dicht bebouwd,
zooals bijvoorbeeld in Brugge. Vlak tegen elkaar nestelen zich de kleurige huisjes,
schijnbaar in slaap achter hun gesteven gordijntjes. Als het niet was, dat je zag nu
en dan in de blauwig-groene schemer van de kamer een paar nieuwsgierige oogen
of het even gloren van een witte kap. Dan zijn het weer stegen van grijze,
onkruidovergroeide tuinmuurtjes, met hier de welving van een poort en daar weer
de blijheid van een plek goudgele muurbloemen.
Het ‘Schotsche Huis’ is een van de grootste huizen van Veere en 't is maar twee
ramen breed. Dertig jaar geleden zijn aan de Markt veel aanzienlijke woningen voor
afbraak verkocht. Nu is het niet meer dan een vriendelijk dorpsplein met groen
beplant, en met nederige huisjes rondom.
Er staan nog twee antieke huisjes, die nauwelijks bedorven zijn, maar ze hebben
niet veel meer inhoud dan een visscherspink. In één ervan houdt de vrouw van een
zeeman in de zomermaanden een ‘tea house’. De smalle gevel heeft heel het aanzien
van een middeleeuwsche burgerwoning met de groote oppervlakte van kleine ruitjes
boven en naast de tweeledige voordeur, het groengeverfde kelderluik schuinaf de
straat in, en de zware architraven die de vooruitstekende verdieping dragen.
Gelijkvloers is een voor-
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kamertje, ingericht voor de gasten, waar maar even plaats is voor een paar tafeltjes,
daarachter is de keuken, door een glazen deur en groen beschot afgeschoten. Ook
boven is de ruimte door een gelijk beschot in tweeën gedeeld. Een groen geverfd
wenteltrapje voert van de voorkamer naar den zolder, en onder het trapje is een aardig
driehoekig kastje uitgespaard, met kolommetjes, waarachter geschitter van bont
aardewerk.
Terwijl de trotsche bewoonster ons welwillend haar miniatuurhuis vertoont, houdt
ze niet op met vertellen:
Neen, ze is niet geboren in Veere, maar nu ze er eenmaal is zou ze er niet meer
weg willen. Toch stelt ze wel belang in hetgeen gebeurt in de wereld. Ze heeft de
vergadering van den Vrouwenraad bezocht in Middelburg, als afgevaardigde van
een vereeniging. O ja, er waren er meer in Veere, ze gingen een rijtuig vol, iederen
dag heen en weer. Maar Veere heeft zoo iets dat je aantrekt, dat je vasthoudt. Daar
zou ze van alles over kunnen vertellen. Er waren schilders die ieder jaar terug waren
gekomen, sommigen bleven er wonen. Ze had eens een vrouw gekend in Veere, die
naar Middelburg was gegaan als huishoudster bij een loods. Ze bezat ook een van
die oude huisjes op de markt en ze hield het aan. Als de loods soms tijden achtereen
wegbleef, hetgeen dikwijls gebeurde, of wanneer hij 't haar lastig maakte, wat ook
al eens voorkwam, keerde ze terug naar haar geboorteplaats, en woonde voor een
tijd weer in haar eigen huisje. Zoo ging haar leven voorbij en 't werd een oude vrouw.
Op een dag kwam er stapvoets een verhuiswagen de stad binnenrijden en hield
stil voor haar huisje. Heel Veere liep uit; de menschen dachten dat ze dood was en
dat de erfgenamen haar goed kwamen halen. Maar het was de oude vrouw zelf. Ze
had zich, toen ze voelde dat ze niet lang meer zou leven, met haar bed in de wagen
laten zetten en kwam thuis om te sterven.
‘Ja’ zei de juffrouw van het ‘teahouse’ -’ ze was geen zonderling: het was Veere
die dat deed’.

VII.
Het Stadhuis en de Kerk.
Alsof Veere midden in haar hart bewaarde haar schoonste kleinood, ligt het stadhuis
aan het Marktplein. Zelfs in de lage
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omgeving doet het daar klein en fijn, een bevallig décor op een tooneel, met zijn
Gothische vensters, zijn rood-en-witte luikjes, zijn beelden en zijn slanken toren,
met het gouden schip in top. En 't is alsof het gebouwtje een zekere wijding heeft,
zooals het daar dag en nacht met zijn fijne torenspits wijst naar boven; omdat Veere's
grijze kerk dood is, en Veere's oude toren heeft afgedaan met den hemel. In de
koozende grijze steen staan in zeven uitgehouwen nissen, zeven beelden der
voormalige Heeren en Vrouwen van Veere, als even zooveel heiligen, bewakend de
sluimerende stad. Met hun stillen steenen blik zien ze uit over het groene pleintje,
zooals ze eeuwen lang hebben neergezien op Veere's grootheid, hun starre steenen
handen op de gevesten hunner zwaarden, schijnen ze te turen naar een visscherspink
die uitblijft, zooals ze eenmaal de vloten van vele landen verwelkomden....
Al wat Veere groot heeft in letterlijken zin is de kerk, die ligt aan de buitenkant
van het stadje, tusschen de laatste huisjes en den dijk. Maar er is ook niets in Veere,
dat zoo heelemaal dood is.
We zitten tegen den dijk aan te wachten tot de veldwachter klaar is met zijn
middagmaal.
De groote kerk tuurt met haar blinde oogen over het wijde water en het verre land.
Aan den voet van den toren, door zijn omvang en afgeknotte spits niet meer dan een
reuzenbouwwerk wat hooger dan de kerk zelf, ligt heel laag de kapel van de
Stadsfontein, gelijk aan een baptisterium buiten een Italiaansch bedehuis. Dit is het
eenige monument van dien aard in Nederland, gebouwd in 1551, boven de wel van
het regenwater der voormalige groote kerk. Nu nog heeft ieder inwoner van Veere
recht op twee emmers water per dag, voor de verderen betaalt hij een cent per emmer.
De omgeving is uitgestorven; niemand gaat naar de fontein; 't is etensuur.
De muren van de groote kerk zijn van roode baksteen, het hooge dak van grijze
leien, twee zware kleurmassa's tegen de lichte voorjaarslucht. Van de vier
verdiepingen rechthoekige vensters in de doellooze omlijsting van dichtgemetselde
boogramen, zijn alle ruiten verbrijzeld. Alleen het koor aan de Oostzijde, verbouwd
tot kerk, heeft nog een sprankje leven en dient sedert 1821 als kerkgebouw der N.H.
gemeente; de ruimte binnen biedt plaats
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voor duizend menschen. Niet meer dan een derde van Veer's 900 inwoners maakt
ervan gebruik.
Wat voorjaarsgroen van boomen speelt om al die zware steenmassa's en gele
paardenbloemen kruipen over den verweerden muur, die rondom het kerkhof gaat:
hoog als de muur van een gevangenis. Niet ver van de fontein ligt een hooiberg te
droomen. Een paar geiten klimmen grazend tegen den dijk op, hun hoekig profiel,
scherp afgeteekend tegen het mollige gras.
Na een tijd komt de veldwachter uit zijn huisje, een Wotansfiguur, forsch met
blonden baard, en zelfs Wotan's ééne oog, een man van gewicht in Veere.
De veldwachter opent ons de kerkdeur. Uit het warme lentelicht valt plotseling
over ons de kille schaduw van de van den hemel verstoken ruimte. Zelfs de stilte van
Veere was als een lief geruisch bij het doodsche zwijgen dat ons hier omringt. We
voelen ons klein en onzeker als een paar kinderen, die in een duistere kamer zijn
opgesloten.
Is dit een kerk? Deze ontzaglijke hal, een schijnbare oneindigheid, toch besloten
binnen muren! In het donker rondom, wáren nog dieper schaduwen tusschen
reuzenkolommen; twee van dezen, die de toren dragen, hebben een omvang die een
kleine kapel zou kunnen bevatten. De verbrokkelde steenen, die den vloer dekken,
schijnen even zooveel zerken, door rustelooze dooden opgewoeld. Nog is de hoogte
van het gewelf duizelingwekkend, hoewel de vloer in verloop van jaren bij herhaling
is opgehoogd. Door het sprankje daglicht, dat schuin door de gebroken ruiten schiet,
zien we in de hooge wanden, lidteekens van afgebroken gaanderijen en van schotten,
overblijfselen van trappen, die plotseling eindigend in ruimte, een weeë schrik
opwekken van ze af te moeten gaan, en neer te ploffen in de diepte.
Rondom heerscht iets van de lugubere stemming van Walt Witman's ‘Drum Taps’:
't Is a large old church at the crossing roads, now an impromptu hospital,
Entering but for a minute I see a sight beyond all the pictures and poems ever made,
Shadows of deepest, deepest black, just lit by moving candles and lamps,
And by one great pitchy torch, stationnary with wild red flame, and clouds of smoke,
By these, crowds, groups of forms vaguely I see on the floor....

En zoo groot wonder is het niet, want eenmaal werd Veere's kerk inderdaad een
hospitaal voor 800 soldaten. De Fransche
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heerschappij richtte haar daarvoor in, en verdeelde haar in zes groote ziekenzalen.
Later nam de provincie het gebouw voor werkhuis, tot het in 1866 nogmaals werd
gedegradeerd tot kazerne en schotten voor paarden werden geslagen tusschen de
trotsche kolommen.
En niemand kon denken dat het monstergebouw, dat weerklonk van
paardengetrappel, van vloeken en commando's eenmaal was geweest een bedehuis.

VIII.
De Kampveersche Toren.
De naam van Kampveer is al wat er aan herinnering overblijft aan de oude stad
Campen, die op den bodem van de zee ligt. Van de drie torens, die eertijds gestaan
hebben aan het water, is de Kampveersche toren de eenig overgeblevene. Tegen het
verweerde brok steen, leunt aan de landzijde het logement, een laag rood huis, met
rood-en-gele luiken en een ronde poort, die recht op de kade gebouwd, die als het
ware afsluit. De gelagkamer in den toren zelf is zeskantig, en heeft drie ramen, die
naar drie zijden uitzien; ze is beschoten met hout, evenals de zoldering met een dikke
laag gele verf bedekt.
Voor het middelste raam zitten Cerberus en ik en zien uit over het water. Vlak,
als een reuzenblad drijvend op een vijver, ligt aan den overkant Noord Beveland,
niet meer dan een streep van smaragd tusschen zee en lucht.
Aan een tafeltje zijn de herbergierster en een man in olielaarzen aan 't
onderhandelen met een commis-voyageur over de keus van een broek:
‘Ja,’ zegt de vrouw, ‘ik kan niet zeggen dat blauw niet mooier is.’
‘Zwart kan je overal bie draogen,’ meent de man in olielaarzen.
‘Ja,’ komt de vrouw weer, ‘jij mot 't dragen, ik niet!’
't Duurt een tijd voordat de zaak naar aller genoegen beslecht is. De vrouw schenkt
den reiziger een glaasje in. De man in olielaarzen staat nog wat na te boomen, zijn
sigaar in den hoek van zijn mond en de handen in de zakken van zijn gelapte broek.
Cerberus en ik klimmen op het platte dak. De toren staat recht op het einde van
de kade, twee kanten in den stroom.
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In het kanaal is het water effen grijs, in de haven groen, met een blauwen weerschijn.
Er is een scherp geteekende lijn waar beide samenkomen. Een bootje met mosselen
komt uit zee en steekt de lijn over. Een eind het kanaal op liggen als twee groote
zeevogels, een paar scheepjes, de bruine zeilen slap neer in de bijna windstilte;
onbewegelijk liggen ze in de zon alsof Veere ze vasthield aan haar hart met haar
gouden sprookjesdraden.
De man met de olielaarzen staat nu kniediep in het water, schrobt den onderkant
van een schuit, gekanteld op het kleine plekje grond, dat nog tusschen den toren is
en het kanaal. 't Is afgeschoten door een onregelmatig staketseltje van zwart hout,
dat zich in een grillig profiel afteekent tegen het grijze water. Een kleine jongen loopt
af en aan in 't geklots van te groote kaplaarzen, en doet denken aan de gelaarsde kat.
En terwijl we turen over het leege watervlak van de haven, komt over ons met een
bijna vermoeienden drang, de herinnering aan lang geleden:
Aan den bloeitijd van Veeres's koophandel, toen het menigmaal gebeurde dat op
een vloed zestig groote zeeschepen op de reede, de stad binnen kwamen.
Nu drijven over datzelfde water niets dan schaduwen. Schaduwen van wolken die
langzaam voorbij trekken, of zijn het schaduwen van vervlogen tijden....?
Qu'importe, dans l'eau vide on voit mieux tout le ciel,
Tout le ciel qui descend dans l'eau clarifiée,
Qui descend dans ma vie aussi pacifiée...

Aan den voet van den toren ligt Veere, haar roode daken blakerend in middaggloed,
de klein-afgeschoten tuintjes vertrouwd tusschen muurtjes en heggen, als een ets van
van Gogh.
Hoog-op draagt de stadhuistoren het symbool van Veere's glorietijd, het gouden
schip stralend in de zon.
Onder de boomenrij langs de kade liggen dicht aaneen peervormige boeien, geverfd
in een breede rood-en-zwarte streep, de hoofdtoon in Veere's symphonie van blijde
kleur. In de haven liggen zij aan zij de binnengeloopen scheepjes, oud-wereldsche
hoogaarzen met hoogen boeg, de eenig-overgeblevenen in Holland. Als ze zijn
opgekalefaterd, dan worden ze versierd met bonte
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kleur van wapperende vlaggen; dan varen de meisjes mee voor de eerste reis.
Een smalle landtong loopt evenwijdig met de kade, scheidend de haven van het
wijdere watervlak daar buiten. Op de landtong in een madeliefjes-wit weidje staat
eenzaam een huis. Het is bewoond door een schilder. De ramen van den gevel zien
landinwaarts, die aan den achterkant naar de zee. 't Is een gepleisterd huis van één
verdieping, dat zoo vlak tegen de lucht iets lichts en kartonnigs heeft, als van een
tooneelscherm. Bij de deur in het bloemenblanke gras spelen de kinderen van den
schilder met een witte geit. Op een middag gingen we zijn vrouw zien. Ze ontving
ons met die abstracte vriendelijkheid, die kunstenaarsfamilies eigen is. Ze nam ons
mee naar haar man, die een afzonderlijk atelier had aan de kade.
Eenvoudiger artist hadden we nooit gezien. Hij wees ons het een vóór, het ander
na, zooals een kind zijn schrift met schoonschrift vertoont op bevel van ouderen. Hij
had mooie gezichten van Veere van al kleur en al licht, bij zon de haven van warme
bezonken tinten, de rijzige boeg van de hoogaarzen opstijgerend uit het diepazuren
water, de masten kleurig van bonte vlaggetjes. En de grijze dagen, als de
rood-en-zwarte boeien enkel oplichten in de algrauwe omgeving. Want nergens is
het verschil van kleur en atmospheer zoo sterk als in Veere.
Er waren ook heel andere dingen, schetsen genomen op uitstapjes naar elders,
meestal in kermistenten en café's en paardenspullen; opzichtige vrouwen, haar armen
gestrengeld om de houten paarden van een draaimolen, veelkleurige balletten in
verlichting van Bengaalsch vuur, nageschilderd in louter behagen aan lijnen
kleurenspel. Het was een vreemd verschijnsel dat, ofschoon we wisten dat ze van
elders kwamen, ze ons schenen te zijn voortgesproten uit het warme, kloppende hart
van Veere zelf.
Maar bovenal was er een schilderij van Veere bij eb.
Dat was nog eens het sprookje van Veere, dat zich hooren liet. Dat was een
wondermooie droom van vluchtige kleuren. Dat was het water van paarlemoer en
maneglanzen, waarover de meisjes van Veere hadden uitgezien naar de wonderen
der groote stad. Dat was de geest van Camp-Veere die in ochtend- en
avondschemering zweefde over het water.
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IX.
Avond aan de kade.
Voor ons ligt een lange, koude lenteavond. We hebben geloopen langs de wallen.
De mooie lijn van Veere ligt tegen de avondlucht, onder de schaduw van die
reuzenforteres, die eenmaal een kerk was. De koude lentewind jaagt ons naar huis.
Wat zullen we doen? We gaan de trap op naar onze kamer en kijken uit het raam.
We doen net als kinderen, die verwachten dat iemand ze een verhaaltje vertellen
zal eer ze slapen gaan. En we luisteren naar de stem van Veere, zooals die fluisterend
naar boven komt door 't open venster.
Uit een huis komt het geluid van een gebroken harmonica, die stem die behoort
bij alle zeeplaatsen, de klacht van den eenvoudige om laatste liefdeavonden, om
afscheid van hen die niet wederkeerden.
Na een tijd zwijgt het instrument, een paar stemmen praten even na, en een deur
wordt gesloten.
Dan is het heel stil, een stilte vol ongekend geluid.
Een hond komt voorbij, we hooren zijn voetstappen langs de kade gaan; we hooren
den wind in 't touwwerk van de schepen, heel ver weg roept een zeevogel....
‘Ja,’ zeggen we, ‘dat is alles heel mooi, maar dat is nog geen verhaaltje.’
Toch is er iets, dat ons vasthoudt bij het raam, iets van dat vreemde grillige, dat
komt met het vallen van den nacht. We kruipen dichter naar elkaar toe, als kinderen
en we zeggen:
‘Toe Veere, vertel ons een spookgeschiedenis.’
Daar begint het te fluisteren rondom ons, alsof er geesten om het kozijn waren.
‘Ja,’ zegt Veere, ‘dat is de geest van Wolferd van Borselen, die geen rust kan
vinden, omdat hij zijn heer, Floris V, verraadde.’
‘Waarom had hij dat gedaan?’
‘Omdat hij uit nood en dwang leenman van den Graaf was geworden en zich die
afhankelijkheid niet troosten kon.’
‘Liet de Graaf hem dat dan voelen?’
‘Neen, Floris V deed Wolferd een brief toekomen, waarin hij
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hem al zijn misdaden vergeeft, en hem aanneemt tot zijn Raad, een brief die veel
meer lijkt op een onderling verbond, dan op een vergiffenis van misdaden.
Floris V zegt: ‘Waert dat onser eenich van ons beiden daer jegens daede dat wij
willen, dat men dien man houde voor een man, die nemmermeer te gelooven is.’
‘En verder?’
‘Op den 27sten Juni werd Graaf Floris jammerlijk vermoord, zooals iedereen weet.’
‘En Wolferd?’
‘Wolferd werd in Delft door de woede van het volk op ellendige wijze om het
leven gebracht.... Daar is de geest van Catharina van Teylingen, die den dood van
haar beminde beweent door alle eeuwen.’
‘Hoe was dat?’
‘Catharina van Teylingen of van Durby was de vrouw van Wolferd, ze was zeer
schoon en ze had Graaf Floris lief. Ze had een zoon bij hem.... Dat is de geest van
Wolferd III, die den laaghartigen moord op den Heer van Montfoort eeuwig moet
boeten. Dat was een leelijke vlak op de geschiedenis van zoo groot een edelman....
Hier komt het spook van Cornelis van Calis, den zeeroover. Hij ontnam de visschers
hun vangst, hun kleeren en zelfs hun booten, maar eens toen hij door storm gedwongen
was om te vluchten in het veergat, werd hij gevangen genomen en aan de galg
gehangen....
De lucht is een laaiende brand van kleuren van paars en oranje, rood en goud.
Stormwolken drijven elkaar voort in aanhoudende verandering. In de haven liggen
dicht aaneen de binnengeloopen hoogaarzen, hun fijne masten hoogop in de brandende
lucht, als de schim van een leger met al zijn lansen in de hoogte.
‘Dat is de geest van onrustzwangere tijden’, zegt Veere, ‘tijden van twisten tusschen
Hoek en Kabeljouw, van geweldige oproeren onder de heerschappij van Wolferd II,
van vreeselijke branden, die Sandenburg verwoestten, van Spaansche vervolging,
van stormen en grondbraken....
‘Ik zie den gloed van brandstapels’, vervolgt Veere, ‘ik zie de geest van Joost
Joosten, die levend verbrand werd om den gelove!’
‘Ja dat waren booze tijden’.
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‘Als dat het ergste nog maar was... ik zie de zielen voorbij gaan van Digna Robbers
en Geertruid Willemsz.’
‘Wie waren dat?’
‘Ze werden beschuldigd van tooverij en levend verbrand. Ze hadden uit armoede
haar zielen aan den duivel verkocht, die ze op den weg naar Middelburg ontmoet
hadden in de gedaante van een jongen man. Ze hadden schepen doen zinken,
menschen kreupel gemaakt, en menigmaai op een stroowisch in zee gedreven’.
Bij regelmatige tusschenpoozen flitst bleek door de kleurenbrand, het licht van
Schouwen's vuurtoren.
Een zware wolk wacht op de dalende vuurzon. Die zinkt lager en lager en zakt
langzaam weg achter de zwart-paarse bank.
‘Ziezoo kinderen’, zegt Veere, ‘nu hebben jullie je spookgeschiedenissen gehad’.
De vleugel van de schemering vaagt al kleuren weg...
En de nacht komt.
De ‘Stamgast’ zegt dat er geen grooter genot is dan 's nachts wakker te liggen in
het ‘Schotsche Huis’ en den roep van de zeevogels te hooren.
Maar omdat Cerberus en ik slapen zoodra we ons kussen voelen, weten we veel
minder van Veere dan hij.
Misschien droomen we dat we zijn uitgevaren het ruime sop in op een van de
versierde hoogaarzen. Misschien is het alleen omdat de vloer van onze oude kamer,
onder de moderne kokosmat golft als een zee.

X.
Nog eens lange Jan.
Het is door een tijdige waarschuwing van den burgemeester, dat we den volgenden
dag nog wegkomen. De boot ligt namelijk in reparatie en zal wel niet varen!
Een droeve morgen! Tegen de lucht, zwaar van ongevallen regen staat eenzaam
de molen, zijn altijd stille wieken als een kruis.
Langs de straatweg sjokt moeizaam ons rijtuigje voort in de richting van
Middelburg.
En plotseling begroeten we, als een ouden vriend Lange Jan, zooals hij daar hoog
uitstaat boven het lage land.
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Want een vriend, dat is hij, ofschoon hij denkt, dat hij alleen recht van bestaan heeft.
Dat denken grijze gebouwen van oude plaatsen wel eens meer.
Zoodra Lange Jan ons ziet begint hij te roepen:
‘Hoe was het in Veere?’
We hebben geen van beiden lust om dadelijk te antwoorden en Lange Jan denkt,
dat hij overwonnen heeft:
‘De toren van de Groote Kerk is maar een afgeknotte stomp en hij is blind en
stom’, roept hij. ‘De kerk is een wildernis tusschen naakte muren, het stadhuis is
veel kleiner dan het onze, de Kampveersche toren is maar een herberg, de...’
‘Haast je wat’, valt Cerberus in de rede, ‘want Veere heeft meer geschiedenis, dan
jij kunt opnoemen, in den tijd, die je te praten gegeven is!’
Dan denkt Lange Jan, dat hij mij aan moet vallen.
‘Om de geschiedenis geef jij anders niet zooveel’, zegt hij.
‘Nee’, antwoord ik, ‘maar er is nog iets anders.... Er is het sprookje van Veere:
Er is het water van paarlemoer en opaal en maneglanzen, waarover eenmaal de
meisjes van Veere uitzagen naar de wonderen der groote stad.
Er is de geest van Camp-Veere, die in ochtend- en avondschemering zweeft over
het water....’
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De belijdenis van de stilte1)
door A. Roland Holst.
I.
Tijdloos Gelaat, dat boven diepten zwijgt
Waar 't Leven wordt en sterft en stervend wordt
Went'lend.... Droom, waarheen alles eeuwig stijgt,
En Rots, waar eeuwig alles tegen stort.
Droom van mijn woord - Rots van mijn zang - ik weet
Hoe wijd de duizling van uw oogen leeft
Over het Al, en dat nooit vreugd', nooit leed
Hun openheden oversluierd heeft.
Want als de tijd mij loslaat, en ik blijf
In duizelende zwevingen, tot ik
Plots' uit de sidderingen van mijn lijf
Stijg, en in de eeuwigheid van 't oogenblik
't Eindeloos ruischen van uw zwijgen hoor
Door sferen, waar geen aardsche stem meer spreekt,
Voel ik dat zij mij aan en door zien, dóór
Tot in 't hart van mijn hart, dat snikkend breekt.

1) Deze verzen zullen, met een Voorzang en een Tusschenzang, in Mei a.s. bij C.A.J. van
Dishoeck worden uitgegeven. De Voorzang verscheen in de Maart-aflevering van ‘De Gids’.
De Tusschenzang verschijnt deze maand in ‘De Nieuwe Gids’.
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II.
Maar 't hart, sterker dan leed, dat breken kan
In tranen, niet van 't zelf, maar heldoorstraald
Van de vervoeringen der zee waarvan
Het niets is dan een golf die rijst en daalt,
Stort brekende terug naar de aard', waar 't loom
Sluimert in 't lichaam tot het daarmee wordt
Gewekt, en weet die hoogste Droom zijn droom,
Zijn droom de Rots waarvoor het is gestort.
En hij slechts die op breedste vleuglen streeft
Op, tot hij stort uit de ijlten van zijn doel,
Zal spreken dit hoogst woord: de hemel leeft
In mij, daar ik mij kind van de Aarde voel.
En gij, die van mijn stem de Moeder zijt,
O, Gij wier ziel zee van mijn golven is
En hemel van mijn wolken - ik belijd
U, en mijn zang is mijn belijdenis.
En zingend zwerf ik over de Aarde, die
Uw woning is, en zing haar schoon bestaan
Droomend tot in de heem'len, die ik zie
Terwijl mijn voeten in haar bloemen gaan.
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III.
Maar er is een wiens eindelooze zangen
De golvingen zijn van een eeuwig zwerven,
En waar de hoogste stemmen brekend sterven
Roept door de hemelen nog zijn verlangen.
En schoon hij leeft van minnen en verlaten
En altijd lachen zal na donkerst weenen,
Gij zijt zijn eeuwge weemoed, naar u henen
Dwaalt zijn gelaat langs wiss'lende gelaten.
Hij is de Wind, hij is mijn hoogste broeder En eens - o, eens - laafden we ons eerste dorsten
Sluimerend aan uw ademende borsten Ons werd die laafnis eeuwig dorsten, Moeder En nu - den langen dag liep ik te dwalen,
En waar ik dwaalde hoorde ik de Aarde fluistren
Dat hij daar was geweest, en bleef ik luistren,
'k Hoorde hem zingen, ver in diepe dalen Toen is de dag gedoofd - de schemeringen
Werden geboren, en een vreemde toover
Kwam over de Aarde zweven - ergens over
De duisterende zee hoorde ik hem zingen En toen het nacht werd en der wondren weem'len
Vol werd, ben ik de rotsen opgestegen,
En één met de Aarde heeft mijn hart gezwegen,
Eén zwijgen onder het geheim der heem'len.
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Alleen diep hoorde ik nog de golven breken,
Maar zelfs zijn zingen kon ik niet meer hooren Toen werd verlangen als een oud, verloren
Verhaal - toen wist ik - en heb opgekeken,
En zag hem onbeweeglijk aan mijn zijde
Staan, en hij zag mij aan, en toen onze oogen
Elkander vulden was 't ons of de hooge
Nacht uw gelaat werd, en gij zaagt ons beide....
Wij stonden samen lang en zonder spreken,
- Want wisten wij niet ál elkanders woorden? Wij stonden op de rotsen, en wij hoorden
Diep in de nacht de lange golven breken.
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IV.
Ik, die geboren ben
Uit uwe schoot,
Voel mij verkoren en
Klaar tot uw dood 't Eind van mijn zwerven zal
Zijn als ik sterven zal
Weer in uw schoot Maar is mijn zwerven niet
Zingen naar u?
En is mijn derven niet
Winnen van u?
't Einde der dingen is
Eeuwig - mijn zingen is
Sterven in u.
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V.
Eens in een woud liep ik en dacht in droomen
Aan u, tot bij een open plek mijn pas
Inhield.... het scheen of even voor mijn komen
Daar uw gestalte heengeschreden was.
Ik zag er langzaam nog het laat licht doven
Zooals een lamp die men vergeten heeft De hooge bloemen en het loof er boven
Wiegden nog waar uw kleed was heengezweefd.
En alles wat in de eeuwen is verdwenen
Was in die bloemen en hun wiegeling Het eigen leven was toen lang al henen,
Nauwlijks de schaduw van een mijmering En toen ik eindlijk opzag uit mijn droomen
Stond aan de woudzoom dier geheimenis,
Hoog voor het diepe duister van de boomen
Uw vreemde zuster, die de Scheem'ring is.
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VI.
Uw zuster - zij, die ik de Scheemring noem
En die ik liefheb.... Troostte zij mij niet
Eens toen ik zwak was? Zong ik niet haar roem
Eens in het eigen weemoed zingend lied?
Maar nu ik die verloor, en luistrend leun
Tegen de steilte van den Tijd, en hoor
In 't donker diep der eeuwen zeegedreun
Zingen wat de Aard eens zong, en lang verloor,
Is zij mij meer geworden dan een vrouw,
Die troost en die een kind uit meêlij kust Háar liefde werd mijn wonder en mijn trouw
Geheim van wijsheid en mijn dal van rust Én mijn bedwelming, die zij om mij wond
Wanneer zij mijm'rend naar mij zag, en naar
Mijn mond haar langzaam openende mond
Neeg in de breede schaduw van heur haar.
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VII.
Meest komt zij als de late najaarslanden
In ritselende huiveringen sterven;
Dan wenkt zij aan mijn venster, en wij zwerven
Tezamen, en ik houd haar koele handen.
En nu mijn hart de droom van haar erbarmen
Niet meer behoeft, noch haar zacht neigend steunen,
Gaan wij hoog naast elkander, en wij leunen
Gaande in de streng'ling van elkander's armen.
Maar soms, wanneer zij over mij gebogen
Haar oogen opent wijd boven mijn staren,
Zie ik de droomen, die in de eeuwen waren,
Sterven in 't kalme donker van haar oogen:
Roerloos op het steil duister van een tempel
Zie ik de Priester van 't Geheime Leven Dan hoor ik eeuwen waaien.... en er bleven
Niets dan een zuil en een gebroken drempel.
Een donkren Koning zie ik in gepeizen
Over terrassen en paleizen dwalen Dan dreunt een zee.... dan is in later stralen
Niets zichtbaar dan de puinen van paleizen....
't Was eens dat zij hierna de woorden zeide,
Die langzaam wijde poorten open deden:
‘Zie, zij beminden mij en zij beleden
Háar. - En is niet uw leven haar belijden?
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Zoo zijn uw hooge meerdren neergeslagen Maar weet ook dit: elk zag van de eigen toren
Vervoerd het eeuwig rijzen en verloren
Gaan aller vormen binnen 't Al; zij zagen
Daarbinnen geen ding eeuwig - daden, droomen,
Noch stelsels, noch hun zonnen; slechts in 't Leven
Het oogenblik, dat door vol overgeven
Plots'ling kristal wordt in het eeuwig stroomen.
En gij, die haar belijdt zult ook dit vinden,
Want het is haar geheim; dit vonden allen,
Die - lang in duisternis teruggevallen Eens haar beleden wijl zij mij beminden.’
Toen zweeg haar schoone stem. - Ik hoorde ver en
Diep uit een warm gehucht een moe beest blaten....
De Wind stond naast mij - zij ging ons verlaten En boven haar zagen wij de eerste sterren.
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VIII.
Wie bij hun deur haar vonden,
Wachtend, met zekerheid
Wisten zij haar gezonden
Door u - waar gij ook zijt En in haar oogen lezen
Zij kalm en zonder vreezen,
Dat voortaan heel hun wezen
Tot u wordt ingewijd.
Géén, die zich niet moét geven
Aan 't golvend Leven, maar
Alléén die stervend leven
Vinden en winnen haar Waar golven brekend zingen
Zijn zij - hun jubelingen,
Weenen en mijmeringen
Is dag en nacht, en waar
De Wind de Poort van 't Oosten
Wijd waait, en waar de Wind
Klaagt bij het Graf in 't Westen,
Zijn zij als ieder kind Maar bij haar komst vergeten
Zij wenteling, en weten
't Einde van vreugd en leed en
Al 't Zijn, waar 't Zijn begint.
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IX.
Geroepen uit de droom der warme dalen
Zijn wij, uw stem vermoedend, opgestegen Elk ging zijn weg en elk der vele wegen
Steeg door verheldrend droomen naar uw stem Soms als een moe is, hoort hij het verleden,
En staat en ziet naar 't ruischend dal beneden,
Maar voelt zich niet verlaten: and'ren dwalen
Hooger en verder en zij weten hem.
En verder stijgt hij en zijn schreden klimmen
Langzaam aan trager; maar nog zweeft zijn denken
In held're droom en blijft haar vleug'len drenken
Met hoopvol licht, en zweeft en voelt zich ijl,
En weet den weg niet die zijn schreden traden
En zag de snelle wending niet der paden,
Noch het verdwijnen van de vroeger kimmen,
Tot van het plotseling besef de pijl
Treft, en zijn droom velt, en hij ziet dat de ijlten
Donkeren, en de paden worden rotsen,
En in den nacht der diepten slaan en klotsen
Hongrige golven, en ontzetting dreigt Daar is het grijpen van het zwart-verstarde,
En het bleek omzien, en het plots' verwarde
Wankelend deinzen voor de schrik der steilten,
Handen die weren, en het woord dat hijgt.
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Maar toen ik kwam stond daar een, onbewogen;
Het scheen of hij zichzelve was vergeten Een hooger aandacht en een breeder weten
Beheerschten hem; hij door hun heerschen won
Beiden. Ik voelde dat ik hem vertrouwde Ik nam zijn hand - Hij heeft mijn hand gehouden,
En zag mij aan en toen over mijn oogen
Uit in de ruimten, en zijn stem begon Luisterend stond ik, en toen werd mijn luistren
Zien, want hoog boven 't breedneerbrekend bonzen
Der golven, heeft zijn stem gebouwd een bronzen
Hal van geluid, en ik, hoog opgericht,
Stond op de drempel en ik zag het waaien
Van winden, en met breed uitwuivend zwaaien
Ruimden zij alle wolken, en het duistren
Verwoei, en 'k stond onder der sterren licht.
Dáár won 'k, ten drempel van zijn stem, het wonder
Van de aether, en hoe de Aarde door haar golven
Gewekt, gestuwd door haar, door haar bedolven
Wentelt, en went'lend stijgt uit het begin En hoe de sterre' elkander door de sferen
Het zijn in Liefde's eindlooze Aandacht leeren En wijl 'k van aandacht huiverend daaronder
Stond, nam de golf mijn hart - ik stond erin.
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Dit was de groote breuk van het bestendig
Zinnenverband - 'k voelde de sterren naadren
Mijn hart, hun banen gonzen door mijn aadren,
Eén vreugde, één duizling, één kristallen pijn En ik heb nooit, niet in mijn hoogste droomen,
Geweten dat het hart in het volkomen
Bewustzijn van zijn kleinheid zóó oneindig
Groot en zóó machtig en zóó klaar kon zijn.
En naar het brandpunt eindeloozer stralen
Van klank en licht voelde ik het heengetrokken,
En 't ging als klank, als licht, recht, onverschrokken,
En 't is door Uw stem, door Uw oog doorboord En nu.... ik heb U nimmermeer verloren 'k Hervond dit leven, maar mijn droomen hooren
Helder en wákend in de warme dalen
Uw stem door alles wat dit leven hoort.
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X.
Dien dag kwam weer die droom waardoor de beide
Zusters, Verlangen en Herdenken, dwaalden
Langzaam en neigend, wijl zij van de tijden
Toen elk verlaten ging elkaar verhaalden.
Zij gingen heen; ik heb mijn hoofd geheven,
En hoorde een vogel ergens aarz'lend zingen
Een ijl verlangen, en vermoedde een zweven
Ergens - heel ver - van warme naderingen En toen - een klank? een geur? - ik heb 't geweten:
De Lente nadert hand in hand met 't Leven!
Een snelle scheur is door mijn hart gereten,
Gereten door mijn sluier van het leven Naakt wankelde ik van mateloos begeeren
En de angst van liefde en vreugd te moeten derven Ik viel tegen de zwijgende Aarde neer en
Ik weende omdat ik eens zal moeten sterven Nooit heeft mijn hartsverlangen zóó de zware
Pijn van té felle zaligheid geleden....
Toen daalde met den avond een bedaren
Over mij neer, en 'k ging en dronk uw vrede,
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O, Gij, die de Aandacht zijt van mijn beminnen En met uw vrede dronk ik een mild hopen
Naar alle weelden die ik nu ga winnen,
En naar de landen waar ik nu ga loopen En uit uw vrede geef 'k u deze zangen De laatsten - want nu voel ik heller droomen,
Nu gaan de dagen komen als verlangen
Vuur wordt en lust, nu gaan de dagen komen
Als ik door 't bloeiend opengaan der landen
Vergeefs en zalig dool om u te vinden,
Waar gij uit de eigen hooggeheven handen
Neersneeuwt de bloemen die mijn oog verblinden.
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XI.
Waar brekend het zwijgen begint
Van de droom der duist'rende zee,
Zweefde de regen neer en
Daalde naar zee door de sferen Ik stond er met den Wind
En wij zagen uit over zee Wij zagen een Tempel gebouwd
Steil uit de kim van de zee,
Van wolken en late stralen Tusschen het eind van ons dwalen
En de verre zuilen van goud
Zweeg de duist'rende zee En de Wind zei: ‘Wie naar háár zingt
Vindt in weemoed de droom van zijn vreê En hoor - voor de steilte der tempel
Staat zij, ten scheem'renden drempel,
Staat zij en wacht zij en zingt
Over de duist'rende zee’ LYNMOUTH, Febr. '12.
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Onrust
door Gustaaf d'Hondt.
I.
Een ganschen langen, triestigen nacht had hij doorgereisd, in muffige, vunzige
spoorwagens, log daverend door de donkere ruimte. Ongeduldig was hij, en
zenuwachtig uitermate altemet en herhaaldelijk had hij gepoogd in den slaap eenige
verpoozing te vinden. Doch geen oog kon hij luiken.
Zoo eindeloos-lang had hem die nachtreis toegeschenen en 't was als eene
kinderlijke blijheid die hem doorwarmde wanneer hij, eindelijk, het zwenkende
landschap in twijfelachtige klaarte uit het morgengrauw had zien opbleeken. Dán
toch had hij gevoeld zijn oprecht gelukkigzijn het verre, vreemde land voor goed
achter den rug te hebben en te weten dat hij nu zijn geboortestreek naderbij kwam.
En hij had in de handen gewreven, lang en genoeglijk en daarbij zijn gansche lijf
voelen rillen als in een sensatie van diep indringend genot.
Ook nog den volgenden, tergend-traag voorbijkruipenden voormiddag, had de reis
voortgeduurd, tot even na den noen. Maar toen had hij het plotseling niet meer kunnen
uithouden en hij was afgestapt, een paar stations vóór hij tot bestemming zou komen.
Want om zijn hart had hij weer voelen aanbeven die vage benauwdheid die daar
soms zoo zonderling kon liggen rondtasten lijk een stil inwoekerende kwaal sinds
jaren in zijn borst genesteld, nu eens sluimerend leek het, dan weer plotseling wakker
wordend in het hopelooze van hartbeklemmende angstsensaties.
Een poosje had hij in de nabijheid van het station rondge-
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loopen, besluiteloos eenigszins, en zich lekker verkwikkend aan het milde der zonnige
najaarslucht; dan had hij een paar herbergen bezocht, en er bijna gulzig gedronken,
in lange teugen, het smakelijke, lang ontbeerde bier van zijn land.
Laat in den namiddag was het geworden reeds wanneer hij, het reispak en eenig
werkalm over den schouder, de goed bekende baan insloeg naar zijn dorp, twee uren
verder liggend ongeveer.
Het bier had hem ietwat vroolijker gestemd en zijn onrust van den voormiddag
lag daar nog enkel om zijn hart als een verre nagebibber van gesusten weemoed. En
flink stapte hij door, de oogen strak voor zich uitstarend, in de verte.
Nu waande hij zich bijna te huis.
Hier en daar, langs de baan, stond een kleine hoeve of een huisje wier bewoners
hij vroeger, vóór zijn vertrek, had gekend. De menschen die hij onderweg ontmoette,
nu en dan, keken hem doordringend aan, nieuwsgierig te weten wien hij was. Maar
vroeger reeds had hij zijn vilten hoed diep over het voorhoofd getrokken en hij sloeg
de oogen neer, omdat hij liever onbekend bleef. Morgen of overmorgen, of later nog,
zou men wel vernomen hebben dat Dolf Raes, na eene jarenlange afwezigheid,
eindelijk uit Frankrijk was teruggekeerd.
Meer dan een uur reeds had hij aanhoudend doorgestapt en het werd hem nu te
moede alsof allengskens loomheid in zijne knieën begon te zinken.
In eene uitrafeling van donkergrijze wolken, diep aan den westeinder, was het
tanend goud der uitgelaaide zonneschijf komen doorpiepen en breede strepen bleeken
goudmist sloegen lijk reusachtige molenwieken over de donkerende landouwen. De
boomen langs den weg stonden daar in zwijgende roerloosheid als was hun loover
reeds zwaar van den aanhuiverenden avondsmoor. In de geruchtloosheid der verre
akkers, in twijfelachtige vlekken, doezelden donker de silhouetten der arbeiders bij
de laatste bedrijvigheid der dagtaak.
Een kleinen steenweg die, in breeden bocht, naar zijn dorp leidde, had hij even
ingeslagen. Hij had den hoed nu ietwat hooger op het voorhoofd geschoven en blikte
weer strak vóór zich uit. Ginds, in verre, vage nevelachtigheid, zag hij zijn dorpstoren
hoog opdoemen boven de lijk tegen den grond gehurkte boomen en zijn massieve
bonkigheid stompte donker af tegen
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een vlak stervend goud dat de zonne aan den horizont had vergeten. Een plotselinge
aandoening viel hem als een schok in de borst en hij liet zijn pak nevens zich vallen
om eens diep uit te ademen. Nimmer was bij hem het vermoeden opgekomen dat het
plotse terugzien van zijn geboortedorp, hem zoo diep zou hebben aangegrepen.
Want als een oud bekende uit den lang vervlogen kindertijd, stond daar, immer
onveranderd, en in zijn eenigszins indrukwekkende, donkere logheid, die oude
kerktoren in het bladstille zwijgen van het aandikkende avonddeemster. En terwijl
Dolf nu weer flinker doorstapte, als onweerstaanbaar aangelokt door dat blokkige
mysterie uit zijne jeugd, scheen de toren hem stilaan te gemoet te treden uit den
verren schemer.
Een weinig rechts, aan het einde van een zijstraatje dat van het dorp naar de
landouwen voerde, stond daar ergens, eenzaam, de Bonten Os, de kleine herberg van
de struiksch-blozende Fiele van destijds, in de schaduw van drie oude, knottige
linden. Hij meende dat een lichtje, dat hem nu pinkend uit de verte toemonkelde als
een blij-kijkend vuuroog, uit het kroegje straalde, het donkere land over.
Links, dieper achter een sombere boomenmassa, bevond zich het huisje waar hij
geboren werd en waar, enkele jaren geleden nu, en tijdens zijn verblijf in den vreemde,
zijn moeder was gestorven. En, terwijl een gewaarwording van plotselingen weemoed
in zijn harte wrong, doorpriemde zijn oog de mistige deemstering, zoekend het plekje
waar omtrent het gebouw kon staan.
Doch meteen keek hij weer naar rechts, als onoverkomelijk geboeid. Altijd door
blikkerde daar dat verre lichtje uit Fiele's herbergje hem zoo lonkend tegen en het
leek soms een lui pinkend oog, zwijgend aanlokkend in den schemer van den
valavond.
Fiele's herberg....
Vaak, tijdens zijn meer dan tienjarig verblijf in Frankrijk, had hij gedacht aan Fiele
en aan haar donkere kroegje, waar zooveel uit zijn bestaan was blijven voortleven.
En telkens wanneer hij wist dat mannen uit Vlaanderen waren aangekomen in de
verre gouwe waar hij wrocht, onvermoeid als een gedurig opgezweept trekbeest, had
hij ze opgezocht om ze te hooren spreken over hun dorp en de menschen die er
woonden. Hunne taal en het beetje
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lucht dat zij hem, meende hij, in hunne kleederen meebrachten, schonken hem als
eene illusie van de atmosfeer uit zijn eigene streek.
Alzoo was het ook dat hij ginds had vernomen den dood zijner moeder, eene flinke
vrouw als een man zoo sterk en die bezweken was na enkele dagen ziekte, aan een
kwade verzwering in het been; dat, bijna onmiddellijk daarna, zijn eenige broer, een
welstellende boerendochter had gehuwd, veel ouder dan hij, die hem het leven had
vergald en ondraaglijk gemaakt, zoodat hij, zekeren dag, haar plotseling had laten
zitten en naar Amerika was vertrokken, waar hij thans nog moest zijn; dat bij eene
militieloting, de jongens van zijn dorp brutaal hadden gevochten met de lotelingen
van Over-Schelde en er een hunner was dood gebleven, het hart afgestoken met een
ponjaard, door een steenbakker.
Ook dat Fiele, de vleezige, leutige Fiele uit den Bonten Os, nog ongehuwd was
en steeds alleen in haar herbergje woonde met hare moeder, een lam en onnoozel
schepsel, dat niet meer uit haren leunstoel kwam...
Fiele...
Ginds, in den vreemde, had hij echter nooit tegen iemand dien naam uitgesproken,
omdat hij wist dat, telkens wanneer Fiele toevallig in 't gesprek werd vernoemd, de
mannen uit zijn streek hem daarbij ondervragend en lijk uitvorschend plachten aan
te kijken en hij als een vage achterdocht in hunne blikken meende te zien schitteren.
Nu was het hem te moede alsof een gansch verleden traag heropleefde van onder
jarenlange vergetelheid, lijk een glimpje vuur van onder de assche waarin de wind
aanhoudend blaast...
Het lichtje, ginds verre, stond daar nu strak en stijf te gluren boven de groezelende
velden en zijne klaarte leek hem koud en streng als een verwijt.
Als een brusk, onwrikbaar besluit kwam het toen in hem op dat hij niet naar Fiele's
kroegje zou heengaan, - nu nog niet althans. Morgen, wellicht....
Een oogenblik bleef hij daar nog peinzend langs den weg, staarlings kijkend in
het deemstere dat meer en meer om hem begon aan te dikken. Dan ging hij voort,
een paar boogscheuten verder slechts, tot waar een smalle aardeweg zich van de baan
afscheidde en de donkerende akkers inkronkelde. Om zijn hart was alweer
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een zweem van onrust aan 't zoeken en in zijn knieën voelde hij lijk de aanbevende
vermoeidheid na een verren tocht.
Bij den aardeweg hield hij nogmaals stil, eventjes aarzelend. Maar onmiddellijk
daarna beurde hij fiks den kop op, lijk in een plotseling, hardnekkig willen en hij
stapte den mullen weg langs, de duisternis in.
Zijn hart was geweldig aan 't bonzen gegaan, zoodat hij de aderslag tot in zijne
keel voelde tikken; maar pezig schoorde hij de beenen, nijdig stampend met de zware
schoenen, om dat aanhoudende knikken zijner knieën te overweldigen.
En voort ging hij, altijd verder, de tanden nu ijzervast op elkaar geperst, om zijne
wilskracht wakker te houden.
Bij een hoogen, breed- uitwaaienden boom, bleef hij staan. Hij strekte den hals
uit en zijne oogen zochten langs den stam. Een stille huivering bekroop hem en een
gruwelijke vloek bromde hem uit den mond.
In de schors had hij een kruis gezien, daarin gekorven met een mes tot diep in den
bast, dat door den tijd langzamerhand was uitgezwollen in grijnzende, dreigende
vettigheid.
Hier was 't gebeurd....

II.
Hier was 't gebeurd, jaren geleden, en toch lag het hem nog zoo duidelijk in 't
geheugen, als was 't pas van gister....
... Dien dag, 't was een maandag, hij zou het nooit vergeten, had hij vroeg naar
hun stukje land gemoeten, voor het rooien der aardappelen. Maar weinig lust had hij
in het werken. Daags te voren, immers, had hij tot laat in den nacht in den Bonten
Os gezeten, bij Fiele, en er tamelijk veel gedronken. En wrevelig was hij en norsch,
omdat Fons Dick, de jachtwachter, een flinke, rank opgeschoten jongeling, enkele
jaren jonger dan hij, daar ook reeds een groot deel van den avond zat, en Fiele
herhaaldelijk uit zijn glas deed bescheid doen. Meer dan eens had hij meenen op te
merken hoe beiden, geniepig, naar elkander vriendelijk lonkten en hoe Fiele, altemet,
wanneer zij hem voorbij ging, met haar vleezig lijf langs zijn rug vleide en hem
daarbij vlug in den nek blikte.
Want Fiele was de zijne, de zijne alleen. Zoo dikwijls reeds had
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zij het hem gezeid en bevestigd vaak met tranen in de stem; zoo dikwijls ook had zij
hem daarvan het bewijs gegeven wanneer zij, in 't diepste van den nacht, hem langs
de achterdeur binnen liet...
Tweemaal in den morgen, en tweemaal na den noen reeds was hij naar Fiele's
herbergje gegaan en had er gedronken. Dat hij slecht geluimd was en haar soms
nijdig en valsch aangluurde van onder zijn diep neergehaalde pet, dat had de meid
wel opgemerkt; maar hij had wel meer zulke buien van boos humeur en zij deed alsof
zij er niets van merkte.
De laatste maal echter, was hij boosaardig vertrokken en had gevloekt:
- Hier zie-de mij niet meer!
Fiele had daarbij eens geglimlacht en hem plagend achterna geroepen:
- Tot later, Dolf, jongen, - en de neêrstigheid.
Wanneer bij later, bij valavond reeds, en ondanks zijne belofte, toch nog eens naar
den Bonten Os wilde, zag hij, van verre, de jachtwachter het kroegje uitsluipen en,
even buiten de deur, een poosje bij Fiele blijven praten en dan traag vertrekken. En
hij had ook gezien hoe, van uit de deur waar zij stond, zij hem een tijd lang bleef
naoogen en hoe Dick zich nog eens omkeerde en haar uit de verte vriendelijk
toeknikte.
Onmiddellijk en sterker dan ooit was het vage vermoeden van den vorigen avond
hem weer komen verontrusten.
Wanneer Fiele's deur dan gesloten en de jachtwachter, het geweer los over den
schouder, in den landweg was verdwenen, sloop hij hem stil achterna, waarom wist
hij eigenlijk niet. Het was een impulsie sterker dan hij zelf. Niet, nochtans, dat hij
Fons Dick eenigen wrok of haat toedroeg. Meer dan eens toch had deze hem betrapt
op heeterdaad van wildstrooperij, wanneer hij ergens op zijn jachtgrond stroppen
wilde plaatsen of met een haas onder het vest huiswaarts keerde. Dick, in den grond
een goede kerel, had zich steeds er bij bepaald hem met eenige vloeken of eene
bedreiging op de vlucht te drijven. Maar nu de man, die als een onverbeterlijke
meisjeslooper was gekend, zoo klaarblijkelijk en zoo onbewimpeld Fiele's goede
gunsten poogde te verwerven, was het in zijn binnenste beginnen te zieden en te
koken.
Weldra had hij Dick bijna ingehaald en van zooverre de toenemende duisternis
het hem toeliet, was hij hem dan stap voor stap gevolgd.
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Hier, aan dien grooten beuk, was de jachtwachter toen blijven staan en had het geweer
van den schouder genomen en het rechtop tegenaan den boom geplaatst. Dan had
hij neergehurkt in het gras, kijkend in de richting van waar hij gekomen was.
In de nabijheid, achter de hooge elzenstruiken, had Dolf zich op den buik gelegd,
bijna vlak vóór Dick, en loerend steeds langs denzelfden kant uit.
Na eenigen tijd ontwaarde zijn scherp geoefend stroopersoog eene donkere gedaante
in de diepte van den weg. Zij naderde blijkbaar met rassche schreden en weldra had
hij opgemerkt dat het eene vrouw was. Ook de jachtwachter scheen haar te hebben
gezien, want hij was plots recht gestaan. Wanneer de vrouw nog slechts enkele passen
van Dick was verwijderd, herkende Dolf in haar bepaald Fiele aan de manier waarop
zij haar donkeren doek om het hoofd droeg en ook aan het eigenaardige van haar
gang.
Roerloos bleef hij daar liggen, als aan den grond vastgesmakt en hij voelde hoe
het bloed, in wild gegulp, hem naar het hoofd stormde. Zijne vingeren woelden in
het gras en zijne keel was als toegeschroefd.
Toen zag hij haar gezwind den jachtwachter naderen en hij hoorde als het
geheimzinnige fluisteren van hunne stemmen in het halfduister dat hen omdoezelde.
Eene korte wijle slechts scheen hun onderhoud te duren.
Dan zag hij hoe Dick zijn arm om Fiele's nek lei en haar tegen zich aanduwde,
hoe zij alzoo verder gingen nog, stap voor stap en heel traag en hoe, nu en dan, het
gelaat van den jachtwachter zich naar het hare neigde en zij zich liet omhelzen, lang,
lang....
Dolf was plotseling overeind gesprongen en snel als de weerlicht bliksemde nu
zijn geopend mes in het avonddonker.
Diep gebukt, de kop bijna tegen den grond, sloop hij, hijgend van nauw ingetoomde
woede, de hooge elzenstruiken langs. Toen stond hij plots stil, met ingehouden adem
en dieper bukkend nog, omdat ook zij niet verder gingen. En bepaald zag hij dan hoe
beiden daar eventjes als te worstelen stonden en hoe zij dan, nevens den weg, lijk
op den grond neervielen, dicht omstrengeld.
Zijne holleblokken had hij zenuwachtig van de voeten geschopt en in één wip was
hij het grachtje, nevens de struiken, over. Stil loopend op de teenen in het mossige
gras, kwam hij tot bij den boom waartegen het geweer stond aangeleund.
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Vóór hem lagen Dick en Fiele nog op den grond als veilig onder de donkere
beschutting van den zwijgenden avond. En plots, als de bliksem, flitste door zijn
brein een satanisde gedachte. Hij kneep vlug zijn mes toe, borg het in den vestzak
en sprong op het geweer toe....
Eén knal, kort bijtend in de ongerepte stilte.
Hij wierp toen het geweer naar hen toe en vluchtte ijlings weg, het grachtje over,
greep zijn klompen en holde de landouwen dwars door in dolle vaart....
Op zijn stukje land gekomen, had hij eens diep uitgeblazen, het kleine baaltje
aardappelen, die hij dien dag had gerooid, op zijn kruiwagen geladen en was dan
huiswaarts gereden.
Een enkel mensch slechts had hij onder den weg ontmoet, een gebuur en
wildstrooper als hij.
- Hebt ge 't gehoord, Dolf? had deze hem gevraagd.
- Wat? deed hij, dood onverschillig bijna.
- Wel die scheut, daar straks.
- O, ja, ginder....
En hij had met den kop achterwaarts gewezen, naar de plek toe.
- 't Zal 'n goeie geweest zijn, misschien....
- 'k Wil het hopen!
Zijne stem had eenigszins getrild van moeilijk bedwongen gramschap bij dien
innigen wensch.
- Gaan we, van avond?
- Ik niet; ik ga slapen. Te veel gedronken van daag.
- Bij Fiele, zeker?
- Ja.
En daarop had hij zijn weg voortgezet, trager nu dan vroeger.
Te huis gekomen, had hij er een oogenblik hevigen schrik beleefd. Wanneer hij
de woonkamer binnentrad, waar het licht reeds brandde, had hij op zijne hand een
donkere vlek meenen te bespeuren. En hij was onmiddellijk weer buiten gegaan,
eerst naar de pomp, en dan, zich bedenkend en beducht voor 't gerucht, naar den
mestput waarin hij de handen had gewasschen. Vervolgens had hij eene handsvol
gras uitgerukt en daarmee zorgvuldig de armen van zijn kruiwagen afgewreven. Hij
dacht - en hoe zulks hem in den kop was gekomen, begreep hij niet - dat daar ook,
evenals op zijne hand, bloedspatten voorkwamen....
En later in den avond, hadden menschen die langs dien weg
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huiswaarts keerden, daar Dick gevonden. Hij was dood, een schot in de zijde, en
bijna vlak nevens hem lag zijn geweer.
Vele geruchten hadden in 't dorp geloopen aangaande dien schielijken dood.
Enkelen beweerden dat hij moest doodgeschoten zijn door een strooper; anderen
wisten het beter en zeiden dat het een ongeluk was: wat te veel gedronken en
gestruikeld over een boomwortel en bij 't neervallen het geweer plots afgegaan, - 't
was nog gebeurd, immers.
Dien nacht had Dolf niet geslapen en 's morgens, heel in de vroegte, was hij naar
zijn stukje land teruggekeerd en had er neerstig gewerkt. Onder het rooien der
aardappelen loerde vaak zijn blik van onder de neergetrokken pet het land over, niet
zonder angst meestal. Soms, wanneer hij aan den vorigen avond dacht, begon zijn
hart onstuimiger te jagen en bijwijlen zinderde vrees door zijne beenen. In zijn borst
nestelde zich voor het eerst de onrust vast.
Wanneer hij soms, in de verte, eene menschelijke gestalte ontwaarde, bleven zijne
oogen er opgevestigd, lang en doordringend, scherp naspeurend wie het zijn mocht
en of de persoon niet op hem af kwam.
De tweede dag reeds was het dat hij daar wrocht, geweldig als een beest, om zich
toch maar dat gebeurde uit den kop te zetten, en in Fiele's herberg had hij niet meer
den voet gezet. En in den namiddag, had hij in de verte bespeurd de hooge gestalte
van den dorpsveldwachter, een kerel als een reus zoo groot en den schrik der
wildstroopers. Hij zag hem het land opstappen, komend in zijne richting en 't was of
de grond allengskens onder zijne voeten dreigde weg te wentelen. Doch hij wist zich
te vermannen. Stevig, met strak en sterk gespannen spieren, steunde hij op zijn
rooihaak om niet voorover te storten. Met breeden zwaai klampte hij hem dan in den
grond, twee, driemaal achtereen, terwijl van onder de diepfronsende brauwen zijne
oogen den veldwachter onrustig tegemoet blikten.
- Ha! Dolf! riep toen de man, recht op hem af komend. Zoo neerstig aan den arbeid?
- Ja, champetter! zei hij, het onmogelijke beproevend om toch maar kalm te blijven
en niets van zijne ergerende onrust te verraden, 't moet wel. 'k Heb de gansche week
dapper doorgewerkt en nu loopt het op zijn einde.
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- De aardappels zien er niet slecht uit.
- 'k Zou 't gelooven; 't zijn beste!
- Allo, zooveel te beter.
Dolf knikte eens met het hoofd, instemmend. Dan raapte hij de aardappelen uit de
omgehakte aarde en wierp ze op een hoopje.
- 't Zijn de beste die er nog van eten zullen, meende de veldwachter.
- Dat zeg ik ook, champetter.
- Fons Dick zal er níet meer aan smullen....
Dolf voelde zijn hart ineenkrimpen.
- Fons Dick? herhaalde hij, aarzelend; - ha! ja, - de sukkelaar!
- Toch 'n aardige zaak, he?
- Ja, 't is spijtig!
- Weet gìj niets?
- Ik? Geen woord! 'k Heb een schot gehoord, wanneer ik met mijn kruiwagen naar
huis ree, anders niets? En 's anderendaags hoorde ik spreken van 't ongeluk....
- Van 't ongeluk? zei de veldwachter, pogend daarbij hem in 't gelaat te blikken.
- Ze zeggen het toch!
- Dat valt nog te zien, meende de man der wet, eenigszins aanmatigend-brutaal.
- Zoudt gij denken? huichelde Dolf. 't Was anders 'n goeie sloeber. Voor mij mocht
hij er wel zijn. Hij zag misschien wel een beetje geerne de meisjes; maar als men
jong is, nie waar, champetter?
- 't Is waar! meende deze, zachter ditmaal en als weifelend.
- Zie, champetter, had hij dan gelogen, wel honderd keeren heeft hij mij kunnen
pakken; maar hij deed het niet en daarom zag ik hem geerne.
- Met mij zoudt gij 't zoo gemakkelijk niet hebben! bevestigde de veldwachter, de
borst hoovaardig voorop zettend.
- Ik weet het wel, champetter! had hij daarop gelachen, onnoozel en ootmoedig
doende, ik weet het wel!
De veldwachter, eenigerlei gestreeld in zijne eigenliefde, had hem daarbij verlaten
met een kort en tamelijk vriendelijk:
- Allee, salut!
Alsof er niets gebeurd ware en zoolang hij den veldwachter
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nog zien kon, had hij dan voortgewerkt, diep uitademend altemet zijne hevige onrust...

III.
Eigenlijk was die moord op den weerloozen jachtwachter hem steeds in den kop
blijven steken als de onrustige polsslag van zijn eigen leven. Wanneer, soms, het
herdenken daaraan hem te tergend werd en in zijn binnenste lag te knagen als een
onophoudelijk invretende kanker, had hij gedronken of vergetelheid gezocht in
uitspattingen allerhande. Het had hem echter nooit mogen lukken. Zelfs dan wanneer
hij zijn uitzinnigste pret bot vierde en alle herinnering aan de daad daar diep in zijn
gemoed scheen te sluimeren, was vaak een onschuldige zinspeling of een onbeduidend
dronkemans woord voldoende geweest om ze weer wakker te roepen en de sterk
ingewortelde onrust herop te wekken.
Zijn gansche, jarenlange verblijf in Frankrijk door, had hij geleefd als in een
toestand van aanhoudende vervreemdheid, net alsof het innerlijkste van zijn persoon
in de verafliggende geboortestreek was blijven haperen. Geen avond bijna was hij
te bed gegaan, zonder dat iets van daar in zijne kamer of aan zijne bedsponde was
komen heropleven als het schimmige van zijn verleden.
's Nachts droomde hij veel, schromelijke droomen somtemets, nu eens luidop
sprekend daarbij in vreesachtig gestamel, lijk bij iemand die zich langzamerhand
voelt worgen, dan weer roepend en schreeuwend, woest en rauw, als vocht hij
hopeloos tegen niet te ontkomen gevaar. De menschen welke met hem op dezelfde
kamer sliepen, hadden hem dikwijls in overholen wrevel, opmerkingen dienaangaande
gemaakt, omdat zij daardoor in hunne nachtrust werden gestoord.
Een dier visioenen van angst en worstelhallucinatie was 't dat hem voor enkele
maanden pas, bijna het leven had gekost. En de herinnering er aan was hem in den
kop blijven steken als een vage bedwelming.
O, dien nacht, dien nacht!...
Nu nog kreeg hij als een sensatie van duizelig vermoeid-zijn wanneer hij er aan
dacht.
Zoo was 't gekomen:
... Uren, scheen het hem toe, had hij reeds gegaan in het
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zwarte van een donkeren nacht, angstig gejaagd, met achter hem, de groezele,
dreigende schim van een mensch, nu eens dicht op zijne hielen als reusachtig groot
opgroeiend uit het akelige van den nacht, dan weer plotseling wegslinkend in het
niet, opgezogen als 't ware door de hem omringende zwartheid, om dan weer ineens
te voorschijn te komen, hij wist niet van waar, en grooter en reusachtiger nog dan
vroeger, met droeviggroote, starkijkende oogen die hem onheilspellend aangluurden.
Telkens en telkens had hij gepoogd te loopen, - te loopen zoo hard hij maar kon
om dat spookbeeld te ontvluchten. Maar het mocht hem niet gelukken. Zijne beenen
waren als verlamd en met loggen, loodzwaren plofstap was hij voortgegaan, langs
de verre baan, dalend en stijgend en dan weer kolkend lijk in peilloozen afgrond. En
altijd was het hem daarbij te moede of hij geen voetbreed vooruit kwam en maar
steeds op dezelfde plaats beende, beende....
De weg was grauw, aschgrauw, en daarnevens, van weerszijden, gaapte het zwarte
donker... En tòch ging hij voort, of poogde hij verder te gaan, hij wist het niet, altijd
doorstappend, stappend, stappend..., met onophoudelijk die dreigende spookschim
op zijne hielen, zoodat hij, altemet, als de kilheid van een aanhuiverenden ademtocht
in den nek meende te voelen.
Toen was het spook plotseling verdwenen; maar in de diepte van den weg dien
hij langsheen sukkelde, had hij dan gezien als eene gedaante neergesmakt liggend
langs den grond.
Roerloos en zwaar lag zij daar, spokerachtig ook in de haar omgrimmende
duisternis. En hij had ze toen eventjes zien bewegen, nauw merkbaar eerst, lijk stil
en schimmig op-en-neer-gaande onder het duwen van den wind. En stilaan was ze
daarop beginnen zwellen, zwellen meer en meer, en een reusachtige gestalte - mensch
of dier, hij had het niet kunnen zeggen - was opgerezen, hoog-opgroeiend in de
donkerte, dreigend in haar schromelijke massa. Vluchten had hij niet gekunnen,
omdat hij voelde hoe de grond onder zijne voeten wegslonk en draaide en kolkte,
donker gapend, en toen had hij gepoogd luidkeels zijn fellen angst uit te gillen. Maar
van de raadselachtige gedaante uit waren toen in eens lijk twee reuzenarmen
losgegroeid, hadden zich naar hem uitgestrekt, in grijpbeweging, en hem gevat, eerst
bij de armen, dan op de schouders, vervolgens kruiselings over de borst en
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hadden hem gedrukt, gedrùkt, zoo dat de adem hem in de keel bleef hokken.
IJlings was hij dan het bed uitgesprongen en de kamer uitgevlucht. En onmiddellijk
daarop was hij de trap afgedonderd, in een angstschreeuw rauw opjammerend in de
huiverige nachtstilte van het groote logieshuis waar hij woonde. Menschen plots
gewekt door het gerucht, waren komen aangeloopen en men had hem gevonden,
beneden de trap, levenloos, bloedend uit neus en mond.
Weken lang had hij in 't gasthuis gelegen, met gebroken ledematen en ook
bedenkelijke inwendige kneuzingen, langzaam, langzaam herstellend. En wanneer
hij vertrok had men hem gezeid dat de volledige genezing nog een tijdje lang zou
duren en hem ook allen zwaren arbeid verboden. Hij wist het, trouwens, zoo goed
als de dokters: hij was dezelfde niet meer van vroeger. Vele jaren scheen hij ouder
geworden en in zijne lenden duwde en neep een onbepaald zeer, plotseling opflitsend
soms in pijnlijke scheuten tot in den rug en op zijn borst had hij een gevoel van
aanhoudende benauwdheid als lag daarop eene lomp drukkende hand.
En zonder dat hij wist hoe het kwam was hij in eens beginnen hunkeren naar zijn
land. Den vorigen dag had hij een beslist besluit genomen: hij zou naar zijn
geboortedorp terugkeeren, wat hem ook daarbij mocht overkomen....
Dien avond kwam het hem bijna vreemd voor dat hij hier zoo kalm stond en zoo
gewoon onverschillig. Opwekkend eenigszins borrelde nu in hem lang vergeten
blijheid, alsof het weerzien van de plaats waar Dick onder zijn nijdig schot morsdood
bleef een einde zou stellen aan zijn jarenlange marteling en eindelijk toch de rust
weer zoetjes in zijn gemoed ging huizen.
- Hij kreeg maar wat hij verdiende! meende hij, als een afdoende geruststelling
en hij keerde op zijn stappen terug, dorpwaarts....
Toen hij, korts nadien, op den steenweg kwam, viel dat priemende licht van daar
straks hem nog scherper in het oog. Het lonkte hem aan, vriendelijk bijna en
aantrekkelijk, als een dwaallicht bij donkeren nacht den rondsukkelenden dompelaar.
En hij had niet de minste onrust meer en hij voelde hoe daar, in zijn borstkas, zijn
hart lag te kloppen, wel ietwat luid, maar toch in eene hem zoo ongewone kalmte
dat hij vrede waande in zijn ziel.
Ook het gaan viel hem lichter dan vroeger en met groote stappen
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ging hij op dat rustig blakende licht af, dat hem nu bepaald scheen te wenken en
steeds grooter werd als kwam het, door de duisternis, zelf naar hem toe.
Daar zag hij inderdaad den Bonten Os, Fiele's herbergje en eerder dan hij zulks
had vermoed, stond hij dicht bij de knottige linden. Binnen was er gerucht van
stemmen. Een oogenblik aarzelde hij, zich afvragend of hij toch niet zou binnen
gaan....
Zou hij?
Daar klonken weer de stemmen, hooger en rumoeriger, en schor en rauw lijk bij
dronken kerels. En daartusschen in meende hij Fiele's vettigen, luiden lach te hooren.
Hij aarzelde nog....
Doch neen. Stil aan bekroop hem weer lijk een bangheid en zijn hart joeg ietwat
feller. Er rilde weer iets in zijne beenen.
En daarbij, waarom toch zou hij binnen gaan? Morgen reeds zou Fiele wel
vernemen dat hij was teruggekeerd en dat scheen hem thans voldoende.
En langzaam, met een gevoel van toenemende moedeloosheid die hem nu
zonderling voorkwam, keerde hij het kroegje den rug toe en verwijderde zich, log
stappend, in de duisternis, zijn reispak en zijn werkalm wegend als lood op zijn moeë
schouders.

IV.
Nu was hij op zijn dorp terug.
Bij een oom, een kinderlooze broeder zijner moeder, had hij voorloopig inwoning
bekomen. Hij sliep er op den zolder, onder het pannendak, in een oud bed, in der
haast voor hem opgemaakt.
't Werken ging niet best, echter; die pijn in zijne lenden en ook in zijne borstkas,
was hem opnieuw komen plagen en hij zat daar, sinds zijne aankomst, het grootste
gedeelte van den dag op een laag stoeltje nevens den haard, kuchend en hoestend
altemet, lijk een oude, afgebeulde man.
Na enkele dagen was nogmaals het ergste der bui over en hij uitte den wensch
eens naar 't dorp te gaan. Zijn oude moei vond het goed en vroeg hem terzelfdertijd
het graan naar den molen te dragen, daar zij zelf hun brood bakten.
Hij was vertrokken, tamelijk flink en goed te been en onder weg kwam het hem
voor of een nieuwe jeugd in hem begon te warmen.
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Wanneer hij, na geruimen tijd den molenaar het eene en het andere over zijn verblijf
in den vreemde te hebben verteld, van den molen terugkeerde, werd hem de
verzoeking te sterk en hij sloeg den landweg in die juist nevens den Bonten Os uitliep.
Fiele's herbergje stond daar nog steeds als vroeger, met zijn kalk-schilferende,
vochtig grijze muren en de kleur verschoten groene luiken, achter de drie oude,
knoestige linden. Hij floot een deuntje om de aandoening te overmeesteren die hij
langzamerhand in hem voelde neerwolken. Met een korten, krachtigen duw stiet hij
de deur open en trad binnen.
Alleen Fiele bevond zich daar. Zij schrikte eventjes op toen zij hem zag.
- Fiele! zei hij, dof, en 't was alsof de stem hem moeilijk uit de keel wilde.
Zij bekeek hem ternauwernood en mompelde iets tusschen de tanden.
- Kende mij nog?
- Of ik! antwoordde ze, onverschillig doende en als onwillekeurig naar de toonbank
gaande.
Hij bestelde een glas jenever, zenuwachtig ietwat en vroeg haar met hem mee te
drinken. Doch zij zei geen lust te hebben. Dan dronk hij het glas in één teug ledig
en vroeg een tweede.
Een poosje zaten zij daar sprakeloos, hij haar lang en strak aankijkend, zij starend
door het venster, koud onverschillig.
- Nu blijf ik hier, - voor goed! zei hij dan, na nogmaals gedronken te hebben.
- Zoo? antwoordde ze, de gedachten blijkbaar ver afdwalend.
- 'k Zie wel dat 't u geen plezier doet, meende hij, eenigszins triestig.
- O, mij kan 't niet schelen! bevestigde ze.
Weer zweeg hij, peinzend.
Twee vreemde mannen, met blauwen kiel en langen mispelen stok, als
veekooplieden, kwamen binnen en bestelden bier. En hun gesprek van daar buiten
voortzettend, gingen zij bij eene der tafels zitten.
Dolf betaalde zijn drank en maakte van de gelegenheid gebruik om te vertrekken.
Huiswaarts keerend, spijtig en wrevelig omdat Fiele hem zoo onverschillig had
bejegend, nam hij het vaste besluit nooit meer
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den voet te zetten in den Bonten Os. Hij wilde beproeven zijn oom op het land
behulpzaam te zijn en weer aan zijn oude passie, het wildstroopen, toe te geven. Een
geweer bezat de oude niet; doch na den middag zou hij naar 't dorp terug keeren, bij
den koperslager, dien hij als een vertrouwbare kerel kende, en voor stroppen zorgen.
En hij deed zoo.
Maar nogmaals had hij te veel van zijne krachten verwacht. Het omspitten van
een stuk aardappelland, waarmee hij dien dag begonnen was, viel hem te zwaar:
altijd die zelfde pijn in de lenden en in de borst, vlijmend als snijdende messen,
wanneer hij bukte bij den arbeid en dan altemet die afmattende hoestbuien met veelal
bloeddooraderd spog.
- Het gaat niet meer! had hij dan ruw gevloekt. 'k Geloof da 'k kapot ben!
Hij was naar huis gekomen, had zijn spade ergens in een hoek van het kleine
ovenbuur geworpen en was vervolgens knarsetandend binnen geschoorvoet, in de
woonkamer waar de twee oudjes zaten.
- 't En kan niet meer zijn! had hij hun gezeid; de karkas is kapot en Dolf is op!
Flauwtjes knikkebollend hadden oom en moei het aangehoord en over het
verfrommelde van hun oud gelaat donkerden plots kommer en zorg.
Aan Dolf, echter, was zulks niet ontgaan; hij ried hunne verlegenheid aan hun
halsstarig stilzwijgen.
- Ik weet wel dat ik u niet tot last kan zijn, zei hij dan; 'k heb nog geld en 'k zal u
betalen. En als 't al op is, - ehwel! dan zullen we zien!
Op het gezicht der oudjes was de donkerte allengskens opgeklaard en hunne
gelaatstrekken lagen daar nu weer in hun vroegere plooi van onverschillige, rimpelige
kalmte.
Beiden waren zij het eens dat hij gerust bij hen kon blijven en de som die zij daartoe
meenden te moeten vragen, was niet overdreven, vond Dolf.
- De menschen moeten elkander helpen, jongen, meende tante. 't Was maar spijtig
dat zij geen kamerken hadden voor hem: want, 's winters, onder het dak, en als het
vroor, zou het niet te warm zijn....
- 't Is altijd toch nog beter dáár, dan onder den blooten
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hemel, bevestigde Dolf, milder gestemd, nu hij wist dat hij een onderkomen had.
Een tijdje liep hij nog in de kleine kamer op en neer en dan klom hij de zoldertrap
op. Weldra kwam hij terug met iets dat hij kalm en zorgvuldig in den binnenzak van
zijn vest verborg.
- En nu, sprak hij, ga ik eens het land in.
- Voorzichtig zijn, Dolf, ried hem zijn oom aan, die zijne beweging had afgespied
en zijn inzicht begreep.
- Wees maar gerust, onkel; 't is niet den eersten keer in mijn leven.
En hij was vertrokken.
Wanneer hij zijne stroppen had geplaatst, was hij de landwegen ingegaan, de handen
op den rug gekruist en doelloos slenterend langs de landouwen. Een grooten omweg
maakte hij opzettelijk om niet meer langs de plaats te moeten waar hij, jaren geleden,
Fons Dick had dood geschoten.
Bij het krimpen van den dag was de wind westwaarts beginnen op te steken in
gedempt loeien en hij blies nu de eerste herfstkoelte over het land. Dolf had den
kraag van zijn vest rechtop gezet en met de handen in de zakken stapte hij nu
dapperder door, naar het dorp toe. Lang reeds had hij rondgedoold en donkeravond
was het geworden toen hij aan den Bonten Os kwam.
- Bah! zei hij, waarom niet?
En zonder aarzelen ditmaal, als brusk en onweerstaanbaar aangedreven, trok hij
de herberg binnen.
Er was niemand in de gelagzaal. Aan de zoldering brandde, smokerig ietwat nog
alsof ze pas was aangestoken, de groote hanglamp. In eene achterplaats, waarvan de
deur gesloten was, hoorde hij een vaag gezeur van stemmen.
Hij nam een glas en klopte er mee op de toonbank. Onmiddellijk daarop werd de
binnendeur geopend en Fiele kwam te voorschijn, de handen afdroogend aan haar
voorschoot.
- 'k Meende dat 't huis leeg stond! morde Dolf.
- Nog niet! antwoordde Fiele, barsch sarcastisch, terwijl iets misprijzends in hare
oogen blikkerde.
- En gij zoudt nog niet zeggen: zet u! verweet hij haar, bitter eenigszins.
- Zoo als 't u blieft! zei zij, weer op dien zelfden, onver-
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schilligen toon lijk wanneer hij daar voor de eerste maal was terug gekomen.
Na een weinigje aarzelen, als wist hij niet wat hij doen zou, nam hij toch plaats
bij een tafel, nevens het venster.
- En wat gaat gij drinken? vroeg ze.
- Jenever! zei hij, bits.
Zij bracht een borrel dien zij sprakeloos op de tafel, vóór hem, plaatste.
- En gij? vroeg hij op zijne beurt.
Een oogenblik scheen zij na te denken. Toen zei ze, en op een toon als gold het
eene gunst die zij hem wel wilde toestaan:
- Bah! 'k heb al wat gedronken, vandaag; een minder of meer kan geen kwaad.
Zij haalde een glas bier en nam plaats aan de andere zijde der tafel.
Geen van beiden sprak. Fiele wachtte blijkbaar dat hij beginnen zou en hij, hij
wist nu niet hoe hij het gesprek eigenlijk aanvangen zou. Hij voelde alleen een stille
blijheid in zich opwarmen, omdat zij daar nu weer zoo dicht bij hem zat.
Toen bekeek hij haar in 't gelaat. Zij was nog steeds dezelfde vleezige, forsche
vrouw gebleven, al hadden de jaren ook hunne kenmerkende sporen op haar gelaat
gegrift en hare vormen ietwat logger uitgezet. Dezelfde weelderige haarbos proestte
nog van onder haar donker kapsel, streuvelig als destijds, en de gloed van hare oogen
scheen enkel eenigszins dieper te liggen. Het hoog rood harer wangen, dat haar tot
in den vleezigen nek afschemerde, was nu tot lichte paarschheid getaand. Maar altijd
nog ging van haar uit, meende hij, dat zelfde onweerstaanbaar bekoorlijke dat hem,
vóór zoovele jaren, zoo geweldig tot haar had aangelokt...
- Waart gij daar met iemand, in de keuken? vroeg hij eindelijk met iets dofs in de
stem.
Zij bekeek hem vlak in 't gelaat en proestte het uit, wild en barsch:
- En al ware 't nog zoo, grijnsde zij hem honend in 't gelaat, wat gaat u dat aan?
- Fiele!... stamelde hij, en hij greep onwillekeurig over de de tafel, naar hare hand.
Maar zij deed een gezwinde beweging achterwaarts, zoodat zijne hand op de tafel
neerpletste.
Hij trok ze spijtig terug en bestelde verschen drank voor hen
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beiden. En samen dronken zij het eene glas na het andere, sprekend nu, onverschillig
bijna en met tusschenpoozen van stilte, over het weder en den naderenden winter.
Al den tijd door bleven zijne oogen steeds op haar gevestigd en zoovele
herinneringen allerhande uit lang vervlogen jaren, kwamen onstuimig onder zijn
schedel aanbonzen.
- Fiele! ontsnapte het hem opnieuw, als ondanks zich zelven en smachtend
verlangen bibberde in zijne stem.
't Was of zij het niet hoorde.
- Fiele! Fiele! hernam hij, en nu omsloot zijne hand krachtig de hare.
Doch meteen weerde zij ze af, kort en beslist, en het klonk hard uit haren mond:
- Dàt niet, man! Dàt niet!
En terzelfdertijd keek ze hem scherp in de oogen, hatelijk bijna.
- Fiele! beproefde hij nog eens.
- Niets!
Het was als een vonnis.
Zij verliet daarop de tafel en ging naar de toonbank toe.
Hij ook stond op, betaalde en vertrok, mompelend, als wanhopend:
- 'n Avend!
En hij was buiten.
Het was pikdonker geworden en de wind blies nu vinniger over het land. En met
open vest en de handen in de broekzakken, plofstapte hij de duisternis in, jenever
laaiend in zijn kop.
Thuis waren ze reeds te bed. Hij hoorde niet wat zijne moei hem van op haar
voutkamertje toeriep en strompelde onmiddellijk de trap op, naar boven.
Nijdig ontdeed hij zich van zijne kleederen, wierp ze ergens op den grond, waar
zij vallen wilden, en kroop vloekend zijn bed in.
Geen de minste behoefte tot slapen voelde hij thans. Met wijd opengespalkte oogen
lag hij daar op den rug en blikte wrokkerig in het donkere van het dakwerk dat boven
hem spookte.
Dat Fiele hem daar straks zoo brutaal had toegesnauwd, zat hem in den kop te
wurmen en te steken als een brandende koorts. Hij vloekte zijne woede uit in ruwe
vermaledijdingen, altemet luid uitgeschreeuwd, als twistte hij rumoerig met iemand
die daar, in de duisternis, vóór hem stond.
Dan weer zweeg hij en lag daar roerloos, peinzend, peinzend...
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Buiten bromde en bulderde de wind in het holle van den nacht. Soms kwam hij stil
aangeloeid, lijk sluipend van heel verre, en joeg en jankte dan om het povere huisje,
als werd hij woest opgezweept uit de diepte. En wanneer hij dan onder de pannen
huilend kloeg als een gekeeld beest, voelde Dolf zich stilaan akelig worden. Maar
halsstarrig worstelde hij tegen die gewaarwording; hij wilde niet zwak zijn, noch laf
en zich niet laten overweldigen door die prangende onrust die daar weer om zijn hart
kwam angsten. Luide riep hij dat hij niemand duchtte, noch God, noch mensch, en
hij sloeg daarbij woest met de gebalde vuisten in het donkere dat hem aangrimde uit
al de hoeken van den zolder.
Maar dat Fiele hem zoo hatelijk had afgesnauwd en dat met een gebaar zóó
misprijzend, en zonder één woord uitleg daarbij, en zonder één enkele uitgebrachte
beweegreden! Het wilde hem niet uit het hoofd.
Op dat oogenblik gevoelde hij bepaalder dan ooit, hoe Fiele hem steeds was geweest
eene behoefte, het onontbeerlijke. Wanhopend had hij de jammerlijke bekentenis
kunnen uitschreeuwen dat zij nooit nog, gedurende al die lange, triestige jaren welke
hij ginds in Frankrijk had doorgesukkeld, één uur uit zijn geest was geweest, hoe
vaak en geweldig hij ook gepoogd had haar uit zijn geheugen te rukken. Zij was
geweest zijn eerste, eenige liefde: zij zat hem lijk vergroeid in 't brein, in 't bloed, in
't merg.
Toen werd hij plots zeer boos, omdat hij zich zoo zeer ergerde aan Fiele's
hardnekkige afwering. Niet de eerste maal toch was 't dat zij aldus tegenover hem
handelde.
Wanneer hij, kalm en dood bedaard als was er niets gebeurd, den zondag na Dick's
dood, in hare herberg kwam, niettegenstaande hij, enkele dagen te voren, uitdrukkelijk
had gezeid er nooit meer den voet te zullen zetten, en hij weer poogde vriendelijk
jegens haar te zijn, had zij hem nauwelijks aangekeken. En wanneer zij hem den
bestelden drank bracht, als met tegenzin, was geen enkel woord haar over de lippen
gekomen. Gedurende al den tijd dien hij daar toen had doorgebracht, had zij hem
geen blik, geen woord gegund, doende steeds als was hij voor haar den vreemdste
onder de menschen. En op zijn ‘goên avond’, bij zijn heengaan met nadruk
uitgesproken, had zij niet voor het minst acht gegeven.
En dat was zoo blijven duren, dagen en weken na elkander.
Naar de herberg was hij nochtans blijven voort komen, meer
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nog dan vroeger. Mettertijd toch was Fiele weer tegen hem beginnen te spreken,
doch alleen wanneer het niet anders kon. Maar geen het simpelste vriendelijk woord
kwam haar nog over de lippen; 't was alsof zij hem vroeger nooit had gekend.
Toen was ze begonnen hem altemet vlak in 't gelaat aan te kijken, koud en streng,
met in hare oogen een zonderling, diep tot in zijne ziel priemend geflikker en zóó
geheimzinnig dat hij daarbij vaak een koude rilling hem uit de kuiten tot in den rug
voelde ophuiveren. Zij deed het telkens en telkens weer tot het hem bijna
onuitstaanbaar werd. En meer dan eens was hij voornemens geweest haar brutaal te
vragen wat zij van hem wilde om hem zoo aanhoudend strak en doordringend aan
te gluren, met dat katachtig-valsche in den blik; doch steeds had hij zich weten te
beheerschen, omdat hem telkens daarbij een benauwdheid om het harte kroop, die
zijn wil sloopte.
Eens toch, wanneer hij zich opzettelijk daartoe had bedronken en zij daar alleen
met hem zat, had hij een plots besluit genomen.
- Fiele, had hij gezeid, er scheelt iets. Wat is 't?
Zij had niet geantwoord. Maar in hare oogen was weer dat loerende geblikker
begonnen dat hem tot uitzinnig wordens toe ergerde.
Toen had hij zeer vriendelijk gedaan en haar lief aangekeken, zeggend:
- Dezen avond, wanneer de menschen slapen zijn, zal ik aan uw venster komen....
- Doe het niet, doe het niet! had zij hem onderbroken. En het bloed was haar naar
den kop gestegen en vuur had in hare wijd opengesperde oogen getinteld. - Doe het
om de liefde Gods niet! Ik zou u 't hart afsteken!
Het was geweest als een ijskoude die hem op den kop stortte.
- En... en...? had hij gestameld, als niet begrijpend.
- Niets meer!
't Had geklonken als een snauw.
Dagen lang had hij dan gedronken, strompelend van herberg tot herberg, en kort
daarop was hij naar Frankrijk vertrokken, met andere menschen van 't dorp. Hier
kon hij niet meer blijven. En aan zijne makkers had hij gezeid dat hij nooit meer zou
terug komen...
... Dat kwam hem nu alles weer voor den geest warrelen,
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terwijl hij daar alleen lag, in de duisternis, en buiten de wind om het dak floot en
zwiepte in orkaangeweld.
En dan ook toe, in Frankrijk, Fiele's beeld hem steeds was bijgebleven,
onuitrukbaar, lijk vastgeschroefd in zijn brein, en vooral haar blik, haar geheimzinnige,
tot in zijne ziel snuisterende blik, pogend te vinden wat hij daar zoo hardnekkig
bewaarde, diep in zijn binnenste.
Gansch zijn zieleleven was er door beheerscht geworden. In den beginne, toen hij
zich voor altijd in Frankrijk dacht, had hij de vrouwen geschuwd. Wanneer soms
zijne makkers hier of daar met herbergmeiden gekheid maakten, hield hij zich
teruggetrokken en dronk zwijgend in zijn hoekje, alleen, of met de oudsten van de
bent.
Eens nochtans - o, hij zou het nooit vergeten! - was de bekoring hem toch te sterk
geweest. Op een zondagmorgen was het, wanneer hij in zijn logies alleen was met
de meid, een half-onnoozele sukkel, leelijk maar bonkig en vleezig als Fiele. Om die
gelijkenis was het dat hij begonnen was van haar te houden.
Hij had gemeend dat toen het oogenblik hem gunstig was. En terwijl zij hem, dood
eenvoudig als elken dag, koffie en brood voorzette, had hij ze onstuimig tot zich
getrokken en gepoogd haar te omhelzen. Zóó onverwachts en zoo plots was de aanval,
dat de meid er hevig bij schrikte. Dan had zij hem boosaardig aangeblikt en omdat
ook zijne oogen haar zoo verwilderd bleven aanstaren, was zij, in eene plotselinge
vlaag van ontzetting, ijlings de kamer uitgevlucht, roepend:
- O, die oogen! die oogen!...
Sinds dien dag had de sukkel hem geschuwd als een gevaarlijk beest en hij had
het niet meer gewaagd haar nog aan te spreken...
... Terwijl hij daar nu weer aan dacht, herinnerde hij zich ook nog een kroeg van
verdacht allooi waar hij, zekeren dag, eene vrouw had ontmoet die hem bijna het
evenbeeld van Fiele bleek. Zij zat vlak vóór hem en hoe langer hij haar had
beschouwd, hoe treffender die gelijkenis hem was opgevallen.
In den beginne deed zij zich liefelijk voor en vleiend altemet en zij slurpte traag,
met ver uitstekende lippen en half geloken oogen, den donkeren wijn dien hij voor
haar betaalde. Dan had zij hem, lijk onwillekeurig, den arm om den hals gelegd, hem
daarbij verleidelijk aankijkend; maar zijn oogen moesten weer zoo vreemd hebben
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geblikkerd, want bijna terzelfdertijd had zij den arm teruggetrokken en was in haren
stoel achterover gezonken, misprijzen grijnzend om haren mond. En toen was ze
beginnen gekken, in schelharden spotlach, en had hem gesard om zijn beteuterde
tronie, om zijn onheilspellende, sinistere boeventronie, grinnikte zij.
- Voor niets ter wereld, zoo had zij ten slotte gezeid, zou ik zoo'n kop willen
ontmoeten, 's avonds, alleen, langs een donkeren weg.
Haar sarrend gesnater had hem gezweept en gestriemd en allengerhand zijn boos
instinct aan 't gisten gebracht. En hij was de taveerne uitgevlucht, als een dief, omdat
hij voelde hoe hem, roeswekkend bijna, de lust bekroop die vrouw te wurgen, dáár
in een hoek der kroeg en zich aan haren laatsten rictus te verlustingen...
En nu, terwijl de wind zoo akelig lag te tempeesten om het dak van het kleine
huisje, als wilde hij het, in zijn booze buien, te pulver blazen, kwamen al die
herinneringen weer bij hem op, met meer helderheid en prangender dan ooit. Hij
maakte er zich boos om en vloekte zijne onnoozelheid, want hij voelde hoe hij stilaan
weer bang werd. En zijne benauwdheid werd inderdaad drukkender en sloeg over
tot vrees, zoodat hij op 't punt was de trap af te loopen en op het voutkamertje van
zijne moei een weinig rust te gaan zoeken.
- Bang? Waarom moest hij bang zijn? vroeg hij zich af. Hij, Dick, hij was immers
dood sinds lang, en niemand had iets gezien en niemand sprak nog over hem...
En toch, die bangheid, die verlammende schrik! Zou hij, zooals gedurende zijn
verblijf in Frankrijk, jaren lang, opnieuw die martelende nachten beleven, met altijd
dat eeuwige en eenige angstbeeld om zijn sponde en over hem gebukt als een gestadig
dreigende nachtmerrie?
Terwijl hij alzoo aan 't peinzen was, beving hem plotseling een hevige vrees.
Had hij daar niet, in het holste van den nacht, een lang en aanhoudend geklaag
gehoord als dat van een mensch smeekend om hulpe, ginds ergens in 't land?
Hijgend lag hij te luisteren, het klamme zweet traag lekkend langs zijne slapen.
Alleen de wind stormde rukkend en loeiend om het huisje.
Hij wilde er nu niet meer aandenken. Koortsig wentelde hij zich in het bed rechts
en links, dan op den buik of nijdig ploffend
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zijn kop in den kafzak die hem tot hoofdkussen diende. Thans wilde hij vergeten en
slapen, slapen lang en zacht, tot al die nare beelden en geheugenissen uit zijn brein
zouden zijn weggewischt.
Maar de slaap wilde niet komen. Langen tijd nog lag hij daar, hopeloos en zuchtend
en vloekend altemet, of plots beukend met de beide vuisten nevens zich in het bed.
Reeds schemerde de uchtendklaarte aan de twee glazen pannen die, boven zijn
hoofd, in het dak waren aangebracht, toen hij allengerhand indommelde, vermoeid
en uitgeput, en weldra luidsnorkend sliep...

V.
Gedurende meer dan een volle week was hij niet in den Bonten Os geweest. Telkens
wanneer de verveling hem thuis te sterk werd of wanneer hij, een tijd lang, door de
landouwen had geslenterd, nauwkeurig onderzoekend, met echten kennersblik, waar
hij het voordeeligst zijne stroppen kon plaatsen, ging hij naar het dorp, nevens de
kerk, in eene kleine herberg bij een gewezen ‘Franschman’ zooals hij. Daar zat hij
nevens de stoof, pruimend of rookend, tot het tijd werd voor het avondmaal.
Het was hem een genot, meende hij, Fiele niet meer te zien en van de marteling
van het geheimzinnige harer strakke blikken te zijn verlost. Hij wilde het zelfs
beproeven haar nooit meer terug te zien, omdat hij alzoo, misschien, eindelijk rust
zou vinden en genezen worden van die angstkoorts die hem verteerde.
Doch allengskens kwam hij weer in verzoeking. Ook in dat herbergje, nevens de
kerk, al praatte de vrouw er nog zoo vriendelijk en niet zonder eenige bekoring, leek
het hem, over allerhande dingen, vond hij niet wat hem ten slotte toch ontbrak. Fiele
was 't, Fiele bleef het die in zijn brein genesteld zat als een kwade plant wier wortelen
gansch zijn organism hadden doorgroeid. En hij wist het: lang zou 't niet meer duren
of hij zou, wat hij ook daartegen poogde, naar Fiele's kroegje terug keeren. Er wurmde
en woelde iets in hem, dat hem onweerstaanbaar dreef en duwde naar dat grauwe,
goore huisje, verborgen eenigszins achter die drie knoestige lindenboomen. Bijna
dezelfde gewaarwording werd het als destijds, wanneer hij, bij nacht en ontijd, naar
haar venster sloop en daar stil en met jagend harte te wachten stond
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tot wanneer zij geruchtlooos de deur opende en hem zwijgend wenkte.
Dat hij er terugkeeren zou, wist hij thans. En het gebeurde vroeger dan hij dacht.
Dien dag was de vangst goed geweest: twee mooie hazen. Tegen den avond had
hij ze gebracht bij den poelier die ginds bezijden het dorp woonde en wien hij
gewoonlijk zijn gestroopt goed bezorgde tegen billijke vergoeding.
En onmiddellijk daarna was hij naar den Bonten Os gegaan.
De lamp brandde reeds en binnen klonken luide stemmen. Hij luisterde een poosje
en opende toen de deur, zenuwachtig ietwat.
Aan de toonbank stonden twee mannen, de veekoopers die hij er vroeger reeds
gezien had, in leutig gesprek met Fiele. Na een korten, onvriendelijken ‘'n avend!’
gemompeld te hebben, nam hij plaats bij de tafel nevens het venster, het plekje waar
hij vroeger altijd bij voorkeur had gezeten.
Fiele had hem drank gebracht, sprakeloos zooals altijd en was achter de toonbank
terug gekeerd. Op hem scheen zij niet de minste acht te slaan en zij praatte en lachte
nu met de beide mannen in onnatuurlijke uitbundigheid.
Terwijl zij daar alzoo stond, hield hij de oogen onafgebroken op haar gericht.
Dezelfde mooie, bekoorlijke vrouw van vroeger was ze toch gebleven. Schonkig en
breed waren de heupen, weelderig de borsten, slank nog de rozig-gloeiende hals met
de tamelijk afhangende, dikke haarbos.
Over het bolle gelaat glommen steeds rood en paars, als er over gewreven met
kwistige hand. En telkens wanneer zij met de mannen eens gedronken had, traag en
smakelijk slurpend, likte zij genoeglijk over de dikke, vleezige lippen, lijk in stil
genot, en haar mond plooide zich tot een zoeten lach. Stout, stil-uittartend bijna,
blikten hare eenigszins uitpuilende en bloeddooraderde glansoogen de beide mannen
in 't gelaat. Dan lachte zij luidkeels zoodat haar gansche lijf er vettig bij schudde en
tranen haar uit de oogen perelden, terwijl eene rij nog mooie tanden blank schitterde
in het roode van haar wulpschen mond.
Geen blik kon hij van haar wenden; het was hem te moede als ging er, op dat
oogenblik, van haar eene aanhoudende fascineering uit die hem gansch omspon en
omkluwde en hem daar op zijn stoel gesmakt hield als een willoos schepsel.
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En zij dronk maar altijd door met die twee mannen, in klaterende luidruchtigheid,
zonder hem het nietige van een blik te gunnen, lachend bijwijlen tot de veekoopers,
en haar soms grove en gewaagde kwinkslagen sloegen hem om de ooren als het
kletsen eener zweep.
Hij ook bestelde drank nu en dan, jenever, altijd jenever, want, grommelde hij
soms halfluid, hij kon zoo goed drinken als wie ook.
Allengerhand kwam hij meer en meer onder den invloed van het gedronkene. Hij
bleef nog altoos Fiele aanstaren, in ietwat stompzinnige bewondering thans, met half
geopenden mond, terwijl altemet een boosaardig geflikker in zijne oogen dreigde.
Op eens was hij recht gestaan en beslist op de beide mannen aangestapt, al was
zijn gang ook wat onzeker.
- Schiet er hier niets voor mij meer over? bromde hij en plaatste zich schrap aan
de toonbank, nevens de veekoopers.
Fiele proestte het uit van de pret en schaterde:
- Wel hed-de van uw leven? terwijl de mannen hem misprijzend lachend aankeken.
- En waarom niet? Ik zoowel als een ander! drong hij koppig aan.
- Zet u daar maar stillekens op uw plaats, ried hem, in geveinsde kalmte, een der
beide mannen aan.
- Als IK wil! beet hij hem toe. Niet waar, Fiele, als IK wil?
En hij strekte de hand uit en poogde haar bij den arm te vatten.
Maar zij had zich gezwind achteruit getrokken en zijne hand viel zwaar in de
ruimte, nevens de toonbank, zoodat hij eventjes voorover waggelde.
Fiele scheen het bepaald aardig te vinden, want zij lachte luidkeels.
In zijne dronkemanskoppigheid, echter, was Dolf een stap nader getreden en
alvorens zij het kon vermijden, had hij haar nu bij de hand gegrepen en sprak, in
komisch smeeken:
- Fiele! Mijn Fieleken!
Terzelfdertijd stak hij den kop naar haar toe, als wilde hij haar omhelzen.
Zij was in eens ernstig geworden. Uit hare oogen straalde iets hatelijks en zijne
hand ruw afwerend, sprak zij, koud en scherp:
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- Handen thuis, man!
Maar hij deed alsof hij niets hoorde.
- Ik zoowel als zij! kwijlde hij: ik ben zoo goed als zij, - beter nog als zij!
- Zwijgen! beval Fiele plots en zeer barsch. Zwijgen! zeg ik u, of anders....
- Ja! maar...., ja,.... maar....
- Niets te maren! ging zij voort en hare oogen blikten woest in de zijne. En op uwe
plaats, of - buiten!
En zij wees, met breed gebaar, naar de deur.
Gedwee als een kind was hij naar zijn stoel teruggekeerd en zat daar in zichzelf
te praten en te mummelen, nu en dan eens met de vuist op zijn bil slaande of op de
tafel voor hem.
Lang echter kon hij daar niet blijven zitten.
Omdat de mannen en Fiele nu onder elkander stonden te fluisteren en te gichelen,
was hij weer recht gestaan en naar de toonbank gesukkeld.
- Is 't van mij dat ge daar bezig zijt? vroeg hij. Ik mag het toch ook wel hooren,
niet waar?
- Laat ons los! zei een der mannen, met een rauwen vloek.
- Ik spreek u niet aan! snauwde Dolf. 't Is Fiele die ik hebben moet, - mijn Fieleken.
Nog eens was hij haar genaderd en greep haar vast, in de lenden.
Maar Fiele sloeg hem nijdig met de vuist op den arm.
Toch maakte hij zich niet boos.
- Fieleken is zoo kwaad niet als zij er uit ziet! stotterde hij, in een idioten lach.
Fieleken is nooit kwaad, nietwaar Fieleken?
- Laat ons gerust! beval Fiele. Wij spreken u immers niet aan.
- Vroeger waart gij zoo kwaad niet, eh? vervolgde hij, altijd op den zelfden toon
dien hij lieftallig en vleiend poogde te maken.
Een der beide mannen had zich zenuwachtig van de toonbank afgekeerd en had
met den mispelen stok nijdig op den grond gestampt, Dolf daarbij valsch beloerend.
Die beweging was dezen echter niet ontgaan. Hij keek den man dwaas aan, eene
wijle slechts, en begon dan weer, altijd met die koddige dronkemans lieftalligheid:
- Fiele, Fieleken! Gij zijt niet kwaad op Dolf, niet waar?
Langzamerhand, echter, begon zij haar geduld te verliezen.
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- Gij weet wat ik u daar straks gezeid heb, eh? zei ze barsch en zij wees nogmaals
naar de deur.
- Vroeger zoudt ge dat niet gezeid hebben, sprak hij voort, weer naar hare heupen
grijpend, - neen, vroeger zoudt ge dat niet gezeid hebben, Fiele.
- Handen thuis! zei ze, kort.
- Vroeger, vroeger! grinnikte een der veekoopers. Wat weet gij van vroeger?
Maar Dolf bekeek hem vlak in 't gelaat.
- Ik? zei hij, met koddige voornaamheid, - ik? Meer dan gij!
De andere lachte hem uit, overdreven luid.
- Ik, ja! sprak hij verder, en zijne stem werd hem als in de keel geworgd. Zie, met
die handen, met diezelfde handen....
Nu sprong Fiele op hem toe, ruw en vlug.
- Wat! schreeuwde ze, die handen, die handen! Wat is er van die handen? en ze
spuwde er op. Steek die handen weg, dat ze niemand zie. Daar is iets aan die handen,
gij weet het wel, en ik ook!....
En zij braakte hem, met glazig uitpuilende oogen, een brutale verwensching in 't
gelaat.
Als had hij plots een hevigen stoot in volle borst gekregen, zoo strompelde hij nu
een stap achterwaarts en keek beurtelings Fiele en de twee mannen verdwaasd aan.
En een dezer nam hem bij den arm en wilde hem weg brengen. Doch hij verdedigde
zich, riep, vloekte en schopte en huilde dat zij hem niet aan 't lijf mochten raken of
dat er ongelukken zouden gebeuren.
De veekoopman was op hem toegesprongen, greep hem bij de borst en wierp hem,
met een machtigen zwaai, van zich af.
In een doffen bons kwam hij op een stoel terecht en bleef daar zitten, sprakeloos
en sufferig toekijkend als wist hij niet wat er gebeurd was.
Fiele, in één teug, had haar glas leeggedronken en het hem dan naar den kop
gegooid.
- Die deugniet! hijgde zij; dat zou iemand het bloed in de keel doen komen.
- Tut, tut, tut! troostte een der mannen; laat het aan uw hart niet komen. Hij is het
niet weerd.
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Maar 't was alsof Dolf weer tot bezinning was gekomen. En in zijn dronkemans
koppigheid begon hij opnieuw:
- Niet weerd, niet weerd! Ik, de prontste kerel van 't dorp!....
- Vroeger, ja! beet hem Fiele toe, als in een onoverkomelijke behoefte eindelijk
eens uit te spreken wat haar zoo lang reeds op 't hart lag, - vroeger, ja, als zijne handen
nog proper waren, dán was 't een kerel. Maar nu! Zie me dat daar zitten, - 'n vod! 't
Bezien niet waard.
En ze spuwde, vol verachting, op den grond.
Hij antwoordde niet op dien bitsen uitval. Zijn hoofd was hem op de borst
gezonken, stil-aan dieper en dieper en hij schrompelde ineen als een pover wrak dat
het leven daar had afgeworpen.
- 't Bezien niet waard!
Dat was dus 't laatste. Roerloos, als verlamd, hingen hem de armen nu langs het
lijf. Zijn mond was half geopend en kwijlde traag een streepje bruin vocht dat in het
stoppelige van zijn baard verloren liep. Verglaasd stonden de oogen in zijn kop en
staarden stijf vóór zich uit, als naar iets dat ginds heel verre in een vage eindeloosheid
zou hangen. Over zijne lippen kwam niet de minste klank en zooals hij daar zat,
blootshoofds, gebroken, vernietigd, met de grijze haren afkroezend van den erg kaal
wordenden schedel en hoog opzwellende aderen in het bleeke voorhoofd, leek hij
een oude, afgesloofde stumperd.
- Ziet me dat dáár zitten! lawaaide nu weer Fiele, na een tijdje zwijgens. 'k Weet
niet wat mij beletten zou....
En vlug als een kat was zij op hem toegesprongen en schudde hem op zijn stoel
overeind. Dan, plotseling de deur openrukkend, wierp zij hem buiten, in de duisternis.
- Daar, zie! schreeuwde ze. En pas op dat gij hier nog ooit den voet zet! 't Zal u
uw leven lang berouwen!
Zij wilde de deur weer toewerpen, achter hem; maar een der veekoopers had Dolf's
pet opgenomen van den grond waar ze gevallen was, en wierp ze hem achterna,
roepend:
- Hier, jongen, uwe slaapmuts. Wel bekome 't u!
En aan de toonbank dronken ze voort als was er niets gebeurd, terwijl daarbuiten,
nog een tijd lang, Dolf schreeuwde en vloekte en dan eindelijk vertrok, luid sprekend
tot zich zelf.
Dagen achtereen bleef hij voortdrinken, sukkelend van de eene herberg naar de
andere, niettegenstaande zijn oom hem steeds
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daarover berispte en zijn tante hem smeekte, als gold het haar eigen kind, niet alzoo
zijne gezondheid kapot te maken.
- Want, zei ze steeds, als uiterste argument, van de sterksten zijt gij toch niet,
Dolf.... En sedert gij uit Frankrijk zijt teruggekeerd, zijt gij ook denzelfden niet
meer....
Maar de hartelijkste, innigste overreding kon niets baten. Hij bleef drinken,
halsstarrig en buitenmate, tot hij brooddronken was en de eene of de andere goede
ziel hem naar huis bracht, altemet op een kruiwagen.
Eigenlijk kon hij niet anders. Hij moest drinken, veel drinken, altijd drinken om,
al was 't ook maar voor enkele uren, die onrust te sussen die nu angstwekkender dan
ooit zijn hart omkneld hield, tot stikkens toe, als een geklampte, koude hand.
Ook de vrouw van den ‘Franschman’, uit die herberg nevens de kerk, ried hem
dat buitenmate drinken af, elken dag bijna. En het was altijd hetzelfde gesprek:
- Maar, Dolf, jongen, alzoo kan dat toch niet blijven duren!
- Zoo lang ik wil! zei hij koppig.
- Ja, maar....
En zij wreef met den duim en den wijsvinger over elkander en maakte daarbij een
veelbeteekenend gebaar.
- Centen? bromde hij dan. Ik heb er nog. En daarbij, als zij op zijn, - dan heb ik
nog de Leie....
- De Leie! kreet dan de vrouw. Maar, Dolf, jongen, waar zijn uw droeve gedachten!
- 't Is gelijk, besloot hij, de oogen strak en beslist vóór zich uitstarend, - de Leie!
de Leie! - Eén sprong, - en 't is gedaan!
Ongeveer drie weken duurde alzoo dat leven van buitensporig drinken en
aanhoudende dronkenschap. De menschen spraken er veel over en de dorpsklappeien
wisten te vertellen dat hij het deed uit liefdeverdriet, voor Fiele uit den BONTEN OS,
zijn vroeger lief en die hem nu, na eene twistpartij, met veel lawaai had buitengegooid.
En zij vroegen zich af of hij dan zooveel geld uit Frankrijk had meegebracht en hoe
lang dat nog wel duren zou, terwijl weer anderen spraken over zijn geheimzinnig
zinspelen op de Leie waar, meenden zij, hij toch eindigen moest.
Tot Dolf, op zekeren dag, plotseling in eene herberg was ineengezakt, als levenloos,
en op eene ladder, door een paar mannen, was naar huis gebracht.
(Slot volgt.)
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Goslar
door Heinrich Petermeijer.
Dit woord-schuw lied zal niet de stilte ontwijden,
Die in den schemer uwer poorten veilig woont.
Daar is een hoog're rust, van nu en alle tijden,
Die d'onverpoosden pelgrim 't moeizaamst zwoegen loont.
Wij togen t'avond, toen de kudden kling'lend keerden,
Den schaduw uwer stegen aarz'lend door:
Want alle klanken, die uw zuiver zwijgen deerden,
Ginge' in die altijd-eend're melodie teloor.
Melancholiek floot ergens-ver een mijmerzieke jongen;
Wij stonden luister-stil en neurden zachtkens mee....
Toen wierd van 't carillon met zilvren stem volzongen,
Der nacht-verlaten straten vreugd-verstilde vreê.
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Dramatisch overzicht.
L'Annonce faite à Marie, Mystère en quatre actes et un prologue, Théatre
de L'Oeuvre (Lugné - Poe).
Al dadelijk dient gezegd te worden, dat de voorstelling van Lugné - Poe het niet
deed. Wel had Mlle. Lara een mooie, lieve stem, sprak Lugné zelf in zijn
diepst-mystischen graftoon, waren de décors en groepeeringen en gewaden er blijkbaar
op ingericht gestyleerde primitieve schilderingen in het kunstbeschaafd geheugen
der toeschouwers te brengen, maar het werk zelf van Paul Claudel verhinderde, dunkt
mij, dat er geest en stemming van het tooneel uitgingen, dewijl het niet in en voor
moderne theatersferen geboren schijnt.
En ook, omdat het in zijn bijzonderen aard klaarheid mist en een zeker, overtuigd
verloop naar het einde.
Paul Claudel schijnt in zijn Oeuvre een soort van herleving van het catholieke geloof,
een mystische vroomheid, te vertegenwoordigen en te bedoelen. Dit wonderspel
tenminste klinkt zéér catholiek en vereischt tot zijn volkomen détailbegrip een
waarschijnlijk niet al te geringe inwijding in roomschen eeredienst en
geloofsgeschiedenis. Bovendien is het angstvallig gehouden in de
archaïstisch-catholieke taal van oude geschriften, wier wendingen in verband met
de oude kerksymbolen niet altijd gemakkelijk te verstaan zijn. Als voorbeeld moge
een klein gedeelte van een monoloog dienen (de personages spreken altijd in
monologen, zelfs als ze samen praten) door den cathedralenbouwmeester Pierre de
Craon gehouden, ik geloof tot een soort van mystische verklaring van het Angélus:
‘Ainsi parle l'Angélus comme avec trois voix, ainsi en Mai,
Quand l'homme non-marié s'en revient, ayant enterré sa mère, chez-lui,
‘Voix-de-la-Rose’ cause dans le soir d'argent.
O Violaine! ô femme par qui vient la tentation!
- Car ne sachant encore ce que je ferais, j'ai regardé où tu fixais le noir des yeux.
Certes j'ai toujours pensé que c'était une bonne chose que la joie.
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Mais maintenant j'ai tout!
Je possède tout sous les mains, et je suis comme quelqu'un qui, voyant un arbre
chargé de fruits,
Etant monté sur l'échelle, il sent plier sous son corps le profond branchage.
Il faut que je parle sous l'arbre, comme le flûte qui n'est ni basse, ni aiguë! Comme
l'eau Me soulève! L'Action de grâces descelle la pierre de mon coeur!
Que je vive ainsi! Que je grandisse ainsi mélangé à mon Dieu, comme la vigne et
l'olivier.
De lezer helpt het Pierre de Craon, den bouwmeester, wenschen, maar begrijpen
doet hij het niet. Zelfs als men weet, dat Violaine de naam is der maagd, die eens 's
bouwmeesters zinnen vervoerde (gelijk dat in style élevé genoemd wordt) en
vervolgens, als lépreuse, tot den stand der Heiligen opklom, valt het nog bezwaarlijk
het verband te bevroeden tusschen de tentation, waarvan de bouwmeester gewaagt,
de latere heiligheid van het meisje, de meening, dat vreugde een goede zaak is en de
tegenstelling van nu alles te bezitten.
Zoo deze woorden, blijkbaar in geestvervoering geuit, voor eenigszins bedreven
geloovigen misschien zin hebben, op het tooneel gaat er niets van hen uit, dan, als
het lang duurt (en het duurt lang) een zwaardrukkende verveling. In een modern
theater, zelfs met sobere actie voorgesteld in een décor-omgeving, die dan toch het
reëele nadert, wordt zulk extatisch en aphoristisch gemompel, dat geen dialoog heeten
mag, van een bijna griezelige onwezenlijkheid, niet voor het publiek, maar ook niet
voor de spelers zelf bedoeld, een poging tot stemming en stichting, die, wereldwijd
van zijn doel blijvend, niets anders dan onnoozelheid verwerkelijkt.
Lugné-Poe was dikwijls een specialiteit in zulke vertooningen.
Maar al was de voorstelling dan niet belangrijk, het werk is het wel, juist om zijn
onbegrijpelijkheid.
Wil het niet een nieuwe mystische vroomheid geven in het verhaal van de zuivere
maagd Violaine, die, door meêlij gedreven, den melaatschen bouwmeester heeft
gekust en nu zelve is aangetast, terwijl haar daad hem genas? Toch had zij Jacques,
haar verloofde, lief, maar van haar zuster wetend hoe die hem liefheeft, offert zij
zich op, tracht Jacques en Mara tot elkaar te brengen, nu zij toch zich van de menschen
afscheiden moet.
Maar het huwelijk wordt niet gelukkig, daar Jacques zijn vroegere bruid niet
vergeten kan en zijn en Mara's kind sterft. Dan, in een wanhopige helderziendheid,
half haat, half aanbidding, snelt Mara
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in den Kerstnacht met het doode kindje naar het afgelegen verblijf der blinde
melaatsche en vraagt, eischt zelfs, dat de schuldloos lijdende het wicht weer tot leven
zal wekken. En aldus geschiedt. In den schoot der Maagd herleeft het kind.... maar
als een ander, met andere oogen en trekken en de schrijver bedoelt, dat wij begrijpen
zullen, hoe hier het zondeloos kind van Violaine en Jacques geboren werd, als Jesus
uit Maria.
Van nu af echter haat Mara de heilige zuster met nog feller haat en stort de blinde
letterlijk in het verderf, zijnde hier een zanderij, terwijl zij nog een karvracht zand
er op toegeeft. In ‘deerniswekkenden toestand’ gevonden door architect Pierre de
Craon, wordt Violaine naar haars vroegeren minnaars huis vervoerd, om daar, door
dezen begrepen en met hem verzoend, te sterven en rechtstreeks ten hemel te varen.
Zoo althans erkennen het de drie mannen, Violaine's oude vader, Jacques en Pierre,
die haar in leven beminden en tegen den avond, in beurtzang van lange,
‘hoogdravende’ monologen, haar vieren als het ideaal van levensverzaking, van
zelfverloochenende christelijkheid en bovenaardsche liefde.
Als ten slotte - en dit lijkt een vondst van zeer fijne, vrome en dichterlijke
verbeelding - te midden van andere klokken, boven, uit het immers uitgestorven en
onbewoonde klooster Montsanvierge, toch een angelusklokje zijn drie tonen klept,
al fijner en ijler, is het of men vleugelslagen hoort, rustig weg omhoog,.... En zij
luisteren, tous le visage tourné en haut, prêtant l'oreille et comme attendant la volée,
qui ne vient point....
Nog een andere mooie, men zou wel zeggen middeleeuwsch-vroom gevoelde scène
vertoont het spel, als Anne Vercors, de oude boer, Violaine's vader, plotseling reizen
wil naar het Heilige Land. Er is geen redelijke reden voor dien onverwachten tocht.
Niemand heeft den ouden boer geroepen of genoopt tot de verre en gevaarvolle reis.
Hij heeft immers braaf geleefd in harden arbeid en God zegende zijn doen in
ongestoorde vrede en welvaart. Toch wil hij vertrekken en geen smeeken van zijn
vrouw kan hem terughouden.
- C'est-il que la France n'est plus assez bonne pour toi? vraagt zij hem en hij
antwoordt:
- Il y a trop de peine en France.
La Mère - Mais nous sommes içi bien à l'aise et personne ne touche à Rheims.
Anne Vercors - C'est cela, nous sommes trop heureux et les autres pas assez.
La Mère - Anne, ce n'est pas de notre faute.
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Anne Vercors - Ce n'est pas de la leur non plus.
Hij verklaart haar dan, hoe in Frankrijk alles het onderst boven en in de ellende
is, dat de steden branden, het arme volk in scharen loopt bedelen en geen koning
meer heerscht. Zoo kan ook hij niet meer rustig blijven en zelfzuchtig genieten in
den nood van allen.
Hij houdt het niet meer uit, hij is ‘las d'être heureux’ en bijna angstig onder dien
grooten voorspoed, dien durenden zegen voor hem alleen, en die hem niet toelaat
moed, geduld, deemoed, godsvertrouwen te betoonen, geen enkele deugd of
opoffering....
‘en sorte que je paraîtrai devant (Dieu) vide et sans titre, entre ceux qui out reçu
leur récompense.’
Want van wie de Heer heeft genomen en die hij beproefde, zij zijn eerst Gods
kinderen, één met hem en rijp voor de hemelsche zaligheid....
Mij dunkt, zoo moet het middeleeuwsch gevoel wel geweest zijn: tegen alle
individueele rede in een gevoelsdrang, als een verre stem, die riep tot eenheid met
anderen, een doffe onrust om het verenkelde, zelfs den afzonderlijk genoten
voorspoed, al wat, sedert in het ververstandelijkt individualisme verloren, het
nauwelijks afgescheiden, dwalende persoonlijke aan de eenheid verbond en eerst als
waarachtig geluk gevoeld werd.
Het is wel mogelijk, dat, toen de auteur Paul Claudel deze scène neerschreef, hij er
geheel niet aan dacht middeleeuwsch gevoel te geven, doch eenvoudig het eigene,
hedendaagsche. Indien dit zoo mocht zijn, doet het niettemin verwonderlijk
oud-eeuwsch aan en logisch daarnevens, niet in den individueelen, maar in den
algemeenen zin, gelijk ik het boven trachtte te zeggen. Als men van redelijk geloof
spreken kon, zou dat hier geopenbaard zijn, klaar, ondanks het schijnbaar
onbegrijpelijke, eenvoudig en rechtstreeks, met het begrip der liefde, die het verstand
te boven gaat.
Maar dit is dan ook de eenige episode in het spel, waar de hoogere gevoelsklaarte
heerscht, die alleen een sterke gemeenschapszin geven kan en waarvan wij gaarne
gelooven, dat de middeleeuwen vol waren. Overal elders in de ontwikkeling der
handeling en der karakters geeft de schrijver modern geloof, modern mysticisme, en
ik verzeker u, dat dit er maar wonderlijk uitziet....
Het zou voor ons, leeken in dit vak - ik bedoel het catholieke geloof - onmogelijk
zijn ook maar eenigszins zeker te gaan in de verklaring van den verwarden,
zwevenden, uiterst onbevredigenden indruk, die dit spel maakt, - waarin elk motief
in zijn vrije werking schijnt belemmerd en elke strekking halverwege losgelaten te
worden - indien wij niet in onze eigen letteren een glorieus voorbeeld hadden van
eenvoudige, klare, sterk opwaarts strevende catholiciteit. Ik bedoel Vondel, die
misschien wel geen
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volkomen mysticus was, maar daarentegen met hart en ziel het middeleeuwsch geloof
toegeneigd, en die telkens in zijn drama's doet uitkomen, hoe dat geloof niet in
gecompliceerde verdeeldheid, maar in sterke éénheid bestaat, doorzichtig als glas
en onverzettelijk als rots. Van dien Vondeltempel uit, kan men, dunkt mij, beter
inzicht krijgen in het geloof van Paul Claudel en bemerken hoe het geschapen staat
met dit moderne mysticisme, dat.... zich vooral modern voordoet, in zoover een
verscheurde geest, een onuitroeibaar individualisme en dito hang naar het aardsche
het moderne bij uitnemendheid mogen genoemd worden. De geest van dit mysteriespel
stijgt niet, gelijk een duif, recht op ten hemel, maar fladdert, als een nachtvogel, laag
en schuw en onzeker aan den grond.
Er is te veel coquetterie bij Violaine in het aanvangsgesprek met den bouwer Craon
en iets verward gedachts in haar offer voor de zuster, daar immers vanzelf haar
huwelijk met Jacques, door de ‘ziekte’, een onmogelijkheid werd. Er is ook te veel
aardsche en individualistische smart bij haar afscheid van moeder en minnaar.
Middeleeuwsche adspirant-heiligen pleegden onbevangener en verhevener hun
aardsch geluk te offeren. Dan hoort men ook geen vromen gelukstoon in de latere
overpeinzingen noch van den ouden boer, Anne Vercors, noch van den jongen,
Jacques Hury, en lijkt de moeder toch al te zeer, voor zulk een mysteriespel, op een
verbijsterde, willooze huissloof.
Doch het is vooral in de teekening van Mara, dat het dualisme van den auteur op
het duidelijkst komt te blijken. Deze Mara is niet eenvoudig de Booze Mensch, de
Genius van het Kwaad, gelijk zij moest zijn als tegenstelling van de heilige Violaine,
maar.... een mensch, als wij allen. Hoort haar zelfverdediging tegenover de mannen,
als zij Violaine vermoord heeft:.... que restait-il d'autre à faire? - roept zij uit - que
fallait-il faire de plus? Pour que celui que j'aime et qui est à moi Fût à moi, comme
je suis à lui, tout entier, et que Violaine fût exclue? J'ai fait ce que j'ai pu. Et vous à
votre tour, répondez! Votre Violaine que vous aimiez, Comment donc est-ce que
vous l'avez aimée, et lequel a valu le mieux, De votre amour, croyez-vous, ou de ma
haine? Vous l'aimiez tous! et voiçi son père qui l'abandonne et sa mère qui la conseille,
Et son fiancé, comme il a cru en elle! Certes vous l'aimiez, comme on dit que l'on
aime une douce bête, une jolie fleur, et c'était là toute l'amitié de votre amour!
Le mien était d'une autre nature; Aveugle, ne lâchant point prise, comme une chose
sourde et qui n'entend pas! Afin qu'il m'ait tout entière il me fallait l'avoir tout entier!
Ou'ai-je fait après tout que me défendre? Qui lui a été le plus fidèle, de moi ou de
Violaine?
.... J'honore Dieu. Qu'il reste où il est! Notre malheureuse vie est si courte! Qu'il
nous y laisse la paix! Enz.
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Is dit niet of men een realistischen schrijver, zeer overtuigd van elks eigen recht, is
het niet of men den profeet zelf van het individualisme, Ibsen, leest? Het mankeerde
nog maar, dat Mara atavisme en determinisme ter harer verontschuldiging inriep!
Zoo spreekt de moderne mensch in het hedendaagsche leven, maar zoo mag een
middeleeuwsche zondares niet spreken, op straffe anders uit haar rol te vallen en het
spel te verwarren. Wat hier dan ook volop geschiedt en ons den troebelen indruk
laat, dien de schrijver zeker niet bedoeld heeft, doch - o vreemd verschijnsel! blijkbaar niet vermijden kon. Hetgeen niet minder zeggen wil, dan dat in hem zelven
geen vastheid was en hij, al gaande, zijn weg niet duidelijk voor zich heeft gezien.
En zoo, moeten wij wel concludeeren, is dìt dan de moderne geloofsmystiek: deze
drang ten hemel, met regrets de la terre al te zeer gemengd, deze liefde tot het
Wonder, zoo heimelijk verstopt, zoo beschaamd geopenbaard, dit driftig opstijgend
verlangen naar eenheid en liefde, door de nuchtere kilte van het individualisme
terstond achterhaald en van zijn kracht beroofd.... Hoe pijnlijk machteloos doet het
aan, hoe wanhopig worstelt hier een individu in den greep van den nieuwen Geest,
die blaast waarheen hij wil en wiens herkomst men niet weet. Zelfs de uiterste, meest
vertwijfelde reactie baat niet tegen den blijkbaren gang der wereld.
Waarlijk, een avond van zware verveling was toch eigenlijk niet te lang om dit
nog eens weer - en hoe duidelijk! - gezien te hebben.
FRANS COENEN.
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Literatuur.
Henri van Booven, De Bruidegom. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam.
Paul, de geenszins ‘gelukkige’ bruidegom van v. Booven's vertelling, is correspondent
van een Nederlandsch dagblad te Parijs en heeft er zich verloofd met de dochter van
een Hollandsche familie, die het zomersche getijde op een villa aan de Vecht en de
wintermaanden in de Fransche hoofdstad pleegt door te brengen. Als het verhaal
begint, bewonen zij gezamentlijk een pension in de ‘Rue du Bouquet de Longchamps’
en hebben het voornemen over eenigen tijd, in Maart, naar Holland terug te keeren,
waar dan in Mei het huwelijk tusschen Paul en Tine zal gesloten worden. Inmiddels
leeft hij in verwachting van het nieuwe leven, dat komen zal: ‘De altijd weerkomende
stille vreugde om het verwachten van een heerlijke en zeldzame ervaring; dat was
thans het voornaamste. Iedere dag die hij leefde was er een van beteekenis. Kleine
gebeurtenissen bleven voor zijn herdenken belangrijk omdat ze als in kaders stonden
van verschillende stemming en atmosfeer, hij kon genieten van die nagedachte als
van een zeldzamen geur, de dagen hadden ook het teedere en feestelijke of
weemoedige van schoone herdenkingen, nog vóór ze herinnering geworden waren....’
Maar.... er is een groote bitterheid. Vóór zijn engagement heeft hij in de groote stad
niet als een monnik geleefd en zijn omgang met Tine kan deze behoefte, die gebleven
is, niet bevredigen. Zijn onrust vermeerdert, als hij de vrouw, met wie hij vroeger
een verbintenis had, weerziet. Zware physieke en geestelijke vermoeienis,
gymnastieklessen en studie op de bibliotheek moeten hem afleiding geven; doch 't
baat niet: hij ‘valt’ en tot den vooravond van zijn huwelijksdag blijft hem de twijfel
kwellen, of hij zijn meisje die verlangens en het gebeurde zeggen zal. En een der
laatste zinnen van het boek luidt: ‘Dáár, diep achter zich liet hij den nevel van velerlei
leed en zorg en verdrietige zelfkwelling. Nu kon hij sterk en onwrikbaar blijven, en
mórgen, ja, mórgen, dan zou hij een man zijn.’
Aldus in 't kort verteld, het verloop der geschiedenis, die ongetwijfeld gegevens
voor een niet breed-bewogen, maar rustig-reflectieven en psychologisch-belangrijken
roman lijkt te bevatten. Of de auteur er in geslaagd is dien roman te schrijven, (zoo
ge liever wilt: een verhaal,

Groot Nederland. Jaargang 11

503
waarin alle motieven van deze stof behoorlijk tot hun recht gekomen zijn) is een
tweede quaestie, die ik niet met dezelfde instemming beantwoorden kan.
Het is ten eerste daartoe te zeer monographie gebleven; wij beleven de
gebeurtenissen (in zooverre daar van gesproken mag worden) te veel door en met
Paul. Omtrent Marianne b.v. vernemen wij zoo goed als niets, van Tine maar bitter
weinig. Zij vertoont zich in onze verbeelding als een lief, geduldig en verstandig
meisje met een fijn, ovaal gezichtje en kleine voeten, die coquet en ‘teeder onder uit
haar kleed spitsen.’ Maar het zijn vooral de uiterlijkheden die wij van haar kennen;
zij onderscheidt zich door bepaalde wezenstrekken niet op besliste en éenige wijze
van zoovelen in haar soort; ze blijft u als een (wel aangename) bekende uit uw buurt,
die ge af en toe op straat ontmoet, en van wie ge hoogstens enkele algemeene
bijzonderheden weet; en van eenigen invloed harerzijds op Paul's verlangens en
gedragingen bemerkt ge niets dan oppervlakkigheden. En zooals het met de
uitbeelding van haar figuur gesteld is, gaat het feitelijk met de innerlijke woelingen
in den jongen man; de strijd zelf, de verschillende phasen dezer psychische en
lichamelijke ontroeringen zijn maar vagelijk geschetst, in verhouding met de
uitvoerig-gedetailleerde beschrijving van alles wat als heelmiddel daartegen
geprobeerd wordt. Wij kennen de gymnastiek-inrichting van den heer Lacreuze in
al haar onderdeelen beter en nauwkeuriger dan het geheim van Paul's gemoeds-leven
tijdens zijn verblijf te Parijs. Ja, men krijgt menigmaal den indruk, dat het ‘verhaaltje’,
de intrigue, slechts gekozen is als ‘fond’ voor een reeks zelf-doorleefde stemmingen
in deze stad, op straat en binnenshuis, die gaarne geuit wilden zijn.
Het geheel is hierdoor eentoniger gebleven, dan het had kunnen zijn. Het
gewetensbezwaar van den nooit tot spreken, maar ook nimmer tot rust komenden
jongen minnaar begint ons, vooral tegen het slot, eenigszins onfrisch en zeurig voor
te komen. Een dergelijke stemming werkt prikkelend op uw initiatief; ge wilt nu wel
eens weten, of al deze ups and downs per se niet te ontgaan zouden geweest zijn, en
ge bemerkt, dat het feitelijk heel best anders had kunnen loopen. Want waarom aarzelt
Paul, die u wordt voorgesteld als algemeen-ontwikkeld en artistiek-aangelegd, toch
zoo om tegenover het meisje, dat hij lief heeft, te reppen van wat hem schort? Zou
zelfs een eerlijke bekentenis alleen voor zijn lijden niet reeds heul geweest zijn en
hem het trieste bezoek aan Marianne waarschijnlijk bespaard hebben; en welk
zuivermaatschappelijk, bourgeois-vooroordeel heeft dezen toch overigens
geëmancipeerde diets gemaakt, dat het weten, en zelfs de daad een liefhebbende
vrouw ontwijden zou. Waarom is hem (gelijk een middensoort-fabrikant of -officier,
die zijn haren verfuifd heeft, en tegen zijn
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veertigste geëngageerd raakt) het ‘poppetje’ zooveel liever dan de ‘vrouw.’?
Toont deze overdenking (op blz. 193) niet de geijkte en door-en-door
maatschappelijke opvatting van het bruidsgeluk?: ‘Hij kon zich eindelijk voorstellen
dat hij mogelijk alles zeggen zou wanneer zij eenmaal lang getrouwd waren, maar
deze laatste weken voor hun huwelijk zouden van een volmaakte en ongerepte
vredigheid blijven, effen, blank en gelijkmatig, het gouden tijdperk, het hoogtij van
hun beider leven.’ En proeft ge niet het zelfde in dezen voordracht van het afscheid
vóor den huwlijksdag: ‘Zijne (Paul's) zuster begon op de piano te spelen en zong een
der ‘Brautlieder’ van Peter Cornelius. Door die groote, wijde eenzaamheid van den
duisteren nacht gingen de klanken klagend, het was alsof Eugenie heel haar gemoed
heen gaf in dat van weemoed sidderende afscheidslied.
‘Zij beiden (P. en T.) luisterden sprakeloos.
Enkele regendruppels vielen en tikten zwaar op de breede bladeren der
kastanjeboomen.
Stil bleven zij nog een wijle, toen de de laatste klanken heen rilden door den nacht.
Het was hun beiden alsof met die echo's verstierf het laatste teedere en schoone uit
het lichtste tijdperk huns levens.’
Nu is het merkwaardige - want, nietwaar, ge zoudt na deze opgesomde bezwaren
eigentlijk iets anders verwachten -, dat de lectuur van dit boek mij verre van een
onaangename was. Ik heb de bladzijden, die over Paul's verblijf te Parijs handelen
(de grootste eerste helft van het werk), met interesse gelezen. Er zijn daar telkens
details van beschrijving en stemming, die op zichzelve beschouwd, als literatuur, u
wezenlijk genoegen doen. De beweging en het peil zijn wat gelijkmatig; lichtere
humor of stijgingen tot het vizioenaire doortintelen en ontroeren er u niet; maar de
toon is doorloopend zoo beschaafd en van goeden geestelijken huize, dat ge hem
zelden in de vele geschriften dezer laatste jaren zoo vernomen hebt. Het is of ge een
gesprek van zeer goede qualiteit voert met een wel-opgevoed man van fijne
ontwikkeling.
Dat is nu feitelijk niet met citaten aan te toonen, daar zulk een totaal-indruk
natuurlijk gewekt wordt door een groot aantal wendingen en overgangen, hier en
ginder, en overal. Maar ik wil toch een paar passages afschrijven, die iets van het
betere in van Booven's roman geven.
B. v. dit fljn-genoteerde:
‘De storm duwde hen in den rug, terwijl zij door tal van nieuwe straten naar het
station gingen, en zij kwamen langszij van de tuinen en terrassen die vanaf het
Trocadéro dalen tot de oevers der rivier.
Bij die hellingen ontwaarden zij diep beneden, de wijde, geweldige
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stad in vage, grijsachtige en blauwe verschieten, met daarboven schuinsomhoog
trekkende wemelingen van stoom en vettigen smook. Daarvoor doemde de gedaante
van den spitsen ijzeren toren steil ten hemel op. Een oogenblik scheen er toen een
bleeke, koude zon, en het witte licht trok als op blanke wiekslagen heen, het zwierde
voort over de rivier, die even zilverig had geglinsterd, het wekte een wijle leven in
de strakke, grijze belijndheid van alle dingen, een korte poos leek alles welbehaaglijk
en blij op te fleuren, want er waren verrassende fonkelingen gekomen ook in verre,
schuine dakvensters, op de stalen rails van de spoorbaan, in het gepoetste metaal aan
het dek der snelle passagiersbooten, en op de kaden in de plassen, waarover de
trekkerige wind fijne floersjes van lichte rimpelingen blies.
Maar toen het zonlicht heen getrokken was, geleek daarna zwaarmoediger en
doodscher nog de wisseling der doffe schijnsels van den grauwen dag.’
En om te besluiten, - en ten bewijze, dat ook de persoonsteekening wel levendig
en direct vermag te zijn - verwijs ik naar blz. 425, 426, 427 van De Gymnastiekles,
het fragment in den vorigen jaargang van dit maandschrift opgenomen (1911 Deel
II blz. 416-440).

Boemipoetra, Ratoe Darawati. G. Kolff en Co., Batavia.
Bespaar u een ontgoocheling, op-exotiek-en-welluidende-titels-verzottelezer; ik bid
u, smoor onbarmhartiglijk uw snel-ontluikende verbeelding in haar eersten opbloei,
droom u geen weelden achter dezen schoonen schijn van volle en open klanken! Of
beter - want gij, die zoo zijt, wordt niet zoo maar zonder meer ontnuchterd - lees den
aanhef van het ‘Voorwoord’, dat onmiddellijk in gewetensvolle ernst volgt op dit
zoete woordenspel, en vooral: lees het met de aandacht, die zulk een zakelijke
verklaring verdient. ‘Geenszins verheelt de schrijver zich’, aldus de eerste woorden
dezer inleiding, ‘dat hij met het teboekstellen van een historischen roman uit de
djaman koena (de oude tijd) van Java, een vermetele taak op zich genomen heeft,
en meer dan ieder ander is hij overtuigd van de grove gebreken welke dit werkje
aankleven. Echter, de huidige tijd van overgang in het (nationalistisch?) geestesleven
van het volk van Java leek hem te rechtvaardigen althans een poging te wagen tot
geschiedschrijving in den populairen vorm van het romantisch verhaal.’ Ge weet nu
beter, denk ik, na dit uitermate helder exposé, wat u te wachten staat. ‘De door vele
eminente ethnologen, archaeologen en philologen aan de wetenschap geschonken
resultaten
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van noesten vorschingsijver (kan het in een inaugurale universiteits-rede deftiger en
zwieriger tevens gezegd?) zijn toch nog steeds ontoereikend om ons een volkomen
juist beeld te geven van de oud-javaansche samenleving’. Hier ziet ge 't duidelijk
voor oogen, nietwaar? Hoe gaarne had de schrijver ons een werk van hooger
(historische) orde geboden; hij voelde 't wel: wij hadden 't recht dit te eischen, daar
feitelijkheid en juistheid immers zoo veel belangwekkender zijn dan Schoonheid en
Waarheid; maar de omstandigheden waren hem niet welgezind, en hij zag zich ‘voor
een niet onbelangrijk deel van zijn verhaal aangewezen op fantasie en speculatie, al
heeft hij zich (dit ter geruststelling uwer terecht ontruste wetenschappelijkheid) waar
hij den weg voor zich zag, niet gewaagd op de zijpaden eener wellicht al te levendige
verbeelding’. Ex ungue leonem....!
Ik heb mij afgevraagd, of de auteur niet beter zou gehandeld hebben met rustig
verdere resultaten van den immers noesten vorschingsijver der verschillende
faculteiten af te wachten; hij had zich dan een langen en bezwaarlijken tocht op
hoofd- en zij-paden bespaard en wij zouden desnoods, bij verlangen naar een derglijk
onderwerp, ‘Akbar’ van Limburg Brouwer nog eens hebben opgeslagen.
Wat zal ik u gaan vervelen met een opsomming van den inhoud? Ik vrees, dat u
de wederwaardigheden van Brawidjaja, den heerscher van Madjapahit, en Raden
Patah, in een kort bestek verteld, maar luttel interesseeren. Ik zou het ook niet mogen
eischen; want ik, die het boek gelezen heb en er dus meer van af weet dan gij, verkeer
met u in dezelfde positie. ‘Wat is hem Hecuba?’, vraagt Hamlet. Maar helaas, wat
had ons ‘Hecuba’, of Ratoe Darawati niet kunnen zijn? - Hadde de heer Boemipoetra
ons plastiek en kunst gegeven instede van zijn half-wetenschappelijke,
half-journalistieke verhandelingen in gemoedelijkverstandelijken verteltoon en zijne
vele ‘ongaar’ gebleven hevigheden en verhevenheden!
Ten bewijze enkele fragmenten uit het werk, die wezenlijk niet als excessen
gekozen zijn. Dit eerste uit de beschrijving eener processie naar de rivier Kani, ter
eere van Kali, de Verdelgster: ‘Op de verwarde menschenmenigte volgde het heilige
beeld der processie, het reusachtige beeld van Kali, getrokken op een zwaar onderstel
op wielen door twee met bloemslingers getooide, witte stieren. De vier armen van
de godin, scharlaken rood gekleurd, de puilende oogen, het vertrokken gelaat, met
de tong uit den mond, - de verwarde haren, - welk afstootend beeld!’ Wie zegt daar
dit laatste? Een Engelsch toerist, een Hollandsch onderwijzer, die verslagen levert
voor een courant in de provincie....? Doch laat ik tevreden zijn met deze woorden
onderstreept te hebben en voortgaan. Een ander detail en zonder commentaar: ‘Raden
Patah en
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zijn broeder kwamen langs den fakier, die op den hoek der markt zijn anathema in
de ooren der schuw uitwijkende menschen slingerde. Onder het aanroepen van de
natuurmachten, van de acht hoofdstreken van het kompas, van de vijf elementen,
aarde, water, vuur, lucht en aether, van reuzen en dwergen, alven en draken, spoken
en duivels, dreigde hij het menschdom met het wegzinken in de diepte van den
oceaan, met verslinding door de vereerde krokodillen, met het hemelvuur en den
wervelwind, met pijniging en marteling, en nog tal van andere prettige zaken....’
‘Langzaam rees Ratoe Darawati op van de rustbank. In het midden van het vertrek
bleef zij staan onder de bronzen lamp, welke een zwaren schaduw om haar heen
wierp.
- Domoor, siste zij.
Dan wendde zij zich om en verdween in het aangrenzende vertrek.’
De beroemde ‘tand des tijds’ kunt ge op blz. 76 vinden; ten slotte nog dit onderdeel
van een extatische pasage uit het laatste hoofdstuk: (Raden Patah, de veldheer van
den Islam, heeft zijn keizer Brawidjaja en de aanhangers der oude religie overwonnen
en gedood; terwijl de muren van Madjapahit door zijn krijgers worden neergehaald,
bevindt hij zich met de keizerin, Ratoe Darawati, in het paleis, en deze openbaart
hem haar liefde): ‘Wat gaf hij, die Brawidjaja, (let op dit die, en bedenk, dat zij van
haar echtgenoot spreekt, die eerst zooeven heldhaftig gestorven is) om jeugd, om
schoonheid, om de hoop der liefde. Ik had idealen, maar ze zijn vertrapt, geknakt in
zulk een huwelijksbed. Idealen had ik immers niet noodig, zoolang ik slechts een
vruchtbaar werktuig (!) was om het geslacht der Brawidjaja's te vermenigvuldigen.
Welk een noodlot gedoemd te zijn te arbeiden aan het voortbestaan van wat men
haat! Vervloekte wet der natuur. Hoe heb ik gehaat deze natuur die mij vrouw geboren
deed worden. Ik weigerde, kwam in opstand tegen haar. Ik heb geweigerd aan haar
te gehoorzamen. En ik heb overwonnen. Ik heb mij gewroken, gewroken, zooals een
vrouw alleen zich wreken kan, en daarvoor heb ik gedankt, vrouw te zijn, - om het
zoete van den wraak. Gij, die dacht dat ik zoo klein zou zijn het bloed te vreezen, te
gruwen van menschenmoord, nadat zielemoord (bemerk het subtiele onderscheid)
voltrokken was aan mij zelf! Heb ik dan niet u aangezet, geprikkeld tot dezen strijd?
Dreef niet ik u in den oorlog? Gij dacht te strijden voor den profeet! Gij streedt voor
mij! Patah, voor mij! O, ik heb gejuicht, toen ik de zegekreten der geloovigen hoorde,
zich parende aan de rochelende jammerklachten van die hazen in de straten. - Hoor,
Patah, hoor! - de muren storten.... de muren van Madjapahit! Hoort gij? Daar.... die
dreun!’
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‘Zij hield even den woordenvloed tegen, luisterde ingespannen, het lijf
voorovergebogen, de sierlijke hand aan de oorschelp, opdat zij te beter zou indrinken
het verre geluid....’
Neen, ik geef er den brui van: omstortende muren, een dergelijke stand na zoo een
extatische toespraak en bij zulk een gelegenheid!.... het zij genoeg; ik had bij ieder
zinnetje een kantteekening kunnen maken, maar als ge 't nu nog niet begrepen hebt,
zou het toch niet baten!
Een enkel woord nog. Ik heb me den niets kwaads bedoelenden heer Boemipoetra
misschien niet van mijn wel-willendste zijde getoond; en daarom wil ik gaarne
erkennen den indruk te hebben gekregen, dat hij de religieuze motieven in zijn verhaal
met ernst en begrip doordacht heeft; al komt het mij wat wonderlijk voor, dat
Soepa-Anom zoovele eeuwen voor onzen tijd, reeds Haeckel en Kant met het
Monisme, de sterrenhemel en den categorischen imperatief blijkt voor te zijn geweest.
HENDRIK VAN DER WAL.
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Verzen
door Hélène Swarth.
I.
Veerkracht.
Riet, richt u op na 't lang gedweeë buigen,
Nu zwijgt het razen van den booze' orkaan.
Verjaagde bij, wil blij weer honing zuigen
Uit late bloemen, die nu opengaan.
Verschrikte vogel, wil weer hoopvol juichen.
Kon niet uw zangmoed storm en nacht doorstaan?
Veerkrachtig hart, wil van uw God getuigen.
Hij neemt u weder in genadë aan.
In de open kelk ligt dood de bij gedoken,
't Lankmoedig riet is door d'orkaan gebroken,
De bange vogel durft niet zingen meer.
Doch gij, mijn hart, wil weer, in 't morgenblauwen,
De broze vreugd der Godsgenâ vertrouwen,
Tot nieuw een toornvlaag u verwerpe weer.
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II.
Genadig Recht?
Zal ik mijn God nu danken voor 't genadig recht,
Als wie de geesling leed en vallen slaafsch te voet
Mijn beul, terwijl ik druip van wreed vergoten bloed?
Zoo doet wie God zelf gaf een lage ziel van knecht.
Mijn haat zal rooken óp uit elke roode moet
Tot hem die daagde nooit tot eerlijk tweegevecht,
Doch onder bloemen, sluw, zijn schepslen lagen legt,
Dan tergt den mensch met waan dat hij voor zonde boet.
O zoo die booze God, die Duivel-God bestond,
Voor wien, alleen uit angst, het menschdom knielen wil
En bevend loven, over héel het wereldrond
En offren elke vreugde aan zijn barbaarschen gril,
Waarom kwam nooit een Wijze en stak in brand een lont
In 't hart der aarde en maakte ons leed voor eeuwig stil?
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III.
Maartdag.
De lucht is grauw, de vensterglazen kletteren,
De stormwind huilt als een verlaten hond.
Zwaar dreunen wagens, schellë orgels schetteren
En witte hagel striemt den grijzen grond.
Ik kniel bij 't vuur, waar wild de kolen knetteren Mijn blik vol onrust dwaalt de kamer rond.
Ik lijk de meerl, die 'k in den tuin hoor kwetteren,
Die hongrig zoekt en nergens kruimels vond.
Arm angstvol hart, dat 'k in mijn borst voel beven,
Was 't leven u vijandig, kil en hard?
Mijn hoopvol hart, zijn áltoos u gebleven
De luchten koud, de boomen winterzwart?
Hoe zocht gij liefde om liedjes mild te geven
En vondt geen liefdë, uitgehongerd hart!
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IV.
In de oude Stad.
Op d' ouden toren vonkt het windbewogen haantje.
Een gouden violier fluweelt uit grauwe spleten.
In 't blinkend Mei-azuur flapt, zwart-geel-rood, een vaantje.
Een duifje klapwiekt, blank, en daalt om blij të eten,
Gestrooid door 'n vlasblond meisje, al spelend, graan na graantje,
Lijk korrels lentezon. Lichtblauwe hemelreten
Streept water door een wei en lokkend vlucht een laantje.
De beiaard zingt een wijze. - O kon ik nu vergeten!
Mijn oude stad, hier ben ik weer, met grijze haren,
Maar 't vrouwe- en dichterhart is áltijd jong gebleven.
Hoe kon zóo jong een hart door zóoveel donkre jaren
Ik dragen ongerept? - En vroeg ik u mijn leven,
Mijn liefde en mijn geloof mij veilig te bewaren
En keer ik weer, wijl trouw gij ál mij weer wilt geven?
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V.
Verbrande Takken.
Een man in 't blauw sleept bruine takkenbossen,
Die, eer de stormen de oude boomen velden,
Verheven wuifden, groene vederbossen
Op helmenbrons van hooge reuzehelden.
Op 't gele speenkruid en de donkre mossen
Kraken de takken, die de azuren velden
Der hemelen verhaalden van de bosschen,
De bosschen, van de hemelen vertelden.
In vlammenrood, in blauw van rookedampen,
In goud van vonken gaan de dorre twijgen
Als fakklen óp, zij knettren eerst, nu kampen
Zij niet meer wild, doch branden zacht en zwijgen.
O mogen uit de vuurzee van mijn rampen
Mijn liefdedroomen zoo ten hemel stijgen!
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VI.
Herleven.
De liefdetranen, die ik teêr zag beven,
Als dauw in blauwe kelken, in uw oogen,
De woorden, lief, die van uw lippen vlogen
Als zonnevonken, wáar zijn zij gebleven?
Heeft gretig de aardë álles ingezogen?
Bleef geen atoom meer van uw heerlijk leven,
Waaruit gij, mild, een god gelijk, woudt geven
Een schat van liefde en troostvol mededoogen?
Hoe is 't nu plots of 'k in de azuren luchten
Me uw langverloren oogen zag beschijnen,
Of in den wind, die weeklaagt in de pijnen,
'k Uw langverloren woorden hoorde zuchten.
Neen, 'k wil niet bang zijn, lief, ik zal niet vluchten,
Ik voel, uw ziel kon niet in de aard verdwijnen.
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VII.
Bij Storm en Regen.
In de zoevende windevlagen,
In den regen, die ruischt aan de ruiten,
Is 't me of ik een stem hoor klagen:
- ‘Ik heb je in mijn armen gedragen,
Ik heb je met wanhoop geslagen
En verdreven, in donker, daarbuiten.
En ten leste nu ben ik gestorven,
Maar mijn vrede, dien kan ik niet vinden.
'k Heb den eeuwigen slaap niet verworven,
Wijl je leven ik wreed heb bedorven.
En nu heb ik zoo lang al gezworven,
Op de vleuglen der zoevende winden.
Laat mij binnen! o wil, uit erbarmen,
Zoo je liefde nog leeft in je droomen,
Wijl ik éenmaal je warmde, mij warmen,
Wijl ik éenmaal je droeg in mijn armen,
Wijl ik nú ben den armste der armen,
Wijl ik niet in den hemel mag komen.’
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En mijn venster, dat wil ik ontsluiten En toch moest ik, nu moest ik mij wreken.
Maar de regen, die ruischt aan de ruiten
En de winden, die huilen en fluiten
En 't is huiverig koud nu daarbuiten
En mijn hart, o dat klopt of 't zou breken.
- ‘Niet terwille van 't verre verleden,
Eer jë ontrouw mijn vreugd had gebroken,
- Zoo je lijdt, ik heb meer toch geleden Maar terwille der lelie van Eden,
In den dorren woestijn van mijn heden,
Als een hemele-wonder ontloken.’
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VIII.
Boschvijver.
Zie aan de boomen langs de vijverkom,
Hoe rank en recht zij naar den hemel rijzen,
Als reine droomers, heiligen en wijzen,
Door eigen stijgen zwijgend noodend: - ‘Kom!’
Wijl onbewust zij naar den hemel wijzen,
Waar avondwolken drijven rond hen om,
Als bootjes zeilend naar een heiligdom,
Als engelroze' uit verre paradijzen.
Plots rimpelt wind den vijver willoos zwak.
Hoe kan nu 't water kaatsen weer de boomen,
Zoo wilde wind den trouwen spiegel brak?
Doch 't licht gekabbel sterft aan de oeverzoomen
En onverstoorbaar, onder 't oppervlak,
Ligt blauwe rust vol roze hemeldroomen.
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IX.
Berusting.
Mijn oogen, ziet de bloemen aan,
Die langs de laan te bloeien staan,
Zoo blank, zoo blauw, in gras en riet.
Zij willen bloeien, anders niet.
Mijn oogen, ziet de vogels aan,
Die lustig fluiten, in de laan.
Zij zijn tevreden met hun lied.
Zij willen zingen, anders niet.
Mijn oogen, ziet de halmen aan,
Die zilverblank te rijpen staan.
Zij buigen zwaar van voedzaam brood,
Zij willen 't geven door hun dood.
Nu bloei, mijn hart, en geef uw lied
En vraag van 't leven anders niet.
Nu geef, mijn hart, gedwee en stil,
Uw leven ook, wen God zoo wil.
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Herinneringen
door Ada Gerlo.
II.1)
Vo o r H a n s .
Ik heb je beloofd, je wat van Lotte's leven te vertellen, omdat dat je misschien helpen
zal, haar houding tegenover jou te begrijpen, en er in te berusten, dat je niets voor
haar mag zijn.
Ik heb haar zelf niet zoo heel lang gekend, maar de jaren, dat we samen waren,
vóór ze dat wanhoopshuwelijk met Van Suylen sloot, zijn wel de belangrijkste van
haar leven geweest, waarin èn voor dat huwelijk èn voor haar verstarde
ongenaakbaarheid er na de oorzaak te vinden is. Dikwijls heb ik haar verkeerd
begrepen, want haar gesloten ongelijkmatigheid maakte het moeilijk haar te kennen;
maar de schrille ontknooping van haar in schijn zoo zelfgenoegzame leven, heeft me
veel duidelijk gemaakt, wat op het oogenblik zelf onbegrepen aan me was
voorbijgegaan. Van haar gehouden had ik van onze eerste kennismaking af.
.... Toen Lotte aankwam, had ze een eenzame, trieste jeugd achter zich. Haar ouders
waren bejaarde, eenigszins duffe menschen, die het gevoelige, impulsieve kind in
de jaren van angstige bewustwording in geen enkel opzicht tot steun hadden kunnen
zijn. Trotsch en onrustig, zwevend tusschen allerlei vage mogelijkheden, met als
eenig vaste baken haar werk, dat haar

1) Jaargang IV, Dl. 2, blz. 480.
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boeide, leefde ze alleen in het groote huis, niet voelend, dat ze jong was, te
stug-verlegen om, nu de omstandigheden 't niet makkelijk maakten, vriendinnen te
vinden; steeds in domp verzet tegen haar ouders, die heel andere plannen met 't eenige
dochtertje hadden, dan waar haar aanleg haar heendreef.
Haar vader, eenige tamelijk-normale uit een geslacht van zenuwlijders, meende
in elke uiting van haar fijn gevoelsleven de kiem van wordende zielsziekte te
ontdekken; haar moeder, oppervlakkig-egoïst, ijverde als bondgenoote van haar man,
tegen al die ‘geleerdheid en verhevenheid.’
Lotte had dus al heel wat moeten strijden en betoogen, vóór ze eindelijk, met een
city-bag vol manuscripten en een hoofd vol plannen en moedeloosheden, haar intrede
deed in de academiestad. Later heeft ze me verteld, hoe verschrikkelijk zij, kleine
kluizenaarster, die haar geestelijke waarde nooit aan andere meisjes van haar leeftijd
had kunnen toetsen, tegen die eerste weken van student-zijn had opgezien; hoe ze
geleden had onder 't besef, anders te zijn dan de meesten, en steeds vreesde uitgelachen
of bespot te worden. Maar ik zag de eerste keer, dat ze me een buurbezoek bracht,
alleen maar de eenigszins branie-achtige zekerheid, waarachter ze haar wankele
levensdurf te verbergen zocht, een grappig hooghartig airtje, waar soms haar
natuurlijke schuchterheid allerbekoorlijkst doorheen scheen.
Ze was toen een lang en bizonder mager meisje, nog in haar groei; ze droeg haar
haar nog met een strik opgebonden en haar rokken waren korter dan gewoon voetvrij.
Maar er was iets in de manier, waarop ze haar magere handen samenleî, en dan de
vochtiggrijs-zwarte oogen opsloeg, er was iets in haar eenigszins eentonige, sleepende
stem, dat zóó ontroerde, dat ik bij haar eerste bezoek al dacht: ‘O God, dat zoo 'n
bekoorlijkheid niet kan blijven. Dat hier natuurlijk iets breken moet, omdat 't te mooi
is.’
Toch zagen we elkaar de eerste maanden weinig; we waren beide te veel aan onze
persoonlijke rust gehecht, om niet huíverig te zijn, het kansspel van toenadering tot
een vreemde-in-eigen-huis te beginnen; bovendien zat ik diep in het werk, met een
geregelde dagindeeling en weinig lust in stoornis, terwijl zij in haar donkere
benedenkamer alle excessen van een eerste jaar beleefde: 's nachts doorwerken, in
capes gehuld, met koffie-extract om wakker te blijven; overdag op 'n sofa liggen
slapen met Hegel en Thomas
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à Kempis en de Bhagavad-Gîtà om haar heen, en dergelijke ónderstboven-gooierijen,
waar zoowel reunisten als beginnelingen hun hoogste heil in zoeken. Als ik 's avonds
om twaalf uur m'n ramen sloot, zag ik bijna altijd nog licht beneden, en 's middags
om drie uur, als ik ging rusten, stonden haar laarsjes meestal nog voor de
slaapkamerdeur.
Bezoeken kreeg ze op alle uren van den dag, en die hielden me erg van m'n werk,
want ze deden me zoo sterk denken aan m'n eigen eerste jaar, en ik móest wel luisteren
naar de opgewonden stemmen, die verzen uitjammerden of hevig disputeerden;
telkens wanneer er een stilte kwam, wist ik, dat Lotte sprak, met haar zachte sleepende
stem, die nooit luider werd; en dan barstte er na het rumoer weer los, hevig en
onbedwingbaar.
Kort voor haar trouwen heeft ze me stapels brieven gegeven, allemaal uit dien
eersten tijd, om ze na te zien, en zooveel mogelijk te verscheuren. Toen werd me pas
duidelijk, hoe gevierd en vergood ze van het begin af onder de
artistiek-belangstellende jongelingschap is geweest. Ieder nieuw geslacht verkiest
één meisje, waar 't zich om heen schaart, één meisje, waar het de bevrijding van de
wereld en de verovering van den hemel als het minste van verwacht; en Lotte was
‘hèt’ meisje van haar tijd.
Het lijkt me altijd een wonder, dat een kind, van de meest barre, suffe eenzaamheid
plots overgebracht in een kring van bewonderende jonge mannen, niet op hol slaat
van overmoed, duizelige vreugde en levenslust. Aan Lotte was de verandering uiterlijk
nauwelijks merkbaar; ze bleef even stil, een beetje traag in haar bewegingen, met
het langzame opkijken van haar geheimzinnige oogen, en het lieve, hulpelooze gebaar,
waarmee ze haar handen samensloot. Ze zat elken avond op den grond Spinoza of
Kant, of iets anders zeer zwaars te lezen, en als ze dan bezoek kreeg, kwam ze mijn
spiritusstel leenen, met de gelaten ernst van iemand, die een lastige plicht vervult.
De bloemen, die haar vereerd werden, zette ze in rijtjes, militairement, op haar tafel,
en als ze pas op was, pleegde ze, in haar négligétje op de serretrap gezeten, hun
steeltjes te korten, en ze nat te spuiten.
Haar heele levenshouding was toen meer geduldig, dan van een actieve
blijmoedigheid. Ze had zich eenmaal voorgenomen alle vage plannen voor drama's
en romans, die ze al jaren met zich rondgedragen had, maar in haar drukkende
omgeving nooit had
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kunnen uitwerken, zoodra ze vrij was met energisch doorzetten te verwezenlijken;
de vele bezoeken waren nu eigenlijk stoornis in haar geestelijk strijden om tot uiting
te komen. Toch was 't op háár aandringen, dat ik me meetroonen liet naar de
‘genieënclub.’
Ik ben er zeker van, dat de uitnoodiging eigenlijk alleen voor háár bedoeld was, maar
dat men mij mee vroeg, omdat we nu eenmaal in 't zelfde huis woonden, en 't beter
was met twee meisjes tegelijk te beginnen. 't Was overigens gek genoeg, mij, die al
jaren de bitter-zoete kunst den rug had toegewend, en die zoo geregeld als een
kantoorklerk aan m'n taalstudie werkte, plotseling tusschen de genieën te zetten.
Maar Lotte wilde graag; en ze had een eigenaardige manier om met een enkel zinnetje
iemand te overtuigen. Zoo gingen we dien vroeg-winter-avond voor 't eerst samen
door de stille stad.
Ik geloof eigenlijk, dat Lotte bang zou zijn geweest om alleen te gaan, ofschoon
ze de meeste ‘genieën’ persoonlijk kende. Ze had wel al veel van haar
menschenschuwheid verloren, maar ze was nog zelden uitgeweest, en 't vooruitzicht
van een vreemde omgeving benauwde haar merkbaar. De vergadering was op een
kamer, een endje buiten de stad, (bij Paul Sluyter, die later aan 't tooneel gegaan is,)
en toen we er eindelijk aankwamen, vonden we de acht groote mannen, pijpenrookend
en schreeuwend al bij elkaar. Ik weet van die eerste keer alles nog wonderlijk precies;
ik was lang niet onder menschen geweest; alles trof me zoo versch, alsof ik voor het
eerst iets beleefde; ik zie de banale studentenkamer, donkerrood met rommel van
prenten en photo's; ik zie de opgewonden jongenskoppen door de blauwe tabaksrook
heen, vroolijk en een beetje ongepast sans gêne, maar heel echt in hun eerlijke
hartelijkheid, en daar tegenover Lotte lang en dun, met haar hoog, rustig gezichtje,
en het mysterie van haar wonderlijk glanzende oogen.
Wil zagen we voor 't eerst; hij was praeses, maar daar de leiding van genieën
natuurlijk een sinecuurtje is, zat hij op de kachel noten te kraken, en zoo had hij juist
't volle gezicht op Lotte, die den heelen avond op een laag stoeltje voor 't open raam
sigaretten lag te rooken, en van tijd tot tijd in de nacht naar buiten staarde. Gezegd
heeft ze, geloof ik, dien eerste keer niets, ofschoon er lang over de voorrang van
Boutens op Van de
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Woestyne werd gestreden, waarmee naar ik toevallig wist, ze 't niet eens was, en één
van de ‘genieën’ een jammerlijk commentaar op Calé's wonder-sprookje ‘Regina
del Lago’ waagde te geven.
Zij lag maar, en keek; ik denk, dat ze heel verlegen was; maar telkens door haar
eigen droomerijen vergat ze dat weer; vond zich dan verbaasd terug in de roezige
kamer, met den rook en 't geschreeuw en de hevige jongenskoppen.
Eens kreeg ze een hoestbui.
‘Kunnen jullie verdomd nou niet wat minder dampen, als er meisjes zijn?’ viel
Wil uit. ‘De kamer ziet blauw.’
‘Kerel, ze verslikt zich aan haar eigen sigaret,’ kalmeerde 'n ander. Toen ging het
getuigen, en 't elkaar met vriendschappelijke opstoppers van de waarheid van de
eigen meening verzekeren, weer onafgebroken door.
.... Een paar dagen later kwam Wil Lotte een boek brengen, ‘waarnaar hij meende
haar te hebben hooren vragen,’ een week erna stonden zijn bloemen ook in 't gelid.
‘Het is voor 't eerst, dat ik een meisje bloemen geef,’ zei hij met kinderlijken
nadruk.
‘Dan is dit bouquetje voor U belangrijker dan voor mij,’ antwoordde ze sleepend;
‘ik krijg er álle dagen, kijk maar, massa's.’
Ik hield deze woorden toen voor geraffineerde coquetterie; ik wist, dat Lotte te
gevoelig was om niet te beseffen, dat 't hem hinderen moest, z'n hulde zoo en bagatelle
behandeld te zien, en ik meende, dat ze hem daarmee tot sterker genegenheid wilde
prikkelen.
Later heb ik pas begrepen, dat een eerlijkheid, die haar overgevoeligheid wondde
en pijnigde, haar dwong aan ieder, die haar naderde, van het begin af te zeggen, dat
hij alleen welkom was, als één van de velen; later, toen ik eens toevallig meemaakte,
hoe ze een aardigen, doodelijk-verliefden luitenant wegstuurde, die 't ongeluk had
tot een déclaratie gekomen te zijn.
‘Ik vraag je niets, ik vraag je immers niets,’ jammerde hij smeekend, ‘laat me je
alleen maar zien.... Laat 't tusschen ons zijn een zalig geheim.’
‘Ik draag méér zalige geheimen,’ antwoordde ze, heesch van krachtsinspanning;
en ze liet me alleen met den jongen, om hem
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op meer banale, maar doeltreffender wijze van het overkomenlijke van zijn noodlot
te overtuigen.
.... Wil heeft ze nooit naar waarde geschat; hij had van 't eerste oogenblik af een
aanbiddende houding aangenomen; nu kon ze in hem nooit meer haar gelijke zien.
Het scheen, of de bloei van zijn geest, zijn vernuft, zijn inzicht verdorde, voor de
glans van haar verschijning. Hij was, behalve Lotte, misschien de eenige in de
genieënclub, die iets geniaals had; maar een vrouw lijkt wel gedoemd te zijn de
volmaakte liefde van een man altijd te miskennen, en Lotte, onbewust, speelde met
zijn hart, als met de diepzinnige stelsels van Hartmann en Gabler, - in alle ernst en
eerlijkheid.
Ik geloof niet, dat ze eigenlijk verschil zag tusschen zijn zware
liefde-voor-het-leven, en de dweepende, idialiseerende bewondering van de meeste
anderen. De eerste mannen, die ze ontmoet had, waren gereedelijk adorateurs
geworden; dat leek haar de normale verhouding van de geslachten; om over trouwen
of zulke dingen te denken had ze te veel te doen, en daarmee was voor haar de zaak
afgehandeld. Van een wezenlijke tragedie zich voor haar oogen voltrekkend,
vermoedde ze niets; hoe zeer ook in vele dingen haar jaren vooruit, - in haar kunst
de situaties bij intuïtie radend, stond ze tegenover het gewone leven als een verstrooid
kind, niet ziende, niet begrijpende; met droomerig egoisme haar eigen gedachten
volgende, langs schatten van liefde en levensgeluk heen.
Wil begreep dat te weinig; als hij haar werk las, of als ze een enkele keer iets
voordragen wilde, met haar lieve, moeë stem, terwijl haar oogen, lichtend in de verte
staarden, dan voelde hij haar machtige persoonlijkheid, haar grootheid-in-wording;
en ofschoon hij soms schertsend: ‘klein meisje’ zei, omdat ze tegen den muur kon
hangen als een backfisch, en altijd bloosde, als hij vloekte, - wat het geestelijke betrof,
beschouwde hij haar als volwassen, verantwoordelijk voor haar daden, kennend haar
eigen wil. En daar ik haar altijd vaag-vriendelijk tegen hem zag, met mooie, verre
oogen naar hem luisterend, en 'n willig handje bij zijn nadrukkelijk afscheid, vreesde
ik, dat hij zich illusies zou maken; dat bracht me er eindelijk toe haar te waarschuwen.
‘Je moet niet boos zijn, Lotte.... ik vind er zelfs iets onkiesch' in, me met deze
dingen te bemoeien; maar 't is voor Wil van
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zoo groot belang.... Ik ben bang, dat hij.... Ik wou je waarschuwen....’
‘Dat hoeft niet meer,’ antwoordde ze langzaam-sleepend, ‘'t is zoo.’
‘Hééft hij? En nu?’ Ik schrikte onstuimig; ik wist, dat Wil haar van 't begin af aan
had liefgehad, maar ik had gehoopt, dat hij de definitieve uitspraak zou hebben
verschoven.
‘Ik zei, dat 'k geloofde van niet; maar hij wilde 't niet opgeven.... Proefstoomen,
tot hij me heeft overtuigd.’
‘Lotte, hoe ellendig,’ beklaagde ik uit den grond van m'n hart.
‘Ach, alle mannen zijn 'n béétje zoo; en hij misschien alleen meer, omdat hij nooit
naar 'n vrouw heeft gekeken. Alleen naar z'n moeder en z'n kindermeid, zegt Paul.’
En terwijl ze doorpraatte, wist ik het weer, dat dikwijls haar woorden reikten, ver
boven haar eigen begrip; dat ze de liefde van Wil evenmin als haar eigen slapende
hart doorgrondde, hoe wijs ze ook mocht redeneeren, dat ieder zich uitte naar z'n
eigen aard, en hij toevallig wat zwaar op de hand was....
Wil kwam als vroeger en Lotte ontving hem tusschen twee ‘propositiones’ van
Spinoza door; als ik van m'n ochtendwandeling thuis kwam, zag ik soms zijn sterke,
breed-gebouwde kop al boven haar tochtdekens bewegen, en 's avonds zat hij dikwijls
in een boek te bladeren, terwijl zij werkte aan haar schrijftafel; kwamen er anderen
bij haar, dan zocht hij zijn troost bij mij, bekeek mijn palmblad handschriften
(‘jaloezietjes’ noemde Lotte ze,) met jongensachtige belangstelling, beloofde me
niet te zullen storen, en ijsbeerde ondertusschen al maar pratend m'n kamer rond.
In die uren, als Lotte er niet bij was, terwijl toch zijn heele wézen naar haar uit
ging, leerde ik hem het beste kennen, in de hevigheid van z'n sterke natuur en de
fatale gebondenheid aan zijn knechtschap. Honderdmaal vloog het bloed hem in
ongeduld naar het hoofd, als hij beneden het lachen en praten hoorde, als hij dacht
aan haar onverstoorbare indolentie, en die verre oogen, die alleen om haar werk
konden opleven. Maar even dikwijls bedwong hij zich, vloekend, en stampend op
den grond; begreep hij dan niet, dat een groot artiest anders was dan een gewoon
mensch; en had hij juist haar grootschheid niet lief?
Dan sloeg hij weer om, dreigde tegen mij op met z'n sombere
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oogen: ‘Die vervloekte eerzucht! 't Is de éérzucht, die maakt, dat ze met levens speelt.
Ze wil er komen, ze wil wat worden, ze wil niet 'n vrouw zijn zonder meer.’
Ik kalmeerde hem met vage woorden: ze was nog zoo jong, ze zou niet altijd zoo
blijven; ze had nooit vrijheid om te scheppen gekend. Dat moest eerst austoben. Later
zou ook zij niet aan zich zelf genoeg hebben, een vierge forte was zoo iets zeldzaams;
Lotte was nu nog als een slanke, witte kaars - maar ze zou toch ook moeten branden;
dat was zoo kaarsenbestemming....
En ik praatte door, troostend met algemeenheden, omdat ik zelf nauwelijks
gelooven kon, dat het leven dit verslindend wenschen in vervulling zou laten gaan.
Soms sprak hij me ook over z'n werk.
‘Stommeling, stommeling,’ raasde hij dan tegen zich zelf. ‘Dat denkt 'n groote
vrouw te kunnen veroveren, met altijd achter haar rokken te loopen! Dat zit maar
aan haar voeten, en verwacht, dat wijsheid en aanzien en fortuin wel uit de maan
zullen regenen. Weet je wel, dat ik deze maanden geestelijk ben achteruitgegaan, in
plaats, dat 'k iets opschoot. Vroeger had ik plezier in m'n werk; ik kon uren zitten,
weg in m'n boeken; ik kon tijden aan iets staan prutsen op 't laboratorium. En als ik
's een tijd van onrust had, dan roeide of liep ik dat er uit,.... ik maakte soms voetreizen
van dàgen. De wereld was wijd - en nu, - ik kan niet weg uit deze kleine kring; ik
zit maar te suffen, ik weet maar één ding meer.... Stommeling, stommeling, dat 'k
me zoo krachteloos laat maken!’
Als dan later 't bezoek weg ging, en hij weer bij Lotte zat, viel hij terug in z'n
gedweeë afwachting; met die roerende weerloosheid, forschen spontanen menschen
eigen, in zijn triesten blik staarde hij naar haar onbewogen profieltje, en de woorden
kwamen zielig-onzeker uit z'n nerveus-neergetrokken mond.
Lotte, die in de verlammende zekerheid van zijn gestage bewondering, hem steeds
meer sans conséquence beschouwde, gaf eigenlijk aan 'n oppervlakkig-aardig gesprek
met Paul, of de ethische vindingen van Louis den Bakx verre de voorkeur; maar te
verstrooid om zich tegen den natuurlijken gang van zaken bewust te verzetten,
doezelde ze geduldig op haar eigen gedachten verder, waar dan soms even
tusschendoor schemerde de overgegevenheid van zijn hulpeloos-verzacht gezicht.
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- - - Dien zomer nam hij ons herhaaldelijk mee in zijn kleine sloep, waar hij in 't
voorjaar ‘de goede verwachting’ op had geschilderd; het waren heerlijke avonden,
als hij ons rustig tusschen vlakke weilanden en wilgelaantjes doorroeide, terwijl de
hemel in de verte goud en rood en purper brandde van de ondergaande zon.
Ik zat aan het roer, en Lotte lag over de voorplecht, liet haar arm in 't water hangen,
telde de sterren, die vaag begonnen op te lichten, en zong soms een lief-weemoedig
oud lied, met haar ijle, kinderlijke stem, die aan waternymphen en elfen deed denken.
Een enkele maal nam ze haar werk mee, omdat 't gedein op het water en de
eentonige riemslag haar inspireerden. Wil en ik spraken dan geen woord, en zij zat
over haar papier gebogen en krabbelde haastig regel na regel. Eens las ze ons aan 't
eind van den avond de bladzijde voor, die ze had geschreven. Het was een fragment
uit een drama, dat toen al haar gedachten in beslag nam. De verzen klonken wonderlijk
melodieus, en ze haar te hooren lezen, met de stille opgetogenheid van haar stem,
bracht ons beide in een soort extase; Wil liet de boot drijven, zooals hij wilde, en
staarde haar dweepend aan; over haar lichtrood gezicht lag een blije triomf, die het
nog geheimzinniger maakte, en toen ze aan de pathetische regels kwam:
Wie eens de schoonheid zag in stalende oogen
Is reeds den starren, felle dood vervallen.
Niets zal haar eeuwig hunkeren vermogen
Te stillen....

keken Wil en ik tegelijk elkaar even met ontzetting in de oogen, omdat het was, alsof
ze haar eigen banvloek uitsprak.
Later heb ik onder den berg manuscripten, die ze mij gaf om te vernietigen, dit
brok teruggevonden. Meer dan enkele episoden is er van haar drama nooit terecht
gekomen, evenmin als van haar romans, of grootere gedichten. Als de inspiratie er
wás, werkte ze gemakkelijk en direct goed; haar gedichten, de hoofdstukken, die ze
in haar hoofd klaar vond, schreef ze op, bijna zonder veranderen. Maar ze kon er
zich niet toe zetten gedeelten, die haar minder aantrokken, te bewerken; ze verwachtte
fanatiek alles van ‘de goddelijke vonk.’ Dit dreef haar echter van 't een naar 't ander,
zoodat ze altijd massa's onderhanden, maar niets
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af had; en alleen de kleine, lyrische gedichten, waarvan Frits Backer en ik verleden
jaar de uitgave hebben bezorgd, kunnen 't groote publiek een idee geven van haar
ongewone aanleg.
.... ‘Lotte,’ zei Wil een paar dagen later, deemoedig als een geslagen hond, ‘'t gaat
niet langer; ik moet er uit.’
Ik was toevallig in de kamer om thee voor hen te zetten, en weer trof me het
nuchtere van haar antwoord, en haar hechten aan kleine maatschappelijkheden, dat
me al meer was opgevallen.
‘Maar wacht dan tenminste tot de collegetijd om is, je mist zooveel.’
‘Ik kan niet wachten; 'k moet ver weg. 'k Ga naar Italië.’
‘Maar 't is de tijd niet, je zult er smelten.’
‘'t Kan me niet schelen; dat 's dan weer 's een nieuwe sensatie. Ik wil afleiding; 'k
moet....’
‘Ik vind 't heel onverstandig,’ zei Lotte vaag, en ze zat met afgewend hoofd, als
een stil beeldje, alleen wat witter dan gewoonlijk.
Ik zag, dat Wil streed niet tegen haar aan te vallen en uit te jammeren. Hij keek
dwaas gefascineerd al maar strak naar haar mond.
We namen onze maaltijden in dien tijd al samen, en iederen middag onder het eten,
kwam er een brief van Wil. Lotte brak het couvert open met de onverschilligheid
van een dagelijksch weerkeerende gewoonte, las, en reikte hem dan mij over, alsof
't een neutrale reisbeschrijving gold. En terwijl ik ontroerd achter iedere gewone
meedeeling de stuwende macht van z'n liefde ontdekte, die elk woord zijn wijding
gaf, leek het me zoo iets daemonisch', dat 't aan Lotte als aan blinde oogen
voorbijging, dat ze niets scheen te voelen van dien smeekenden gloed, en hem langs
haar heen liet slaan zonder belangstelling.
Ze leed in die dagen bovendien onder den eersten aanval van die sloopende
lusteloosheid, die later zoo dikwijls haar wilskracht verlamd heeft. Ze was uitgeput
van de spannende werkhartstocht en haar ongeregeld leven; voor de wijsgeeren was
haar liefde gezakt, sinds ze een, met Socratische heroiek genegeerde verkoudheid,
met een week hevige koorts had moeten boeten; het begon haar te verontrusten, dat
ze nog niets aan haar eigenlijke studie had gedaan, zonder dat ze de moed had in de
volmaakt-onbekende materie een begin te maken; - en dit alles drukte haar tot een
troostelooze melancolie.
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In die stemming van moeheid is ze toen haar eerste amouretje begonnen, zonder
vertrouwen, zonder opgewektheid, alleen omdat de eenzaamheid haar ondraaglijk
werd, en ze in wat zachtheid-geven-zonder-meer haar eenige troost meende te zien.
Het was niet een van de onzen, en haar keuze was teekenend voor het gebrek aan
zelfvertrouwen, waar ze eigenlijk altijd onder geleden heeft. Als ze een enkele keer
met voldoening over haar werk of haar plannen sprak, was 't uit noodweer; het idee
steeds boven haar kracht te leven en te hoog te worden geschat, verliet haar zelden;
daarom heeft ze nooit iemand van haar eigenlijke vrienden in haar intimiteit
toegelaten, en openbaarde zich zelfs aan mij moeilijk, tegen haar eigen wil in, waarna
ze dagen lang ellendig en beschaamd bleef, omdat ze meende, dat ik nu slechts met
minachting over haar denken kon.
Wantrouwen aan de fijnheid van haar gevoel deed haar zich veiliger voelen bij
minder-bewusten, minder psychologisch-aangelegde naturen; en zoo genoot een
jongen van college, oppervlakkig-aristocratisch heertje, dat Romeinsch recht met
haar repeteeren kwam, het voorrecht van haar eerste, schuchtere kussen, en haar moe
hoofdje op z'n geparfumeerden schouder.
Ik had van 't begin af 'n antipathie tegen den swell gevoeld, met z'n dikken knuppel,
en z'n geaffecteerde stem, die zich door Lotte liet bedienen, en noch voor haar
beteekenis als schrijfster, noch voor haar diaphane schoonheid veel gevoel scheen
te hebben. Misschien dat dit, als iets nieuws, haar ook aantrok; ze zal hem bovendien
wel 't een of ander groot verdriet of diepe eenzaamheid hebben toegedicht, zooals
meisjes dat doen, als ze iemand liefhebben willen; - en zoo gebeurde het, dat, toen
ik een middag, meenend, dat ze uit was, zonder kloppen haar kamer binnenkwam,
ik haar naast zijn stoel vond staan, de kleine handen om zijn glad, geurig hoofd, haar
gezichtje toegewijd naar hem overgebogen. Ze schrikte hevig, toen ze me zag, maar
te trotsch, om haar daad te ontveinzen, bleef ze onbeweeglijk zoo staan, en terwijl
ik verward het boek zocht, dat ik kwam halen, volgde ze me overal met een
hooghartigen blik, die alleen met het klassieke ‘quousque tandem’ verwoord kan
worden.
's Avonds was ze afwisselend verslagen en uittartend; maar toen ik er niets over
zei, en m'n best deed gewoon te zijn, verviel ze in een stomp zwijgen.
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Alleen toen ze Wil's brief openbrak, voelde ik me blozen. Maar zij merkte het niet.
.... Even onverwachts als hij weggegaan was, stond hij weer voor ons; 's middags
was er nog een brief gekomen met een takje hei, waarbij hij schreef: ‘Ze zeggen, dat
het geluk brengt, Lotte, daarom stuur ik het aan jou. En als het niet te zwaar was,
stuurde ik je ook het roestige hoefijzer, dat ik van middag op een landweg vond, en
dat mijn oude hospita mij zoo luidruchtig benijdt. Want sinds ik mijn geluk in jouw
handen heb gelegd, kan ik 't toch alleen door jou terug krijgen.’
Van plannen tot vertrek geen woord; en tòch zat hij den volgenden middag naast
me op het serretrapje, en keek, hoe Lotte een voor een de kleine, in olijfblad verpakte,
druifjes oppeuzelde, die hij uit Palermo had meegebracht. Eerst was hij een beetje
verlegen; bang, dat hij zich in z'n brieven te veel had laten gaan, dat ze meer
teruggetrokken zou zijn dan te voren, maar Lotte, die aan brieven noch aan
teruggetrokkenheid dacht, vroeg honderd uit met meer dan gewone opgewektheid,
en hij vertelde levendig, gesterkt door ‘schoonheid en eenzaamheid’, zooals hij zelf
glimlachend zei.
Toen er anderen kwamen, ging hij niet weg; hij hielp Lotte zelfs met lichte ironie
hun bloemen in 't water te zetten en de verflenste weg te gooien. Het was een
ouderwetsch-genoeglijke middag; ik zag aan Wil, dat 't hem goed deed weer in zijn
oude milieu te zijn, en dat z'n liefde op dat oogenblik niet pijnlijk was.
Maar een paar dagen later hield hij me op straat staande. ‘Zeg, is 't waar van Van
Starkenborch?’
‘Wat meen je? Ik weet niet....’, weerde ik af; maar aan m'n gezicht zag hij genoeg.
‘De ploert; de ellendeling,’ barstte hij uit, ‘hij snijdt er van op op de kroeg.... hij
kletst over 'r aan de bittertafel.... de ellendeling.’
Ik had een wee gevoel, alsof 't me zelf gold. Ik wist, dat ik Lotte niet zou durven
waarschuwen, omdat haar zelf-respect dan voorgoed geknakt zou zijn, ik wist, dat
ze zelf, met haar onberedeneerd vertrouwen, nooit iets merken zou. En dan voor Wil,
die vernedering!
‘'t Is niet serieus,’ waagde ik schuchter.
‘Dat weet ik wel,’ zei hij dof terug, ‘'t is, dat ze aan zich
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zelf niet meer genoeg heeft, en het leven nog niet aandurft. Maar die ellendige patser!’
.... 's Middags was hij bij haar; even needrig en overgegeven als altijd keek hij
naar haar verdrietig gezichtje, dat onder den helm van donker haar, blonk als een
witte camée. Alleen toen hij weggaan zou, legde hij opeens z'n zware hand op haar
schoudertje: ‘Je moet sterk worden, Lotte,’ zei hij met z'n diepe stem, ‘je moet het
leven áandurven, wíllen.... en je niet maar laten gaan.’
Toen stormde hij beschaamd weg, en Lotte trok peinzend het gedrukte schoudertje
een paar keer pijnlijk in de hoogte.
Maar toen ik haar 's avonds, vóór 't naar bed gaan, goeiennacht kwam zeggen,
vond ik haar zachtjes schreiende op de canapé: ze was het moe, àlles, àlles, ze kon
niet werken, ze kon niet schrijven, ze walgde van de menschen om zich heen, en 't
meeste van haar zelf; ieder ding van haar leven hinderde haar, tot het kleinste toe;
ze werd ziek, als ze naar die stoof keek, of de bel hoorde, of 't tikje van een stok in
de parapluiestandaard.... De lucht in huis walgde haar, en de wending van de trap,
en 't licht van de lantaarn.... ze kón niet meer, ze was ellendig en verslagen, en als
ze doodging zou 't maar het beste zijn. Ik liet haar rustig uit-jammeren, zonder
tegenwerpingen te maken. Toen vroeg ik haar, of ze veel hád aan het repeteeren met
Van Starkenborch, of dat ze geen bezwaar zou hebben, buiten te gaan wonen, samen
in een huisje, waar 't heel stil was, waar ze werken kon en wandelen, en een nieuw
mensch zijn.... Ze lag een poos onbeweeglijk; ik wist, waaraan zij dacht; toen sloeg
ze ineens hevig haar armen om m'n hals:
‘O, Ada, neem me mee, neem me mee.’
Het was een aardig huisje in een stille dorpsstraat: vóór keek je op een
kruidenierswinkeltje en 'n rijtje ramen met horren, achter was het wijde, welige land,
door een vredige vaart van onzen tuin gescheiden. Ik had Lotte het liefst de
achterkamer gegeven met het balcon en het heerlijke weigezicht, maar ze was te
nerveus om te kunnen blijven werken, als ze niet voortdurend kon controleeren, wat
er in de wereld gebeurde; ze zou elk oogenblik naar voren vliegen, om te kijken, of
de Turken niet over de nette klinkertjes reden, en of de hond van den barbier zich
nog niet verbeeldde de keizer van China te zijn. Zoo hield zij de zonnige
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voorkamer, met de passage van kippen, en een enkel mensch-opboodschappen uit,
en ik zat op m'n balcon, keek naar 't gras en naar de koetjes, en vergat bijna, dat ik
met de publicatie van m'n commentaren naam begon te maken.
Beneden ons woonde, tijdelijk, een heilslegerfamilie: dame met twee kindertjes.
Haar man maakte een veldtocht in Frankrijk mee, en had haar zoo lang hier
achtergelaten. We brachten haar 'n bezoek, en Lotte, in haar onrustige, steun-zoekende
stemming, voelde zich dadelijk aangetrokken en geïmponeerd door de zekerheid van
levenshouding van de andere. Mevrouw Lafitte wàs beslist een persoonlijkheid, maar
haar gestadig verkeer met de meest concrete zonden en 't felste bederf, had haar voor
zielestoornissen als van Lotte vrij onverschillig gemaakt; en toen ze eindelijk belang
in haar begon te stellen ben ik zeker, dat ze haar als 'n gewoon ‘gevallen meisje’
beschouwde.
Er was in het leven van deze overigens koele en eenigszins heerschzuchtige vrouw
maar één hartstocht: haar haat tegen de zonde, tegen de ééne zonde, die ze óveral
vond: de ontucht. Daar kon ze preciseerend tegen uitvaren, dat ik verlegen naar een
houding zocht; maar Lotte, met haar kinderlijke onverschilligheid voor zakelijkheden,
nauwelijks merkend, waarover het ging, liet zich, na zoo'n vloekvonnis, gaarne
meenemen, om aan de bedjes van de kinderen hand in hand te bidden voor de
verlossing van de zonde en de komst van Gods koninkrijk.
Dit alles was voor Lotte zóó nieuw, dat het haar wezenlijk rustiger scheen te maken,
en ofschoon ik vrij gauw merkte, dat in hun gesprekken ieder voortdurend op iets
verschillends doelde, wachtte ik me wel de schijnbare harmonie te verstoren.
Opgevoed in dor formalisme van vóór en na het eten bidden en 's Zondags in de kerk
zitten, tot het orgel de nazang speelt, - was dit wezenlijk beléven van het
geloof-in-Christus 'n openbaring voor haar. Ze vroeg, of we samen uit den bijbel
zouden lezen, en ik zie in een visioen nog haar eerbiedig-gebogen hoofdje boven het
groote, oude boek, dat Mevrouw Lafitte haar geleend had, een levensbijbel, met
aanteekeningen en oude bladwijzers, hier en daar loshangend, en door dat verval des
te waardiger.
Als beste middel om weer ‘levend te worden in Christus’ moest Lotte den heelen
dag met de eenjarige baby spelen. ‘Kinderen verreint zoo,’ zei Mevrouw met
overtuiging, maar ik ver-
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dacht haar in stilte, dat naast dit ethisch voordeel misschien de practische overweging
wel even zwaar woog, dat ze veel in huis had te doen, en de gezonde, ongedurige
jongen eigenlijk wel voortdurend toezicht noodig had. Maar Lotte boog haar teere
schoudertjes geduldig onder z'n gewicht, en ze kon, met haar weemoedig gezichtje
boven zijn bloeiende jongensbol treffend lijken op een Madonna van Botticelli, die
de zorgeloos-mollige bambino ook zoo wel-wetend voor 't leven te beschermen zoekt.
De breuk tusschen de twee families kwam ongezocht en zonder dat Lotte het
tragisch opnam.
Ze had een schetsje in ‘De Beweging’ gepubliceerd, dat fijner en eenvoudiger
was, dan 't haar de laatste maanden gelukt was, en omdat we 't allemaal zoo bizonder
goed vonden, had ze, tegen haar gewoonte, er overdrukjes van gevraagd. Ze beschreef
de gedachtengang van een jong meisje, dat, ernstig ziek, opeens de visie krijgt, hoe
haar lichaam daar liggen zal, als ze dood is, recht onder het witte laken, en zonder
verweer. Het onbegrijplijke en diep-weemoedige, dat alles er nog zijn zal als vroeger,
- en toch niets meer, lag in de simpele woorden wonderlijk suggestief uitgedrukt; en
ik vond later op Wil's exemplaar geschreven: ‘O, mijn dichteresje, ik wíst het wel;
je kunt meer, je bent meer dan alle anderen.’
.... Maar dien middag, dat Mevrouw Lafiitte kwam, lagen de overdrukjes nog
onverzonden op Lotte's schrijftafel, en, waarschijnlijk meenend, dat het een bundel
stichtelijke tractaatjes was, nam ze er een op, en begon te lezen. Ik ben zeker, dat ze
nog nooit iets dergelijks onder de oogen had gehad, maar ze was nu eenmaal een van
die stevige menschen, die zich zelfs geen oogenblik door iets nieuws uit hun gewone
gedachtekring laten rukken.
‘Dat is nou allemaal heel mooi,’ zei ze nuchter. ‘Maar met de dood is het niet uit.
Het lichaam, dat ligt daar. Maar de ziel’ - en hier kwam het fanatieke pathos weer
in haar stem, ‘de ziel moet verschijnen voor den rechterstoel van God; de ziel moet
getuigenis afleggen van z'n daden; hoe zij gewoekerd heeft met haar talenten; of ze
zich niet heeft bevuild en bevlekt met de afschuwelijke zonden; dat is het belangrijke
punt; daarover moet gedacht en gesproken en geschreven worden....’
Lotte, die, terwijl ze las, aan haar schrijftafel een boek had zitten opensnijden, had
zich, toen ze begon te spreken, omgekeerd.
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Met een steeds aangroeiende verbazing, alsof ze haar stem voor 't eerst hoorde, liet
ze woord na woord op zich afslingeren. Toen sloeg ze plotseling de handen voor 't
gezicht en barstte in zoo'n onbedaarlijk lachen uit, dat Mevrouw Lafitte, meer
geschrikt dan geërgerd, ijlings de kamer verliet.
En dit was ook het einde van Lotte's bekeeringsplannen. Wel lazen we nog 'n paar
avonden uit den bijbel, maar daar ze wel inzag, dat wanneer ze deze voorschriften
woordelijk ging toepassen 't met haar zou gaan als bij haar Socratische verkoudheid,
zond ze het dikke boek met 'n vriendelijk briefje en een kleine bijdrage voor de armen
(haar honorarium van het gewraakte schetsje) aan onze benedenbuur terug.
‘Ik heb eerbied voor haar,’ zei ze peinzend, ‘maar ik ben nu eenmaal anders.’ En
een poosje later: ‘Als iemand me nu maar eens precies zei, hoe ik moest doen, niet
in gelijkenissen, niet in overdrachtelijken zin, maar eenvoudig-weg, doe dat, laat dat,
voor iederen gewonen dag.’
‘Doe 't werk dat je vindt, van oogenblik tot oogenblik, met blijmoedigheid,’ ontviel
me onwillekeurig.
Toen moesten we beide lachen, omdat ‘geen moderne dominee me zoo iets
verbeteren kon.’
Ik denk nu dikwijls, dat die eerste tijd in ons stille huisje de beste van Lotte's leven
is geweest. We woonden te afgelegen om veel bezoek te krijgen; ze las en werkte
geregeld, en ze genoot van het buitenleven als een zorgeloos kind. Opgevoed in een
groote stad, waarvan ze alleen de hinderlijke, afmattende drukte en niet het intenser
leven had gekend, was deze ‘paradijsche rust’ haar elken dag opnieuw een aanleiding
tot dankbare verwondering. Als we 's middags tegen het ondergaan van de zon door
de herfstige lanen zwierven, dan kon ze ontroerd door het zegenende licht, dat door
de ijle takken regende, ineens mijn arm nemen en juichen: ‘Denk toch 's, Ada, hier
wonen we nu, we zijn hier niet maar 's een dagje heen getrokken, maar in dit prachtige
land zijn we wezenlijk thuis.’ En 's avonds, aan haar schrijftafel, hief ze soms haar
hoofdje extatisch in de hoogte, en luisterde onbeweeglijk naar de zwijgende nacht.
‘Hóór je, hóór je de stilte,’ fluisterde ze dan plechtig. ‘O, dat mysterieuse zwijgen,
dat ik nooit heb gekend; hoe heerlijk, hoe weldoend!’
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Iederen ochtend, met een sjawltje om en een hengselmand aan den arm, ging ze haar
inkoopen doen in de stille dorpstraat. Iedereen kende haar, en de kinderen, die, met
de scherpe opmerkingsgave hun eigen, haar in 't begin: ‘Pas op, dat je niet breekt’
en ‘Hè-je in 't water gelegen?’ hadden nageroepen, werden gauw haar vertrouwde
vriendjes. Ze had er pleizier in, zich te gedragen als een echt buitenvrouwtje,
langdradige praatjes te zeuren in de kleine winkels, alles van iedereen te weten, en
over dingen, die haar steen-koud lieten een gewichtige meening te debiteeren. Als
ze dan van zoo'n excursie thuiskwam, was er dikwijls iets jongs en joligs in haar
houding, dat ik er nooit in had gezien; ze kon dan met oolijke genoeglijkheid alles
uitpakken en opbergen, heen en weer drentelend als een schoolkind met vacantie.
‘Ada, ik vind dit een schoon bestaan,’ zei ze eens. ‘Je loopt maar zoo'n beetje, je
doet machinaal allerlei kleinigheden, waar je hoofd helder onder blijft, en je hart
koel. Een huisvrouw is een gelukkig wezen.’
‘Alleen - zij kan niet ineens alles laten schieten, en aan haar schrijftafel gaan zitten,
en de heerlijke levenswonderen opschrijven, die ze ruimende bedacht,’ voltooide ze
dan dankbaar.
.... Maar Wil hield het niet uit in de stad, nu onze kamers leegstonden. Eerst had
hij juist gedacht, dat het hem rust geven zou; dat hij beter zou werken, als hij wist,
dat hij haar toch niet zien kon; maar als een ziekte had de ongedurigheid hem
voortgedreven; zijn heele omgeving scheen hem te suggereeren, dat er iets
onherstelbaars gebeurd was; als hij op het laboratorium stond, steeg het bloed hem
soms opeens heet naar zijn hoofd, omdat hem de gedachte overviel, dat hij Lotte
nooit meer zou zien; 's nachts dwaalde hij de kant van ons dorp uit, verbijsterd van
verlangen en ellende; eens kwam hij in den morgen bleek en uitgeput bij ons aan,
nadat hij uren in het donker naar den weg had loopen zoeken; en het slot was, dat
hij ergens midden in het land een houten hut huurde, ongeveer een half uur van ons
vandaan.
Lotte, opgewekt en kinderlijk-onnadenkend, juichte zijn plannen hartelijk toe; om
de hut was een stukje land, dat hij zou bebouwen; hij zou ons van aardappelen en
groente en fruit voorzien, en wij zouden, als tegenbeleefdheid, soms eens een
extra-beurt geven aan z'n kamers, of de knoopen aan z'n kleeren naaien.
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Terwijl hij z'n boeken en zijn andere bezittingen uit de stad aan 't verhuizen was,
kocht Lotte in het dorp allerlei kleine, huiselijke dingen, die ze bij ons eerste bezoek
voor hem meenemen wilde, en daar zijn verjaardag, zeven October, juist in dezen
tijd viel, voegde ik er een handwerk, een muurversiering en wat blikjes vleesch en
groente bij. Het was een heele toer om met onze armen vol door de drassige weiden
te komen; maar Lotte hield haar schaaltje eigen-gemaakte vla zoo keurig rechtop,
dat ik me schaamde over mijn ‘vaste’ bagage te klagen.
Ze zag er dien middag in haar donkergroen winterpakje met een groene baret over
haar donkere haar, en een groote bos Oost-Indische kers tusschen haar mantel
gestoken, omdat ze dat de makkelijkste wijze van transport vond, uit, als een hoog
geboren prinses, die incognito haar arme onderdanen weldoen gaat; en ik denk, dat
Wil iets dergelijks meende, toen hij stamelde: ‘Vrouwe, ik ben niet waard, dat ge
onder mijn dak....’
Hij vond alles prachtig, wat we voor hem op de tafel uitstalden, van 't
lucifershangertje af, tot aan de kolenschop en het zelfportret van Leonardo da Vinci
toe. Maar het blijdste was hij met de oranje bloemenweelde, die in Lotte's sierlijk
Lannooy kannetje wonder-mooi kleurde tegen z'n grijze muur.
‘Dat is zoo echt een verjaarsgeschenk,’ zei hij dankbaar, ‘ik heb nog nooit zoo'n
heerlijken verjaardag gehad als deze, maar ik heb ook nog nooit bloemen gekregen
van een meisje.’
‘Nu zijn we gelijk,’ antwoordde ze, met haar langzame glimlach, ‘ik had nog nooit
bloemen gegeven aan een jongen.’
Het was een vredige middag, en Lotte's liefheid was als een glans om ons heen;
ze stelde in alles belang, liep op haar teenen door het tuintje om te kijken, wat hij
gezaaid had; snuffelde in zijn provisiekast, inspecteerde, hoe hij z'n bed opmaakte,
en terwijl Wil en ik ons beijverden zijn kacheltje aan 't branden te krijgen, want een
koude wind woei snijdend tegen 't onbeschutte huis, waschte zij zelfs in het keukentje
de vuile vaten weg, en poetste het koper van de kranen.
Toen Wil ons wegbracht, was 't al schemerig. Hij liep stil, in een zwijmel van
geluk; maar Lotte, levendig, was voordurend aan 't bedenken, hoe hij elk klein hoekje
van zijn huis productief kon maken, en in haar zachte, sleepende stem klonken verre
lachertjes om haar eigen vindingrijkheid.
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We kwamen wat boeren tegen, die belangstellend-kijkend groetten.
‘Nu denken ze, dat jij m'n bruidje bent,’ zei Wil ineens bot.
‘Of Ada,’ meende Lotte goedmoedig.
Ik wilde ongeduldig uitvallen; toen zag ik Wil's eatatisch-bleek gezicht.
‘Ga naar huis, Willy,’ zei ik zacht, ‘ik weet zeker, dat je vergeten hebt je hut af te
sluiten, en 't is niet goed, als hij onbeheerd staat, nu 't donker wordt. De menschen
hebben je hier zien loopen, en ze halen de heele proviand de deur uit, de blikjes en
de kaas, en Lotte's citroenvla.’
Onwillig keek hij me aan; maar m'n laatste truc hielp. ‘Breng ons morgen de
hengselmand terug; anders kan Lotte 's ochtends geen boodschappen doen.’
Toen ging hij tevreden.
Maar Lotte was opgewonden over het huisje. Met moeite hield ik er haar van terug,
's avonds nog eens langs den donkeren weg te loopen met een keteltje warmen wijn
en appelbollen.
‘Denk eens, hoe 'n saaien verjaarsavond hij nu heeft,’ smeekte ze, ‘en hoe
allergenoeglijkst we met ons drieën om de petroleumlamp zouden zitten, ver van
alle beschaving.’
Ik moest hevige vermoeidheid voorwenden om haar van het plan af te brengen;
toen begon ze een gordijntje te maken, dat hij voor z'n planken met keukengerei
moest hangen. En ze werkte met een vage glimlach zwijgende door, tot Wil's
verjaardag voorbij was.
Wil had ‘de goede verwachting’ in een sloot dichtbij zijn hut gemeerd, en iederen
dag roeide hij tot achter onzen tuin. Als ik op mijn kamer zat, kon ik hem al in de
verte zien aankomen, soms hevig optornend tegen den wind, stoer aantrekkend door
het diepe water. Dikwijls liep ik naar beneden, als hij vlakbij was, om hem te helpen
met aanleggen; dan wierp hij mij het touw toe, boomde zwijgend naar de kant, en
zoodra hij aan wal sprong, was z'n levendig vragen: ‘Maakt Lotte het goed; is ze op
haar kamer?’
Dan zaten we met ons drieën en bespraken onze practische belangen; we lazen
samen de plaatselijke courant, en kochten samen een groote ham in; hij bracht ons
de nieuwtjes, die hij pijpen-rookend bij de boeren had gehoord, en Lotte vertelde
haar

Groot Nederland. Jaargang 11

538
oogst bij 't boodschappen-doen. Bij hem vergeleken, stond ons huis in een centrum
van beschaving, en soms hoorden we laat in den avond zijn boot nog tegen de paal
slaan, omdat hij iets bij ons kwam halen: z'n lucifers waren op, of hij had geen
Homerus hier, of z'n horloge was gebroken, en hij had geen idee van tijd....
Lotte was onder die bezoeken altijd opgewekt: ‘Het lijkt me dikwijls, dat Ada en
ik begeven begijntjes zijn, en jij een kluizenaar een eind verder in een hol,.... en dat
we in 't geheim elkaar wat troosten over de eenzaamheid,’ zei ze eens lachend; en
dat idee werd tot een mooie romance, die in haar bundeltje opgenomen is. Ze las
haar Wil en mij voor op een regenachtigen mìddag, en hevig ontroerd door de sombere
schoonheid van het rhythme, ging Wil dadelijk er na weg. Lotte liep hem na in den
regen, zelf onder de ban van haar geheimzinnige lied, en toen hij haar zag aan de
waterkant, hief hij beide riemen herhaaldelijk ten groet in de hoogte, maar hij kwam
niet terug.... Ik zie nog, hoe ze daar stond met haar bleek, verward gezichtje en haar
natte haar: hulpeloos en vaag-verwonderd, kijkend naar het verre omhoogsteken van
de riemen, die wel wanhopig gestrekte reuzenarmen leken. Ik zie nóg haar oogen
met hun wonderlijke lichten, half triomfantelijk en half smeekend; nooit heb ik zóó
duidelijk gevoeld, dat een mensch niet zijn eigen lot maakt, maar, gedreven door
geheimzinnige machten, bindt en scheidt, zonder zelf te weten waarom.
.... Wil had het gevoel, dat hij wel opschoot met zijn werk in die dagen, maar
Backer, die ongeveer even ver was als hij, heeft me later verzekerd, dat hij eigenlijk
niets uitvoerde. Als hij niet bij ons was, boerde hij op z'n lapje land, of zat koffie te
drinken en pijpjes te rooken bij de buren; hij kreeg in zijn gesprek van die
echt-dorpsche wendingen, dat Lotte en ik het soms uitproestten van het lachen, hij
kwam op kaartavondjes en verjaarsfeesten; de boeren beschouwden hem geheel als
een der hunnen.
Op zíjn initiatief vroegen we de genieënclub eens bij ons op bezoek. Dát was een
gebeurtenis; het heele dorp liep uit. Ze kwamen met hun zevenen in een lange rij,
petten met oorkleppen op, lange jassen aan, pijpen in den mond en de tabakszakjes
bengelend aan 'n knoop. Het was een stralend-heldere, koude dag, en nadat ze bij
ons hadden theegedronken, pakten we
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ons met ons tienen in het veel te kleine bootje, dat voor de feestelijke gelegenheid
met lampions was versierd, om bij Wil te gaan soupeeren.
‘Dit bootje is een goeie voorproef,’ zei Lotte, die tusschen Paul en Herman van
Dordt ingekropen zat, ‘straks vinden jullie de hut een dansplaats.’
Socialistische liederen zingend volbrachten we de niet geheel gevaarlooze tocht;
Lotte was verkleumd van den scherpen wind, maar in de kleine hut, waar we te voren
alles met lijsterbes en hulst hadden versierd, wat het weldra innig genoeglijk, en het
eigenaardige ‘souper-uit-busjes,’ dat Wil ons opdiende, werd met grooten honger en
vroolijkheid verorberd. Een aardige verrassing, die hij ook voor Lotte en mij geheim
had gehouden, waren de borden, waarvan we aten; hij had in ieder één, op een der
gasten toepasselijk, spreukje laten bakken, en we mochten ze later meenemen als
een souvenir.
Ik zag Lotte naar het hare kijken met een nadenkenden blik. ‘Zij weet haar licht
niet; ze is - zichzelve wel droefenis’ stond in zacht-blauw op den rand geschreven.
‘Is het niet goed, Lot?’ vroeg Herman. ‘Vin-je 't te mooi voor jou?’
‘Ik had het heele couplet er op gewild,’ zei Wil zacht ‘maar daar was geen plaats
voor. ‘Ik wilde ik kon haar iets geven, - verlichtend het donkere leven.’
Lotte scheen hem niet te hooren. ‘Het is niet te mooi,’ zei ze sleepend, ‘maar zelf
zou ik dit nooit gekozen hebben.’
‘Wat dan?’ vroeg Paul.
Haar oogen werden heel donker, en toen zei ze, laagsprekend,: ‘O gruwbare
eenzaamheid van wie té schoon zich weten.’
Maar dadelijk bezon ze zich weer. ‘Ach wel nee, wel nee; “A woman armed makes
war upon herself.” Wat heb jij je zelf voor spreuk gegeven, Wil?’
Hij hield met een glimlach het bordje met de bloemetjes op, dat zij hem een poos
geleden vol noten gebracht had.
‘Ik kon niets bedenken; ik ben niet zoo ingenieus als jij. Toe, bedeel mij nu ook
met één.’
Hij keek haar vol aan, en langzaam werd ze rood onder z'n blik; het was voor 't
eerst, dat hij haar wezenlijk trof en verwarde.
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‘Fate is a good excuse for our own will,’ zei ze toen, ineens vijandig.
De tafel verliep, en omdat de pijpen het in de kleine ruimte onhoudbaar maakten,
werd er gauw over naar huis gaan gesproken. We durfden ons met ons allen niet
weer aan de broze boot toevertrouwen, die er met zijn uitgebrande lampions uitzag,
als een verflenst feest. Daarom liepen we in stevig tempo door de stille landen naar
het dorp. Lotte hing tusschen Paul en mij in, ze beweerde, dat ze moe was, maar ik
vond iets angstigs in haar gezichtje, en schrikachtig keek ze telkens om.
Den heelen volgenden dag was ze lusteloos en onrustig; ze zat op m'n haardkleed,
en ik hoorde haar een paar keer mompelen ‘waarom er nou altijd getrouwd moet
worden,’ en ‘dat 't het stomste was, wat je doen kon, als je over zulke dingen
redeneeren wou.’ Toen Wil kwam, zei ze, dat ze hoofdpijn had, en ging naar bed;
maar toen z'n boot een eind van de kant was, stond ze wild naar hem te wuiven en
te roepen.
's Avonds kwam 't pas tot een gemoedsuitstorting; ze zat met haar hoofd tegen
m'n knieën en speelde verlegen met m'n schoenveters.
‘Ada, 't loopt mis met Wil. Hij moest liever weggaan.’
Ik zweeg, want ik had gedacht, dat zij hem ook niet zou willen missen.
‘Ada,’ begon ze opnieuw, alsof ze nog niets gezegd had. ‘Ik geloof, dat ik trouwen
moest. Maar ik weet niemand, die....’
‘Maar Wil dan toch,’ opperde ik onhandig.
Ze boog haar hoofd, en dacht een poosje na. ‘Dat zou slecht van me zijn, zie je,’
zei ze, langzaam, maar heel vast. ‘Wil heeft idealen; hij is in een roes. Als ik zei:
trouw me morgen; dan zou hij dat doen, en denken dat hij regelrecht in den hemel
gedragen zou worden. Maar ik zou voortdurend weten, dat 't op een bovenhuis
uitloopen zou, met scheerwater, en een meid, en een vuilnisman en een wekelijksche
portefeuille.’
‘Nee,’ begon ze opnieuw, toen ik zwijgen bleef, ‘jij vindt dat alles geen reden.
Maar ik voel 't nu eenmaal zoo. In elk huwelijk stel je elkaar natuurlijk teleur, en als
je 't allebei met illusies begint, is er niets bijzonder-verraderlijks aan. 't Is wel tragisch,
zoo iets dengene, die je 't liefst is, te moeten aandoen; maar de
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reciprociteit maakt 't geval volkomen eerlijk; maar als je ziende....’
‘Lotte,’ waagde ik, ‘overschat je je helderheid van blik niet; zelf....’
Bijna barsch viel ze me in de rede. ‘Zelfs de meest hoogstaande vrouwen schijnen
niet aan de koppelneiging te ontkomen! Omdat ik blij ben, als hij in deze negorij wat
vroolijkheid brengt, omdat ik houd van z'n snijboontjes en z'n knollen, en z'n sokken
stop, als de gaten niet al te groot zijn, moet ik daarom met 'm trouwen, en al z'n teere
verwachtingen kalm-weg te pletter làten vallen, terwijl ik er onkwetsbaar bij sta!
Denk je, dat ik geen onderscheid weet tusschen mijn vleugje sympathie, en zijn
fanatiek vasthouden.... Je weet wel, dat Shaw zegt, dat er twee tragedies zijn in het
leven van een man, de eene van de vrouw, die hij niet krijgt, de ander van de vrouw,
die hij wél krijgt.... Ik geloof nu eenmaal, dat Wil met zijn idealististischen aanleg
beter de eerste dan de tweede zal kunnen verdragen. In elk geval kan ik het niet over
me verkrijgen hem de ontgoocheling aan te doen. Dat laat ik over aan 'n gansje, die
haar eigen vernielingswerk niet ziet, en meent, dat haar man heel gelukkig is met
haar lekkere jams en soepen, en 's avonds met haar zachte armen om z'n hals. Maar
ik wil, dat hij weggaat,’ zei ze, ineens weer heftig, ‘want waarachtig, ik houd het
niet lang meer uit.’
Nú zie ik het zonneklaar, dat het oude wantrouwen in haar zelf, de angst, dat slechts
een schijn van haar wezen aantrekkelijk was, haar dreef zooveel cynische woorden
te zeggen, dien laten avond voor het vuur van mijn kamer. Ze voelde zich onrustig
naar Wil toegetrokken, maar er was een zekerheid in haar, dat haar toegeven het
einde van zijn liefde zou zijn. Daarom verzette ze zich met groote woorden,
generaliseerend, zooals ze gewoon was, wanneer ze schreef; en ik, kortzichtige, liet
me vangen in haar redeneering, en betoogde ook over het huwelijk-in-het-algemeen,
terwijl 't natuurlijk noodig was geweest, haar wankel zelf-geloof te sterken, en haar
te verzekeren, dat ze ‘echter’ dan de meeste vrouwen was.
‘Lotte, er zijn toch gelukkige huwelijken; 't is toch maar niet alles illuzie,’ opperde
ik onnoozel.
‘Natuurlijk, natuurlijk,’ wond zij zich op, ‘er zijn gráden van ontgoocheling:
sommigen gaan elkaar zóó haten, dat ze bepaald moeten sláán, pijn doen; anderen
vechten alleen met woorden;

Groot Nederland. Jaargang 11

542
er zijn er zelfs, die zwijgend naast elkaar doorleven, en heel énkelen, die elkaar
apprecieeren, blijvend. Maar denk eens na, heb je tusschen die zoogenaamd ‘gelukkig
getrouwden’ in later jaren ooit meer die ‘schwärmerische Glückesblick’ zien wisselen,
die hun tijdens hun verloving telkens aan de wereld onttrok! Nee natuurlijk; het leven
maakt dat alles vlakker, neutraler. En een mensch is een mensch nooit genoeg.
Nietzsche wist het al van den man, dat ‘unerfahrene mädchen’ er zich vergeefs mee
vleiden ‘dasz er in ihrer macht stehe einen mann glücklich zu machen’; en 't is met
de vrouw net eender.... En wie dat weet’, besloot ze zuchtend, ‘moet van
gevoelscombinaties afzien.’
‘Lotte, Lotte,’ verbaasde ik me treurig, ‘hoe kom je zoo hard en cynisch te praten
van het leven, terwijl je er nog niets van hebt meegemaakt! Ik ken je nu toch wel een
beetje; je gevoel sliep; alles aan je was in knop. Hoe doe je nu ineens, alsof alles
voorbij is?’
‘Ik denk,’ zei ze traag, ‘om bij jouw dichterlijk beeld te blijven, ik denk, dat ik
zoo'n knop ben, die niet openbloeit; maar die vanbinnen, verborgen, verrot.’
Toen stond ze op en ging de kamer uit. Ik bleef verbijsterd achter. Wéér was me
ontgaan, waar haar kinderlijk-angstige, levende gevoel ophield, en de litteratuur, die
ze met zooveel gemak beheerschte, begon; weer zat ik me te verbazen over haar diep
levensinzicht, en bezorgd te denken, hoe 'k het Wil zou zeggen, en hem vragen haar
vooral niet lastig te vallen.
Maar zij vond een anderen uitweg voor haar gevoelens. De zoon van de bewoners
van ‘het’ buiten had ons 'n paar keer een bezoek gebracht. Nu begon Lotte hem aan
te moedigen, en de droomerige, zachte reus, die met vioolspelen en romans lezen tot
nu toe zijn leven had doorgebracht, zag zich plotseling het voorwerp van een zeer
vleiende attentie. Met lieve onhandigheid overlaadde hij haar nu met vruchten uit
hun kassen, met geheimzinnige orchideeën, en met urenlang vioolspel, dat, hoewel
weinig persoonlijk, aangenaam en melodieus was. Lotte luisterde met de armen
achter haar hoofd, en schreide soms zachtjes zonder reden. Dan kuste hij haar handjes,
en zij streelde z'n zachte haar; als ze hoofdpijn had, stond hij geduldig achter haar,
en legde één voor één zijn koele handen op haar voorhoofd; ze liet hem ook wel eens
Fransche verzen voorlezen, want hij sprak die taal vloeiend, en ze keek
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graag naar hem, als hij, de oogen neergeslagen, tegenover haar zat.
Ik had aan hem geenszins het land, zooals aan Van Starkenborch, want het was
een lieve jongen; maar wel verweet ik Lotte, dat ze, nu ze niet langer onwetend was
van Wil's hartstocht, toch zoo oppervlakkig-weg een nieuwe sentimenteele verhouding
begon, die haar nog zwakker zou maken tegenover het leven. Zij maakte zich over
het toevallige van deze genegenheid niet de minste illusies.
‘Die Frederik,’ zei ze soms lachend, als hij juist weg was, ‘hij kan zoo roerend
verwonderd kijken, alsof hij eigenlijk niet begrijpt, hoe hij zoo'n wonderlijk wezen
als mij ooit heeft leeren kennen. Maar hij is lief.’
‘Een grootsch intellect lijkt het me niet,’ bracht ik in 't midden.
‘Grootschheid, genialiteit, onzin,’ peinsde ze, somber, ‘de wereld is voor de gewone
menschen. En voor wie er naar streven gewoon te zijn. Frederik denkt niet verder
aan de wereld dan aan z'n dorp, denkt niet aan z'n leven, dan tot 't eind van de week.
Dat is 'n gezonde opvatting.’
Het was toen midden in den winter, en op een loodgrijzen middag waren Lotte en
Frederik een sneeuwpop aan 't maken, in den tuin aan de vaart. Ze was de laatste
dagen, vooral onder de bezoeken van Wil, prikkelbaar en onrustig geweest, zoodat
ik me op m'n kamer zat te verheugen haar nu zoo frisch en gezond aan 't werk te
zien. Als haar handjes te koud werden, warmde Frederik ze in z'n sterke knuisten;
er was in al z'n doen iets lief-voorzichtigs, dat hem me sympathiek maakte.
Opeens deed Lotte een dollen uitval op hem, de armen vol sneeuw; hij verweerde
zich door lachend terug te werpen, maar toen ze hem uittartend ontsprong, pakte hij
haar beet, trok haar hoofd tegen z'n schouder, en wilde haar gezicht inwrijven; ze
struikelde in de sneeuw, viel tegen hem aan; tegelijk zag ik Wil's bootje vlak bij de
aanlegpaal; ik wilde roepen, waarschuwen, maar Lotte met een vreemde lach had
haar arm om Frederik's nek geslagen, en terwijl ze wat sneeuw over z'n voorhoofd
wreef, hield ze zijn gezicht vlak bij het hare.
Ik zag Wil stáán in z'n boot, onbeweeglijk als een verschijning; ik kon zijn gezicht
niet zien, maar tegen de loodgrijze lucht was zijn donkere figuur van een grootsche
dreiging.
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‘Frederik,’ riep Lotte heesch, ‘draag me naar huis; ik kan niet meer.’
Hij nam haar op als een kind, en droeg haar de voordeur in; de donkere figuur
wierp zich op de riemen en verdween.
Lotte had geen enkele keer zijn kant uitgekeken, maar nu weet ik, dat ze hem
gezien had van het eerste oogenblik af, en dat het alles opzet was geweest.
Een paar weken hoorden we niets van Wil. Ik deed in stilte een pelgrimstocht naar
de hut; ik vond 'm op slot; ‘de goede verwachting’ lag vastgemeerd in de sloot, maar
de naam was opzichtig met menie weggeverfd. Ik vond het teekenend voor de naive
hevigheid van Wil's verdriet, dat hij zich met wilde verfstreken had moeten opluchten;
tegen Lotte zei ik niets van m'n onderzoek, maar op een stormigen dag vond ik haar
doorregend bij de kachel, met een angstig-verwilderd gezichtje; toen begreep ik,
waar ze geweest was.
Een paar dagen later kwam gelukkig een brief. Lotte las, en, zooals de brieven uit
Italië, reikte ze me ook dezen over, ofschoon met een kleine aarzeling.
‘Lotte,’ schreef hij, ‘ik weet niet, waarom je zoo deedt, in die verblindend-witte
sneeuw, en waarom je me dwong dat alles aan te zien. Maar het zal wel goed en wijs
van je zijn geweest, en in elk geval heeft het de knoop doorgehakt. Ik móest van je
weg, en ik kon niet. Ik had in m'n hut weken gehad van zoo onuitsprekelijk geluk.
Ik wachtte maar, dat die terug zouden komen, terwijl alles harder en vijandiger
tusschen ons werd. Maanden en maanden heb je gedachteloos over me heen gekeken;
maar nu was je prikkelbaar, en ik voelde, dat ik je irriteerde. Ik begreep, dat we elkaar
zouden gaan haten, en dat alles leelijk en slecht tusschen ons zou worden, als ik niet
ging. Maar ik vond pas de kracht te dóen, toen ik als symbolisch zag voorgesteld,
dat je nooit van mij zou zijn.
Ik ben in de stad terug, op 'n nieuwe kamer; mijn hut is leeg, en m'n akkertje zal
door een ander bezaaid worden. Ik zal trachten te werken, en een geregeld mensch
te zijn. Dit tusschen ons móet tot vrede komen, Lotte; ik zet er al m'n krachten op.
Als je me zelf niet wilt schrijven, vraag dan aan Ada, of ze me wat over jullie
leven vertelt. En blijf me 't krantje sturen,
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als 't niet lastig is. Ik ben er aan gehecht, omdat 't bij het liefste van m'n leven hoort.
Vale!’
Ik wist niet, of Lotte hem antwoorden zou; en daarom schreef ik hem, lang,
aanmoedigend en hartelijk. Maar later heb ik onder z'n papieren dit kleine briefje
van haar gevonden, dat wel zeer teekenend is:
‘Vergeef me, dat ik geen anderen uitweg wist, dan dezen groftheatralen. Zoodra
je je fictieven daemon onder de knie gekregen hebt, zullen we vrienden zijn, als de
klassieke voorbeelden. Tot dan: si tu veux être respecté: Travaille.’
Hij schreef nu met groote tusschenpoozen, en de lange winterdagen gingen
troosteloos-eentonig voorbij. Frederik kwam soms vioolspelen, en Lotte was zacht
en moederlijk tegen hem, maar zonder dat 't haar eigenlijk raakte. Het buitenleven
had ook zijn bekoring voor haar verloren, en ik zag, dat ze hunkerde naar een
verandering. Gelukkig stelde Paul haar toen juist in een van z'n brieven voor, een
essay te schrijven over de jongste generatie van dichters; hij zond haar een heelen
stapel kleine verzenbundels, en na korten tijd was ze geheel in haar werk verdiept.
Ze vond weer iets terug van de droomerige, toegewijde ernst van haar eerste
studiemaanden, en zóó was ze er soms in weg, dat zelfs Frederik luisteren moest
naar haar vondsten en veronderstellingen, wat hij met taaie trouw en geduld tot het
einde toe volhield.
Lotte had juist een paar rustige, gewone brieven van Wil gekregen met plannen
voor 'n examen, en opmerkingen over haar laatste gepubliceerde werk, toen laat op
een avond een couvertje zonder postzegel in onze bus klapte, waarop hij met ongelijke
letters haar naam geschreven had. Ik deed dadelijk de deur open, maar ik kon in het
donkere buiten niemand ontdekken; ik keek de vaart over; ik zag geen licht. Toen
ging ik naar Lotte, en samen lazen we z'n laatste ópperste liefdeuiting:
Car c'est chose suprême
D'aimer sans qu'on vous aime,
D'aimer toujours, quand même,
Sans cesse,
D'une amour incertaine,
Plus noble d'être vaine
Et j'aime la lointaine
Princesse.’

Lotte zat een tijdlang onbeweeglijk met het papiertje in haar
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hand; ik zag, dat ze dankbaar was, dat ze zijn veneratie gered had.
‘Gek,’ zei ze toen droomerig, ‘hij schrijft op een toon, alsof hij z'n testament
maakt.’
Twee dagen later vond ik de aankondiging van z'n verloving; ze was aan mij
geadresseerd, maar ik legde de kaartjes op Lotte's schrijftafel; ik zag haar bleek
worden, toen zij ze zag, maar ze legde ze opzij en begon te werken.
‘We gaan zondag naar z'n receptie,’ zei ze den volgenden dag. Ik had hem dit
willen besparen, maar omdat zij 't zoo beschikte, ging ik gewillig mee.
Ze droeg hetzelfde groene winterpakje met de astrakanranden, waarmee ze hem
in October was gaan gelukwenschen, dien eersten dag, dat het nieuwe leven begonnen
was tusschen hen; maar er was nu geen Oost-Indische kers, en in plaats van de baret
had ze een statigen, grooten hoed op.
Wil's houding viel me mee; wel raakte hij in de war, toen hij Lotte en mij aan z'n
meisje wilde voorstellen, maar dadelijk na ons kwamen andere menschen, en toen
herstelde hij zich weer.
Wij traden een beetje op zij, en stonden stil naar het meisje te kijken; ze was niet
mooi; ze had een heel gewoon gezichtje en was klein en tenger gebouwd. Maar met
den eersten oogopslag zag iedereen, dat ze Wil aanbad; haar liefde straalde uit haar
zachte oogen en klonk uit ieder woord van haar heldere stem. Bij het afscheid-nemen
was Lotte hartelijk tegen haar, en Wil prevelde, dat ze ons eens samen zouden komen
opzoeken; maar dat heeft hij nooit gedaan.
‘Ze heeft duivenoogen en een lieve mond,’ zei Lotte, toen we weer thuis bij 't vuur
zaten, ‘ze zal goed-gehumeurd en geduldig zijn. Hij is voor z'n leven op gewarmde
pantoffels geabonneerd, en hij mag in de huiskamer z'n pijp rooken.’
‘In ernst,’ zei ze na een poosje zwijgen, ‘er zát in Wil wel een huisvader, als hij
die dwaze romantiek maar z'n congé gegeven had. Hij zal nu vlug afstudeeren, en
trouwen, en een half dozijn lieve, gezonde kindertjes krijgen, en nooit aan zijn vrouw
denken, als hij niet tegenover haar zit.’
‘Wonderlijk. - 't Is wonderlijk op de wereld,’ zei ze nog een paar keer, terwijl ze
haar voeten naar het vuur strekte. ‘Maar ik ben zeker, dat het goed is,’ besloot ze
eindelijk resoluut,
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vischte een bundeltje verzen uit de chaos op haar schrijftafel op, en begon met animo
te lezen.
Maar toen ik een paar dagen later in de buurt van Wil's hut liep om een zieke
buurvrouw van hem wat eieren te brengen, sloop hij ineens als een dief achter me
aan; hij droeg zijn bombazijnen pak en z'n wollen boeffante; z'n armen waren vol
proviand.
‘Zeg het aan niemand, Ada,’ fluisterde hij geheimzinnig, ‘ze denken, dat ik zit te
vossen, maar ik kón 't niet meer uithouden tusschen al die gelukwenschende
menschen. Ik móet een paar dagen alleen zijn, rondzwalken in m'n boot. Annie is
lief; ze is zoo zacht als een engel, en ze verdraagt mijn onrust, alsof ze 't niet eens
merkt. Maar ik moet lucht hebben, ik moet uitwaaien.’
‘Zeg het aan niemand,’ riep hij nog eens, terwijl hij al bezig was z'n boot los te
maken. Zelfs Lotte heeft van deze ontmoeting nooit iets vermoed.
Toen merkten we tijden lang niets van hem, maar Paul en Herman en Louis den
Backx schreven soms, dat alles goedging: hij schoot flink op voor z'n examen; hij
zag er veel beter uit, nu z'n meisje in alle kleinigheden op hem lette en voor hem
zorgde; z'n professor had hem een assistentsplaats beloofd, zoodra hij z'n examen
gepraesteerd had.
Eindelijk zagen we z'n naam in de courant onder de geslaagden, en kort er op
volgde de benoeming.
‘Nu zullen ze wel gauw trouwen,’ zei Lotte, die overstelpt zat met drukproeven
van haar essay, en van een studie over Henriëtte Roland Holst, die ze het jaar te voren
had geschreven, maar nu pas te publiceeren begon.
Het was einde Februari, en een ahnung van lente zweefde beloftevol door de teere,
ontspannen lucht. De grond was zacht en week, en het gras stond vol sneeuwklokjes.
Ik zat iederen morgen met een dankbaar hart te rillen voor m'n open raam; ik genoot
van het groener worden van de weiden en van 't eigenaardig wazige over het veld.
‘De lente.... 't wordt lente,’ zei ik tegen Lotte, die, uitkijkend in de dorpstraat, de
herleving nog nauwelijks had bespeurd. Maar toen ik haar maar eenmaal voor een
wandeling had meegetroond, werd haar eigen hart als een ontwakende struik; de

Groot Nederland. Jaargang 11

548
armen vol bloeiende elzekatjes, de oogen vol glans, liep ze naast me door de kale
lanen, en haar oude liefde voor ‘den buiten’ stond op met forsche kracht.
‘O Ada, dat we nu alles zullen zien uitloopen! Dat alle lieve boomen van verleden
jaar weer groen zullen worden,’ juichte ze, alsof ze zich op een vergeten geluk bezon.
‘De kastanje voor het huis zal in een paar weken vol knoppen staan, en ik zal in de
nestjes van uit m'n kamer de kleine vogeltjes zien, denk eens! En de hyacinthen
zullen bloeien, en ik zal niet kunnen werken van den geur in de lucht! Alles begint
weer opnieuw te veranderen, en wij zijn er tusschen, en we mogen 't zien.’
Nu wandelden we iederen middag, en Lotte lette als een kind op de kleinste
verandering in haar omgeving; ze plukte de bleeke kortstelige madeliefjes en de
wilgekatjes, die als zilveren pluisjes zijn, ze stak haar hand in het water van de sloot
om te voelen, of 't al minder koud werd, en soms lag ze minutenlang voorover in het
gras om te genieten van de warme aardereuk.
Ze was zoo rustig en sterk in deze dagen; iederen ochtend werkte ze aan haar
‘recht’, en ze zag haar examen al zeer nabij; 's avonds had ze dikwijls nog iets te
schrijven, of we lazen elkaar voor, en praatten er dan over. Ik had haar nog nooit zoo
open gekend; ze vertelde van haar jeugd, van haar ouders, van haar verbeten
wilskracht, die haar, ondanks alles, toch deed doorzetten; van haar angst voor
mislukking en haar liefde voor haar werk; ze sprak zoo eenvoudig en eerlijk, dat
mijn vertrouwen in haar toekomst sterker werd dan ooit. Het scheen me, dat ze bezig
was, zoowel de wreede onderdrukking in haar jeugd, als haar ongeregelde leven,
toen ze eenmaal vrij was, geheel te overwinnen; ik zag haar zich ontplooien tot een
harmonisch, goed mensch, met een sterk verstand en een bijna geniale aanleg voor
het literaire. Wonderlijke droomen voor haar geluk, als haar nog nooit geheel
bewust-geworden hart eindelijk zich aan de ‘herrlichste von allen’ overgeven zou,
speelden me door het hoofd, als ik haar sereen gezichtje aankeek, met de altijd nog
kinderlijk-droomende melancolieke oogen. Meer waard dan alle kunst ter wereld
leek me de gloed van lieflijk geluk, waar ze dien eenen gezegende mee omgeven
zou.
Half Maart kwam de aankondiging van Wil's ondertrouw. Lotte ging dadelijk in
groote agitatie naar de stad, omdat ze een hand-
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werk voor hun raaken wilde, en heelemaal vergeten had er vooruit voor te zorgen.
Ze werkte er nu aan, ochtend en avond. Ik zat bij haar, deed aan den anderen kant
van het kleed mee, schonk thee, en voerde haar zelfs een enkele keer haar boterham,
dat ze maar door zou kunnen gaan.
Als ik er aan terugdenk, lijkt het me dikwijls, dat we uit deze dagen wel ál 't geluk
geslagen hebben, dat nog voor ons was weggelegd. We waren nooit zooveel bij elkaar
geweest, nooit zoo voortdurend in prettig gesprek, met grappen en ernstige meeningen.
‘De vriendschap voor jou is het beste, dat ik in m'n leven heb Ada,’ zei ze eens,
voor we naar bed gingen.
‘O, maar er kómt nog iets beters,’ beloofde ik.
Zoo kwam de avond vóór Wil's trouwen. We zaten lang bij elkaar, want het kleed
móest nu af, en Lotte praatte opgewekt over het vredige milieu, waar het zou komen
te liggen, en misschien door kleverige kinderhandjes bezoedeld worden zou. Haar
stem, als ze over Wil sprak, bleef volkomen vlak en vredig; en geen gedachte van
onrust scheen bij haar op te komen.
Het was een stormachtige nacht, en toen we eindelijk naar onze slaapkamers
gingen, zette Lotte een juichend ‘Der Frühling naht mit Brausen,’ in. Maar ik kon
niet slapen. Een redelooze onrust dreef m'n gedachten voort; de figuurtjes van het
kleed dansten me steeds voor oogen, en ik dacht aan Wil, die morgen met
Annie-met-de-duivenoogen getrouwd zou zijn. Ik moest denken aan den tijd, toen
hij dag aan dag bij onzen tuin aanlegde; ik zag z'n stoere figuur, zooals hij me het
touw toegooide; -- en nu had hij al maanden ver van ons afgeleefd. Z'n standvastige,
almachtige liefde voor Lotte was een van de mooiste en droefste dingen van m'n
leven geweest; toch tróuwde hij met een ander; nu zou hij zich heelemaal rangeeren,
en misschien wel professor worden en geridderd, een ‘algemeen gewaardeerd
staatsburger.’ Ik voelde m'n idealisme droevig in hem geknakt, en ik woelde rond,
zonder tot kalmte te kunnen komen. Ik trachtte te redeneeren; het was toch het beste,
dat hij weggegaan was; tenslotte had het spaak moeten loopen met Lotte, en hoeveel
rustiger was ze in den laatsten tijd. Ze zou zelf ook gauw haar geluk-voor-het-leven
vinden; alles was goed en wijs beschikt.
Maar gedachten aan heil en vrede schenen in dien wilden lentenacht zonderling
misplaatst; ik zag Wil's sombere figuur, zooals
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hij dien middag tegen de loodgrijze sneeuwlucht had gestaan, toen Lotte haar vreemde
spel met Frederik speelde; ik zag de opgejaagde onrust in zijn oogen, die laatste keer,
toen hij achter me aansloop als een dief, ‘Zeg het aan niemand, Ada, zeg het aan
niemand.’ Het was, of zijn heet geffuister tegen de wanden van m'n kamer
raisonneerde; de wind bulderde met korte aanvallen tegen het huis, en ik lag met
kloppend hoofd, angstig in het donker.
Tegen drie uur ging ik naar m'n zitkamer om een slaappoeder te nemen; ik stond
een poos voor 't raam en keek naar de voortrennende, lichte wolkslierten over den
diepzwarten hemel; ik keek naar de vaart, die met witte golfjes was, en waarop in
de verte een lichtje schemerde; later was het weer weg.
Toen ging ik weer liggen, moe en koud; ik voelde mijn hoofd leeg worden, m'n
hart ging langzamer; ik dacht nog vaag Wil - Lotte - kleed - poeder....
Ineens zat ik rechtop, en het was dag. Ik zat rechtop, met starende oogen, m'n
tanden klapperden; er was iets gebeurd, ik was ergens vreeselijk van geschrikt; ik
wist niet wat.... beneden was geschuifel en zacht gepraat; ik greep mijn peignoir; ik
zag in den spiegel m'n gezicht verwrongen onder m'n verwarde haar. Toen snélde ik
de trap af; de voordeur stond open, de kamer van de juffrouw ook; daar waren
menschen; ze praatten gedempt. Ik zag den kruidenier; ‘Zoo'n wilde nacht ook,’ zei
hij, ‘en de schuit was niet te bestig; hij had leggen rotten in de sloot.’
Ik zag Lotte, met een waanzinnigen blik in haar oogen; ik wilde naar haar toegaan,
haar meenemen; maar tegelijk viel m'n oog op de canapé, waar de menschen omheen
stonden. Daar lag iemand; hij was dood; ik zag een blauw gezicht, waar wat bloed
langs liep, de haren hingen er nat over heen, alles droop, en alleen de handen leken
nog wonderlijk echt en menschelijk. Op die handen bleef ik staren; ik kende ze; ik
had die handen meer gezien; ze waren sterk en breed.... het waren....
‘Wil,’ wilde ik ineens roepen, maar er kwam geen geluid; ik keek naar Lotte; ik
wees haar; maar met een verdwaasden gil, die bijna een lach leek, viel ze tegen me
aan. Toen kwam de dokter binnen.
Als je op een treurigen tijd van je leven terug ziet, lijkt de
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verschrikking je meestal verbleekt en vergaan; maar als de eerste tijd na Wil's dood
weer in m'n herinnering opleeft, kan ik me niet begrijpen, hoe ik levend door zooveel
jammerlijke ellende ben heengekomen: de overkomst van z'n argwanende,
stil-verwijtende familie; het wanhopige verdriet van zijn zachte bruidje, en Lotte
daartegenover steeds marmer-wit, onbewogen, met een vreemde, broedende
uitdrukking in haar oogen, en saamgeklemden mond. Ze at niet, ze sliep niet; ze zat
maar onbeweeglijk. Soms rilde ze even, en toen Annie luid-op snikte, zei ze eens:
‘Doe dat niet. Het zou 'm hinderen.’ Zelf toonde ze geen verdriet.
Z'n ouders wilden, dat het lijk vervoerd zou worden; begraven in de familiekelder.
Ik trachtte Lotte's belangstelling er voor te wekken: ‘vin-je 't niet naar, zoo'n gesleep,
lijkt't je hier niet beter?’
‘Ik heb geen recht op 'm,’ zei ze suf.
‘Maar zou hij zelf niet liever hier, waar hij gelukkig is geweest....’
‘Laat 't uit zijn, laat 't voorbij zijn, ik wil gelooven, dat hij nu niets meer voelt.’
Zoo werd Wil in een zwarten wagen ons dorp uitgereden, en we bleven ineens
wonderlijk eenzaam achter. Toen bedacht ik om Lotte zijn brieven te geven, die ik
van den eersten uit Italië af zorgvuldig had bewaard; en het zien van z'n handschrift
werkte bevrijdend; met stroomen en stroomen tranen heeft ze hem dagenlang
beschreid, vóór ze zich tot lezen kon zetten; hulpeloos als een kind kroop ze 's nachts
in m'n armen, omdat ze altijd, als 't donker was, weer beleefde, wat die ééne nacht
was gebeurd, terwijl ze trouweloos sliep: de tot den dood bedroefde man in het
schommelend schuitje, die staarde en wachtte op een wonder om hem te redden, en
die, toen 't grauw werd in den morgen, niet langer wachten kón.
Ik vertelde haar niet van het lichtje, dat ik had zien schemeren; ik kon haar alleen
maar herhalen: ‘Ach Lotte, het leven is een mysterie; maar heusch we hébben geen
schuld.’ Als ze kalmer werd, droeg ik haar naar haar bed, - ze was zoo licht, dat het
me verontrustte, - en ik bleef bij haar, tot de ochtend kwam; dan sliep ze uitgeput in,
met nog steeds angstrillingen door haar tenger lichaam.
Toen ze zijn brieven begon te lezen, brak het verdriet nog heftiger uit. Het was,
alsof zij ze voor 't eerst zag, en soms, alles vergetend, las ze met verhoogde kleur en
stralende oogen. Dan

Groot Nederland. Jaargang 11

552
sprong ze op, alsof ze dadelijk naar hem toesnellen wilde; en niets kan de trek van
radelooze pijn weergeven, die haar gezicht vertrok, als ze zich ineens herinnerde.
‘O, Ada, dat ik dit nooit begrepen heb,’ jammerde ze dan, ‘dat ik hem nooit iets
heb geantwoord, op deze innigheid; ik zat maar te denken aan m'n prullige drama's,
ik maakte maar plannen van dit schrijven, en dat.... z'n leven stond voor me klaar,
en ik zag het niet.’
Er was een tijd, dat ze meende, dat ze hém alleen had liefgehad, en dat haar liefde
voor de zijne nauwelijks onderdeed. Alles van hem werd haar heilig; ze borg zijn
brieven onder haar hoofdkussen; ze wilde z'n hut huren, en daar haar verdere leven
blijven wonen, en alle zijn kleine geschenken hield ze vlak om zich heen. Later
ontviel haar ook die zekerheid weer, en toen ik een nacht van zware hoofdpijn bij
haar waakte, fluisterde ze me hevig toe: ‘Nooit, nooit is er iets echts geweest in mijn
eigen gevoel, niet voor Wil, niet voor een ander: - ik ben tot geen liefde in staat....
En nu is juist het daemonische, dat ik de schijn heb jong en mooi te zijn; - en meer
dan de meesten.... Ik ben een gráf, dat leven verslindt, en o Ada, Ada, als ik er niet
zoo'n afkeer van had, ik zou als Wil....’
Ik rilde, terwijl ik haar gloeiend hoofd in m'n handen hield; duidelijk zag ik m'n
droom van dien nacht voor me, waarin ik Lotte als Ophelia met bloemen bekranst,
in ‘de goede verwachting’ naar zee had zien drijven.
‘Ik moet mezelf onschadelijk maken; ik moet een weg vinden waarlangs niemand,
niemand me meer naderen kan.’
.... Een paar maanden later begon Van Suylen een nieuwe fabriek te zetten, even
buiten de kom van het dorp. Herhaaldelijk kwam hij zelf toezien bij het werk, en
logeerde dan in ons eenige hotel. Zeker is Lotte hem dadelijk opgevallen. Ze ging
toen weer uit, liep urenlang strak voor zich uit te staren, onder de wemeling van
frissche jonge blaadjes, met de tintelende zon om haar heen; en 't geluid van blije
vogels.
Haar verschijning was imposanter dan ooit, hooghartig-rechtop, met het
zuiver-belijnde, bleeke profieltje, en de oogen als van een dier in doodsnood.
Hij was een zakenman, maar zonder kleinheid. Hij deed alles in 't groot, zonder
sjacherige berekeningen; en eerlijk stelde hij
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Lotte het huwelijk ook als een ‘koop’ voor: zijn fortuin en aanzien tegenover haar
letterkundigen naam en representatieve schoonheid. Hij wilde geen gewone vrouw
hebben, uit een goede, gezeten familie. Hij wilde een persoonlijkheid, die zijn huis
eer aandoen zou. Daarom kwam hij tot haar. Van liefde sprak hij niet. Hij had een
koel temperament; z'n energie verbruikte hij voor z'n werk; hij wilde alleen trouwen,
omdat zijn positie het eischte....
Toen Lotte hem aangenomen had, bleef ze een paar dagen op bed. Ze leek me toen
zoo zwak, dat ik bang was, dat ze niet verder kon. Maar later kwam dit weer bij, en
ze zorgde zelf voor de inkoopen van haar nieuwe huis.
Ik was er toevallig bij, toen ze den datum van het trouwen vaststelden.
Van Suylen zei: - 7 October, dat schikte 'm het beste met de bouwerij, maar ik zag
Lotte verbleeken, en ze moest een paar keer slikken, vóór ze zei: ‘Die datum heeft
voor mij iets pijnlijks; een vriend van me, die gestorven is, - z'n verjaardag....’
‘Ja God; 't is beroerd; maar dood is dood,’ viel Van Suylen uit, wat ongeduldig,
‘het lijkt me wezenlijk een heel goeie datum. Ik kan er moeilijk uit, 't is een drukke
tijd, en van sentimentaliteit houd ik niet.’
‘Ik ook niet,’ zei Lotte, sleepend, ‘je hebt gelijk. Het ís een heel goede datum.’
Zoo gebeurde het dus, een ijl-lichten, lieflijken herfstdag. Ik bewoog als in een
droom tusschen de vreemde menschen, die ook voor het feest waren overgekomen.
Ik zag Lotte's ouderlijk huis, en haar praalzieke moeder, ik zag haar in-zich-zelve
gekeerden zenuwzieken vader, op wien ze leek, en die me sympathiek was om de
lichtende vreugde, waarmee hij telkens naar het dochtertje keek, dat hij nu voor alle
excessen en zielestoornissen veilig waande; ik zag Van Suylen, correct, koel, steeds
man-van-zaken, zooals hij aan de lunch op de bediening lette, en later aan 't dessert
met 'n paar zakenvrienden over de beurs redeneerde, - en tusschen dat alles door zag
ik Lotte, mijn Lotte, die jaren lang 't grootste deel van m'n leven had in beslag
genomen, 't schrijfstertje, 't genietje, de Lotte van Wil.... en die nu tusschen de drukke
menschen bewoog, langzaam, een beetje traag in haar bewegingen, maar met een
lieve, droeve glimlach, en iets geduldigs in haar moeë-stem.
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Ze hield zich goed tot het einde, maar toen ik haar bij het verkleeden hielp, en we
even alleen in de kamer waren, zei ze ineens, hevig-smartelijk: ‘Heb je gezien, hoe
de Oost-Indische kers aan den tuinmuur vol donker-oranje bloemen staat?’
Wat zal ik je verder vertellen, Hans? Je weet van haar tegenwoordig leven misschien
meer dan ik. Je ziet, hoe voortreffelijk ze haar groote huis bestuurt; hoe beleefd en
voorkomend ze tegen haar gasten is, en ook tegen haar man. Men zegt dat ze heel
goed harmonieeren samen, heel goed; alleen ergert het hem, dat ze niet meer wil
schrijven; dat de glans van haar naam verbleeken gaat.
Maar kort voor haar trouwen heeft ze alle vriendenbrieven en al haar manuscripten,
alles wat er lief en mooi in haar leven was geweest, aan mij gegeven om te vernietigen.
Ze wilde daarmee afgedaan hebben, en er nooit, nooit weer iets mee beginnen.
Daarvoor had het lijden haar hart te jammerlijk ontredderd.
En daarom, Hans, toen je haar naderde, met de schuchtere verzekering van je
sympathie, heeft ze je zoo ruw teruggestooten, en zoo cynisch gezegd, dat ze niet
ambieerde de heldin van een fransch tooneelstuk te zijn, en dat ze echtbreuk de
mauvais goût vond. Ze meende, ze vreesde niets van dit alles; ze vreesde alleen het
eindeloos leed, dat liefde den menschen kan aandoen. Daarom brak ze af, bij de
eerste nadering.
En als je goed wilt doen, Hans; laat het dan zoo blijven. Ze heeft dit
levend-dood-zijn zelf gekozen; en ofschoon ze zich martelt, dag aan dag, helpen
kunnen we niet. Ze heeft, door alle banden los te rúkken, ons gedoemd werkeloos
toe te zien, hoe zij in eenzaamheid ten onder gaat.
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Albert Verwey
door Herman Poort.
Verzamelde Gedichten. Drie deelen. Amsterdam, W. Versluys, 1911 en
1912.
De nu reeds ten tweeden male ‘verzamelde’ gedichten van den heer Albert Verwey
liggen voor me in drie zware, sober maar keurig-netjes uitgegeven boekdeelen. In
hunne effen-groene banden zonder versiering, maar ook zonder elke
gewild-eenvoudige artisticiteit maken ze een prettig-rustigen indruk van ernst en
degelijkheid. Ze omvatten nagenoeg Verwey's geheele versmatige productie, van af
de allereerste ‘Jeugdpoëzie’ tot het - naar ik meen nog niet eerder in zijn geheel
gepubliceerde - ‘Levensfeest’. Een enkele vroegere publicatie, n.l. ‘De Joden’, is niet
onder deze verzamelde verzen opgenomen, terwijl daarvoor in het ‘voorbericht’ geen
verontschuldigende reden wordt aangevoerd.
De lezer zal het eerste gedeelte dezer bespreking gewijd vinden aan de
‘Jeugdpoëzie’, met welken naam de dichter hier aanduidde zijne verzen uit de
‘Verzamelde Gedichten’ van 1889; - in het tweede hoofdstukje vindt men eene
beschouwing over den later en, ‘idee’-bewusten Verwey, zooals hij zich uitte in de
verzenbundels van ‘Aarde’ tot en met ‘Het Levensfeest’, terwijl tenslotte in eene
derde afdeeling nog een en ander moge volgen over de drie tooneelspelen ‘Johan
van Oldenbarnevelt’, ‘Jacoba van Beieren’ en ‘Cola Rienzi’. De Nederlandsche
bewerking van Marlowe's ‘Doctor Faustus’ zal, als niet behoorende tot Verwey's
eigenlijk ‘oeuvre’, buiten bespreking blijven.
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I.
Verwey's ‘Jeugdpoëzie’.
Wie zich bij het lezen dezer jeugdpoëzie tracht te verplaatsen in den tijd van haar
ontstaan zal zich wellicht uit al het geschrijf en gewrijf, waarmede de
literair-anarchistische revolutie van 1880 werd voorbereid en uitgevochten, meer
dan ééne uitlating herinneren, waaruit blijkt hoe door vele, en niet de slechtste, der
mannen van het oude régime de jonge Albert Verwey beschouwd werd, als de wel
niet meest direct-gevaarlijke, maar toch meesternstige en meest-begaafde der
rumoerige verstoorders hunner sluimer-zoete rust. En geen wonder waarlijk lijkt dit
nog voor òns, nu een afstand van meer dan vijf-en-twintig jaren onzen blik heeft
verhelderd en wij ook reeds over de toentertijd jongeren vermogen te oordeelen ‘sine
ira et studio’. Want hoezeer stond blijkens deze jeugdpoëzie zelve de toen nauwelijks
twintigjarige dichter zoowel naar den bizonderen aard zijner gaven als naar zijne
eigene diepere innerlijkheid den aangevallenen nader dan den aanvallers.
Het was een strijd om vrijheid, om verlossing, om eigen, oorspronkelijk leven
voor alles wat uit de gemeenschap van hoofden en harten verdreven was door den
banvloek van een oppermachtig, maar bekrompen-burgerlijk kunst-besef. Het was
een strijd van zuiver, spontaan-gewelde menschelijkheid tegen de grauwe, logge
gevaarten van traditie en suggestie; een strijd van loutere individualiteit en anarchie
tegen elk régime van maat en vasten vorm, tegen alles wat leek op een ‘leer’ of een
‘school’, - een strijd ook van gevoel tegen verstand, van spontaneïteit tegen
bedachtzaamheid, van het naïve tegen het wel-overwogene, van het goddelijk
ònbewuste tegen het menschelijk bèwuste. In dezen strijd geraakte de jonge Verwey
door toevallige omstandigheden verzeild in het kamp der bestormers; pas toen de
zege bevochten was en de driften bedaardden, bleek hoezeer hij zich had vergist,
hoe zijn diepste wezen juist vijandig was aan 't geen waarvoor hij met de makkers
had gestreden. En, van ahen de éénige, was hij later de man, die volgens de regelen
der kunst een ‘school’ stichtte en er het verstandelijke huldigde als geen der
vóór-tachtigers het ooit gedurfd had.
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Zoo schijnt het dan, dat reeds tijdens de revolutie de tegenstanders, misschien
onbewust, Verwey's psyche zuiverder hebben aangevoeld dan de heethoofdige
vrienden. En waarlijk, denk U deze verzen, deze jeugdpoëzie, eens geschreven en
gepubliceerd door iemand, die niet met de hechtste vriendschapsbanden verbonden
was aan de partij der oppositie. Wat zou Kloos vele ervan getroffen hebben met de
spitse pijlen zijner ironie, met de beukende knots zijner haat en verontwaardiging.
Daar is b.v. deze

Zang.
Mijn ziele is in mijn zangen,
Mijn zang is mijne ziel:
Mijn lied is 't zoet verlangen,
Dat in mijn harte viel.
Dat groeit daar stil verholen,
En groeit straks wonderhoog,
En rankt in duizend bloemen
Der wereld uit het oog.

Een ‘zang’ als deze toch is een even belachelijke, maar ook een even geraffineerde
imitatie van ware poëzie, als de bekende ‘zang der zuilen’ uit Schaepman's ‘Aya
Sofia’.
Evenals bij Schaepman is ook bij Verwey de dichterlijke pose in alle volmaaktheid
aanwezig; om beider bedoeling hangt een, voor het oog liefelijk, waas van
geheimzinnigheid en mystiek, en gelijk de een in ‘dichterlijke vervoering’ bralt van
‘de eeuwige veste’ en ‘de azuren boog’, zoo fluistert de ander in ‘dichterlijke
teederheid’ van ‘ziel’ en ‘zangen’ en ‘bloemen’ en ‘hart’; - maar wie geleerd heeft
de kunstmatig opgewekte of voorgewende emotie van die der werkelijkheid te
onderscheiden, wie aan elk dichterwoord gevoelt, proèft, of het echt is of valsch, hij
lacht even onbedaarlijk om de zuilen, die hunne zangen uitslaan als om het verlangen
(of het lied?) dat in bloèmen, in duìzend bloemen, opgroeit, oprankt, ‘wonderhoog’,....
uit.... een hàrt....
Daar is een paar pagina's verder dit bekende vers:

E Tenebris.
Waar de steen is en de zode,
Waar de bloesem bitter is,
Bracht ik mijn bleeke doode
Met groote droefenis.
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Doch dalen daar onder dien steen
Paden naar 't huis des doods,
Hoop er dan zoden omheen,
Nachtschade en tijdeloos.
En ontmoet ge in den mist op dat pad
Een stille, bleeke vrouw,
Die moede is, meen niet dat
Mijn doode daar dolen zou.
In de wolken zag ik omhoog
Haar beeld vergaan In lichtloos kleed, met lichtloos oog,
Boven de mist en onder de maan.
Van hare lippen gleed
Dooden- noch minnelied,
Hare voeten bewogen niet
In het doodenkieed....

De levensbeschouwing des dichters mag misschien wat wijsgeeriger zijn, zijn gebaar
wat verfijnder en zijn woord wat moderner, - qua poëzie zijn deze verzen met hunne
moeizame, stootende maten, met hun volslagen gebrek aan klank en innerlijk rhythme,
met hun versleten en stoffige beeldspraak, even wanhopige, droevigmislukte pogingen
als de rijmelarijtes van een Doedes en een Bohl. En ook hièr weer: de pose van den
dichter. Het is de onbewustaanvaarde, on-echte levenshouding van den man, die zijn
diepere menschelijkheid te zuiver acht voor het troebele werk zijns geestes; het is
de zorgvuldige, hoewel spontane fabricatie der dichterlijke wereld-visie, der
dichterlijke ontroering, der dichterlijke berusting, van alles wat speciaal ‘des dichters’
geacht wordt; - het is dezelfde pose, die de brave C. Honigh aannam in het - terecht
- wèl door Kloos gesmade vers op 's dichters gestorven zoontje, en beide, Honigh
en Verwey, komen ze door het onechte, door het gemaakte en kunstmatig
aangekweekte tot het bizarre en lugubere: niet minder valsch en on-fijngevoelig dan
Honigh's ‘'k Betastte, ik voelde een koontje’ is in Verwey's òòk teeder- en
intiem-bedoeld vers het visioen der paden, die.... onder den steen, dalen.... naar het
huis des doods. Wat in den tijd, toen deze poëzie ontstond, Verwey verbond aan Willem Kloos,
zoodat het mogelijk werd dat ze een tijdlang samenwerkten tot hetzelfde doel, het
was niet een overeenkomstig temperament, niet een gezamentlijke hartstochtelijke
liefde voor
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het schoone woord, geen equivalente qualiteiten als kunstenaars, - maar het was
Verwey's gemakkelijkheid van geestelijke aanpassing, zijn jeugdig enthousiasme
òòk en zijn bewondering voor het nieuwe, het oorspronkelijke en geweldige van den
ouderen, meer talentvollen vriend. Toen later Kloos' invloed week, was het mogelijk
geweest dat Vondel of Potgieter het werk van zijnen geest hadden overgenomen, om
verder de ietwat-onvaste schreden van den kunstenaar Verwey te leiden, ware het
niet dat toen reeds de half-philosophische, half-godsdienstige mènsch Verwey
blijkbaar-steviger qualiteiten in zich ontdekt had dan die welke de dìchter Verwey
bezat. Na dien is de schoonheid van een vers voor hem geen schoonheid meer, tenzij
ze gewogen en - - niet te licht bevonden is door het gestreng gericht zijner ‘Idee’.
En zoo heeft men dan, ondanks zijne hierboven-getypeerde reedstoenmalige
aesthetische aberraties, toch nog altijd het beste, het meest-waardevolle, want het
als-verskunst-zuiverste gedeelte van Verwey's poëtische productie te zoeken in deze
‘jeugdpoëzie’. Het zijn de alom-bekende verzen, welke men, ondanks de stroomen
‘idee’-poëzie, waardoor ze gevolgd werden, nog steeds in alle bloemlezingen aantreft,
bij gebrek aan andere, die even goed zijn: de enkele bijna-volmaakte sonnetten uit
‘Van de liefde die vriendschap heet’: ‘O gij, mijn lief, die nu door 't lieven lijdt’,
‘Hoe streeft mijn vers zwaar met gezwollen zeil’, ‘O Man van Smarte’ en ‘Vestig
die oogen niet op mij’. Een beter dichter dan, of ook meer een even-goed dichter,
als toen hij deze verzen schreef, is Verwey nadien nòòit geweest. Er ligt in deze
regels de duistere kracht van eenen Dionysischen hartstocht, maar beteugeld,
bedwongen in het rustig gebaar der Apollinische schoonheid; de donkere en vormlooze
passie ligt er bezonken, gekristalliseerd en verklaard in de zuiverheid van het schoone
woord:
O Vlam van Passie in dit koud heelal!
Schoonheid van smarten op deez' donkere aard!
Wonder van Liefde, dat geen sterfling weet!
Ai mij! ik hoor aldoor den droeven val
Der dropplen bloeds en tot den morgen staart
Hij me aan met groote liefde en eindloos leed.

En nog eens en nog eens stijgt in dit ‘Van de Liefde die Vriendschap heet’ zijn vers
tot de toppen dezer oppersteschoon-
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heid. Soms schrikt ge wel even terug voor het blijkbaar-gephantaseerde der emotie,
maar toch: hij ìs er, de Dichter, onmiskenbaar:
Ik zal de Moire bij de handen vatten
En worstlen lijf aan lijf, en 'k laat haar niet
Voordat het rokken uit den weefstoel schiet,
En de eeuwge draden uit elkander spatten.

Maar dan in regel na regel, sonnet na sonnet hoort ge zijn stem maar wat zeuren in
maten en rijmen en vermaakt hij zichzelven met het intellectueele grapje zijner
beeldspraak. Dan vangt hij aan:
Zooals een kind rijk-zijn niet anders kent,

en met den negenden regel vervolgt hij:
Zóó ken ik ook mijn rijkdom anders niet....

of:
Gelijk een vader zijn onwillig kind

en dan weer de negende regel:
Zóó toornde ik ook op u, mijn ziel!

of:
Zooals een vroom man in een heidensch land

en na acht regeltjes:
Zóó ga 'k door al het volk, op straat en plein.

Hierbij is het niet, gelijk bij de zuivere beeldspraak, de gevoelsimpuls, welke hem
het juiste beeld met het ééne, precies-typeerende en daardoor zoo heerlijk-ontroerende
element-van-gelijkheid als-het-ware.... vóór-werpt, maar het is een verstands-functie,
die hem voorzichtiglijk het beeld met de meeste halve of heele
elementen-van-gelijkheid doet.... uit-zoeken; hij gaat niet, spontaan, de aandoeningen
en gedachten der werkelijkheid vastleggen in een vers, en gebruikt dan ter typeering
daarvan - zoo noodig - het beeld, maar het beeld is hem veeleer aanleiding tot een gephantaseerde - werkelijkheid; en het is voor den lezer wel een lief en ook niet zeer
vermoeiend amusement telkens na te gaan hoe aardig dìt in het sextet overeenkomt
met dàt in de kwatrijnen, - maar bééldspraak, plotseling en hevig-aandoend,
onverwacht 's dichters bedoeling voor één moment opheffend tot in het felste licht
der schoonheid, zoodat er immer een huivering
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van zaligheid over U komt, wanneer ge dàt herdenkt, - zulk een beeldspraak is het
niet.
Beter, want èchter, is dikwijls de beeldspraak in ‘Cor Cordium’. Ook hier wordt,
evenals in de sonnetten, herhaaldelijk het beeld op Homerische wijze als
in-de-werkelijkheid-bestaand uitgewerkt, maar doordat het niet in den geest en in de
rede is vóóropgedrongen, doordat het, inniger samengegroeid met 's dichters emotie,
in het vers zelf is opgenomen, en er een wezenlijk onmisbaar bestanddeel van vormt,
doordat, in 't kort, hier het beeld er is om het vers en niet het vers om het beeld,
daardoor is de beeldspraak hier zuiverder en schooner en van een verrassende
bizonderheid wel dikwijls.
Wee mij! Ik had mijn ooren moê gemaakt
Met luistren naar veel woorden. Ik verstond
De taal der menschen, wier geslachten gaan
Rusteloos sprekende, als een karavaan
Van volkren. En iets was er dat ik vond
Van wat in bosschen en op waatren waakt:
Toen was ik moede toen ik 't had verstaan.
En zooals een, die moede is van 't gepraat
Der stad en 't druk bedrijf langs markt en straat,
Gaat in het huis eens vriends, dat die tot hem
Vertrouwlijk spreke, met gedempte stem,
Onder 't gedempte lamplicht; of als een,
Die 't stads-raadhuis verlaat en 't lang geluid
Der luide stemmen in de hooge zaal; Hij treedt met vlugge tred door 't ruim portaal,
En daalt de trappen af en de stad door,
Naar een stil huis, dat in de voorstad staat,
En hij treedt in, wijl hij de straatdeur sluit,
En vindt in 't stil vertrek zijn liefste alleen,
--------------------Zóó zocht 'k - o, man noch maagd tot vriend noch vrouw Maar ú alleen, die 'k weet dat méér zou zijn;

Dit is, zóó als ik het hier geef, een gaaf stuk poëzie. Door de fijne typeerende
bizonderheden als ‘stadsraadhuis’ en ‘het lang geluid der luide stemmen in de hooge
zaal’ en ‘een stil huis, dat in de voorstad staat’, - door futiliteiten in zegging en
rhythme, die het juist zoo goed ‘doèn’, heeft het beeld ons de emotie gegeven, welke
den dichter bezielde, de emotie van den man, die, moe van veel drukte, welke hem
onverschillig liet, verlangt naar rust en intimiteit.
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Maar op de plaats waar ik streepjes gezet heb, heeft Verwey, met àl te groote lust,
het beeld nog voortgezet in zes, zeven versregels, die ons den gevoels-toestand geven
als reeds het verlangen bevredigd wordt, het gezochte reeds gevonden is. Men vulle
maar in:
En zij zegt zoete woordjes aan zijn oor,
En laat hem zitten, - wijl zij nederligt
Op haar satijnen sofa, - aan haar zij,
Op een laag stoeltjen, en hij legt zijn hoofd
Tegen haar aan, en zij kust gaarne 't licht
Der oogen hem en maakt rond hem gevlei
Van woorden, waarvan elk iets liefs belooft: -

En wie daarna dan leest: ‘zóó zocht ik’, kijkt even verwonderd op, herinnert zich
nog wel zooiets dat die man ook verlangd en gezocht had, maar is toch die emotie
al weer kwijt juist op het moment dat hij haar voor 's dichters bedoeling het hevigst
moest ondergaan. Deze fout vindt hare oorzaak in de onevenwichtigheid, welke er
in 's dichters geest bestaat tusschen de werkelijkheid en het dichterlijke beeld daarvoor;
- ze is reeds typeerend voor deze jeugdpoëzie; later zou Verwey haar, gestoken in
een modieus philosophisch kleedje, als een alleen-zaligmakende kunstleer aanbidden
en preconiseeren.
Merkwaardig is ook in ‘Cor Cordium’ zoo goed als in al deze verzen, het
lichtzinnig, aesthetisch lichtzinnig, gescherm met woorden als ‘Ziel’ en ‘Zelf’ en
‘Leven’ en ‘Hart’, en niet één keer is het den dichter gelukt één dezer teedere woorden
zóó te gebruiken, dat het als iets bizonders, als een vondst aandoet, dat het m.a.w.
nièt banaal klinkt. We lezen dat de dichter ‘hoort’ ‘in (z)ijn ziel’, dat hij ‘zoekt op
de wegen van (z)ijn ziel’, dat ‘een droom van gestalten bewoog diep in de schemering
van (z)ijn ziel’; ‘(z)ijn Ik’, ‘(z)ijn Zelf’, (z)ijn Wezen’, ‘het Leven van (z)ijn Leven,
‘de Ziel van (z)ijn Ziel’, ze ‘sluit (hem) de oogen’.... ‘met haar hand’ (N.B.!); elders
weer ‘daagt een droom vol starren aan de hemel (z)ijner ziel’; zijn ‘levensmoede
ziel’ zal - ‘droef als een vlam’ - ‘rijzen naar waar àl bleeke zielen zijn’; hij ‘slaat’
een ‘zoet donker’ ‘om zijn ziel’; het leed zal ‘zich menglen’ (!) ‘met (z)ijne ziele in
eenigheid’; hij legt zijn ziel ‘ter ruste’; zijn ziel ‘brandt luid’, ‘gloort’, ‘vergaat’,
‘begrijpt’, ‘begrijpt niet’,........... en zoo dikwijls het heilige woord maar gebruikt
wordt, klinkt het
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door het on-vrome, het wijdinglooze, want vàlsche van het geluid, den vers-gevoelige
in de ooren - - als een vloèk.
Ach, hoe meer ik mij in deze verzen verdiep, hoe ernstiger ik tracht de pure,
onvervalschte schoonheid van woord en rhythme er uit naar boven te halen om haar
te mogen bezitten tot een durend geluk in mijn leven, - hoe steviger ik overtuigd
word van hunne gering-waardigheid, hoe zuiverder mij bewust wordt de onmacht
en òòk het valsch gebaar van dezen dichter.
Is dit poëzie?, dit femelend gestamel in woorden, waarvan de stille heiligheid wel
vagelijk vermoed wordt, maar niet zóó intens gevoeld - wijl ze niet wezenlijk bestaat
in de onbewustheid des dichters - dat wij, wanneer zij worden uitgesproken, aan de
bizondere innigheid van den klank, Gods eigen stem herkennen. Is dit poëzie?, dit
gehaspel en gescharrel met rijmen en maten, dit gedring en gewring om ten slotte
toch langs vier maal vijf zware jamben het eind van de strophe te halen met het
opgegeven rijm; - dit moeizaam geörden en geschik met afkappingen en hiaten en
enjambementen tot ten laatste de woorden in het gelid bengelen als dronken recruten
op Pinkster-Dinsdag. Is dit poëzie?, dit suf geknoei met geborgde beeldspraakjes en
gestolen zin-wendigen, zonder oordeel in elkaar gelapt met àl te grove steken tot een
bedelmantel zonder eigen vorm of kleur.
Licht van mijn Liefde, dat nu donker werd,
Daar ge in een mist van tranen altijd weent; 'k Zie als een vlam, die trillende overleent,
Een wonder en een glorie in uw hart.
En gloeiende in het donker uwer smart
Slaat ze uit en zoekt, tot alles zich vereent
Met mijne liefde, en vreugd, die om u weent
En in mijn diepste ziel uw naadren mart.
In één lange gemeenschap zal uw leed
Zich menglen met mijn ziele in eenigkeid
En zoet verkeer van vlammen in de lucht;
En om ons beiden weven wij een kleed
Van tranenvolle teerheid, waar ge in schreit
Om weedom, maar nooit meer in weedom zucht.

Hoe verraderlijk-valsch klinkt zulk een lied; en hoe geraffineerd-bedriegelijk is het
grootsch gebaar van dezen dichter! Want juist omdat de verwondering over de dingen
van het leven een der
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meest-algemeen gevoelde en óók meest-zuiver gevoelde kenmerken der poëzie is,
zal menig oningewijde, hier immers over de vreemdsoortigste dingen zoo ernstig
toegesproken door een erkend dichter, weifelen met zijn oordeel.
O, tranen, tranen, weenen, mist, liefde en licht, leed, weedom, teerheid, zuchten,....
en nog eens vlammen en tranen en weedom en geschrei; en met de trouw-bewaarde,
kostbare herinnering aan vroegere verzen, waarin diezelfde woorden, niet in zulk
een overstelpend aantal, toch zoo zacht-ontroerend gebruikt waren, aarzelt men dìt
nu ‘leelijk’ te noemen. Maar de schoonheid ligt niet in het woord zelf, maar in de
manier, waarop het gebruikt is, in de innigheid, waarmee het is geuit, in de echtheid
van de levende menschenstem, die er doorheen klinkt. Elk woord is goed en elk
woord is slecht; in poëzie ontleent het zijn ontroerende kracht enkel-en-alleen aan
de bizondere plaats, waarop het gebruikt is, aan zijn eigenaardig verband met de
andere woorden, aan het individueel timbre, dat het, onuitgesproken, tòch typeert.
Wat blijft er tenslotte over van het hierboven-geciteerde vers? Ik verzoek U met
zachten aandrang het nog eens te lezen en nog eens en nog eens! Laat U niet
vooraf-reeds bedwelmen door het mystieke, het ondoorgrondelijke, het raadselachtige,
noch door het tragisch-ernstige van den pose des dichters; laat u niet beetnemen door
het veelvuldig gebruik van woorden, welke ge als ‘dichterlijk’ hebt leeren
beschouwen, of die u dierbaar zijn geworden door ànderer ontroerend gebruik; maar tracht te begrijpen wat de dichter zeggen wil, tracht voorzichtiglijk woord voor
woord in zijn speciale beteekenis en in zijn bizonder verband zuiver te doorvoèlen
en.... bemerk dàn, hoe er hier gesproken wordt van een ‘licht’ dat ‘altijd weent’ en
van een man, die ‘ziet’ ‘als een vlam’ en dan, als die vlam! ziet.... in het hart.... van
een licht, waar het donker is, hoewel er een glorie gloeit, welke glorie nog wel....
uit-slaat en.... zoekt (!), tot alles (wat alles?) zich vereent met (uit de lucht gevallen)
liefde en vreugd, die weent en.... het naadren van het licht.... mart (iets marren!),
hetwelk natuurlijk geschied in zijn ‘diepste ziel’. Daarna zal het leed van.... het licht
‘zich menglen’ met een ziel ‘in één lange gemeenschap’ en bovendien ‘in eenigheid’
en (als een bliksemslag) ‘zoet verkeer van vlammen in de lucht’. Om ziel en licht
wordt tenslotte een kleed geweven ‘van tranen-

Groot Nederland. Jaargang 11

565
volle teerheid’ (?), waarin het licht.... schreit.... òm weedom en.... nooit meer (!)....
zucht.... ìn weedom....
Het is geen grapje, dat ik hier uithaal; ik ben mij bewust een geduchte reputatie
aan te tasten. Maar ik heb mijn vers-gevoel en mijne oprechtheid en kàn deze
hakkelend gestotterde onzin niet in bescherming nemen door met de anderen in het
vage iets te stamelen over de bekende ‘duistere gloed van Verwey's vers’.
Dit is geen poëzie.
Heb ik het nog duidelijker dan hierboven te demonstreeren?
Ook deze verzen dateeren uit de eerste roemruchtige jaren van ‘De Nieuwe Gids’;
ze zijn uitgebazuind als mede te behooren tot ‘de nieuwe lente en het nieuw geluid’;
ze zijn sinds dien gestadig geprezen en gepubliceerd in meer dan één herdruk!
Had Kloos dan toch de ‘Aya Sofia’ maar ongeschonden gelaten. Vlak naast hem
was nòg beter werk te doen geweest. ***
Men kan waarlijk naar de hierboven-gegeven citaten de gemiddelde waarde dezer
‘jeugdpoëzie’ afmeten; dikwijls zelfs is het gehalte nog veel minder en slechts
zéér-zelden toont Verwey zich meer dan een middelmatig dichter. Ik roemde reeds
een viertal sonnetten uit ‘Van de Liefde, die Vriendschap heet’, maar ook de
verhalende poëzie ‘Persephone’ en ‘Demeter’ staat dikwijls boven het gemiddelde:
de atmosfeer is er kalmer dan in de zuivere lyriek, de dichter forceert zich zelven
niet, blijft meer ‘gewoon’ en is daardoor juist èchter. Welk een onafwendbare bekoring
ligt er bijvoorbeeld in deze rustige regels:
Zóó ging ze uit, Zeus' kind,
En ging al stil de stille velden door,
En zag de laatste sterren in de lucht
En 't glimmren van den zilvren dageraad.
Of waar 't vlietwater met een zachten val
Geruisch maakte in de schemering van 't woud,
Daar zat zij soms, nog vóór de vooglenkoren,
Op eenen weekbemosten boomstronk neer.
Dan hoorde ze onder 't loover wiekjes fladderen,
En om de stammen gonsde 't als 't gegons
Van bijën, zwermende op een zomernoen;
Tot al de ontwaakte zangers uit hun nestjes,
De veêrtjes schuddend ritselden in 't loof,
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Onzichtbaar fladdrende van takje op takje,
En van het hoogste, wiegende in de lucht,
Opstijgende, immer zingend, hooger, hooger,
Met blij geluid uit klare, kalme keel.

‘In Memoriam Patris’, ‘Rouw om het jaar’ en ‘De dood van een jaar’ geven tenslotte,
ondanks de vele Engelsche reminiscenties niet zelden in één of twee versregels iets
zeer-bizonders en héél-goeds; zoo in het laatste gedicht dit voortreffelijke:
O smarten-rijk oud-jaar,
Oud-jaar, dat 'k zoo heb liefgehad,
Van dat 'k met u te schreien zat,
En haast zou breken; Daar ge iets van 't liefste wat ik weet:
Me een lieven vriend verliezen deedt,
't En hielp geen smeeken.

Maar daarmede is het dan ook ál gezegd. Van ‘Van het Leven’ getuigt de dichter zelf
met een bewonderenswaardige zelfkennis, die men elders tevergeefs zoekt:
Ik hoop dat niemand dit nu Kunst zal noemen.
Ik die 't kan weten, zeg u dat 't niet waar is.

En dan komen we over de beteekenis-looze ‘Kinderversjes’ bij het piëteitvol-bedoelde,
maar jammerlijke vers: Bij den dood van J.A. Alberdingk Thijm’.
Uit kleine woordjes werkte ik kleine verzen,
Toen, als een manslaars in een mierenzwerm,
Zwart, stond dat doodswoord: Thijm's dood.
'n Moeders broer
Had 'n dokter bij zijn moeder: - naastbij lag ze,
Een oud, bleek hoofd in 'n witte vrouwemuts; Sprak na met 'm, die 'n kras oud goud-brillig man,
'n Futtig chirurg was, van 't sterk, werksch ras éen,
Dat eerd': Potgieter eerst, Bakhuizen; vierde
Thijm, Huët, Van Vloten: iedre één 't meest, veel allen.
Hij zweeg 'n vol doodenboekje: hij zei: Thijm 's dood.
'n Roomsch werkvrouwtje, met een hoofd als 'n pippeling
Onder 'n wit mutsje, kwam bij m' thuis en zei:
M'neer Alberding was dood. De dokter zei 't.
Mijn moeder zei 't me aan tafel: Mietje zeit,
Dat Alberdingk Thijm dood is. D' dokter zei 't.

Men denke zich er eens goed in, wat de dichter met dit vers bedoelde te zeggen, hoe
hij er al zijn eerbied en liefde voor de
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overledene, al zijn stille smart, zijn vertwijfeling bijna in wilde neerleggen; het zou
een zachte snik moeten zijn, dit vers, een smartkreet of een gìl, maar toch iets
levend-menschelijksch, iets dat direct en innig tot ons sprak van hart tot hart, iets
waaraan tenminste het diepbewogen gemoed van den dichter te herkennen zou zijn.
'n Moeders broer
Had 'n dokter bij zìjn moeder: - naastbij lag ze,
Een oud, bleek hoofd.... - - - - - -----------'n Roomsch werkvrouwtj', met een hoofd als 'n pippeling
Onder 'n wit mutsje, kwam bij m' thuis en zei:
M'neer Alberding was dood. De dokter zei 't.

Het lijkt een parodie!
Van dezelfde qualiteit zijn de nu volgende ‘Vijf Iayllen’. Hier hebt ge Voltaire:
Stil stond Voltaire achter zijn huis bekijken
Zijn oogen-lust, 't groot perk roode papaver;
Zag 'n meisje er gaan, 't hanteerde 'n houten zwaardje,
't Hieuw vlak en rond, postuurde zich nooit braver:
Bloedrood vloge' op en om, hinge' aan een haartje,
Roô bloeme-hoofde', als fier plachten te prijken: Stil stond Voltaire 't spelletje aan te kijken.

Met dergelijke verzen is de dichter zelf zóó zeer ingenomen, dat hij ze, na de
publicatie in tijdschrift en bundel, nog tot twee keeren toe ‘verzamelde’. Men achte
dit geen gering bewijs tegen Verwey's zuiveren literairen kunst-zin, of althans tegen
zijn zelfkennis.
Behoeft het nog betoog dat deze verzen niets zijn dan wat triest gestamel? Dat het
hier alles knettert en knarst wat teeder en zoetvloeiend moest zijn? Dat er nergens
ook maar één enkel woordje is, dat ontroert, dat u even blij-verrast doet opzien, dat
ruischt van den ‘hemelval’, waarover Verwey's welbeminde Vondel spreekt?
Maar - ten slotte - toch ook hier weer: de pose. De pose nù van den kinderlijke,
den naïeve, den eenvoudige, de pòse van den door het klein gebeuren zacht-ontroerde.
Immers ook dàt is.... des dichters!
(Wordt vervolgd).
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Onrust
door Gustaaf d'Hondt.
VI.
Weken lang had hij daar weer gelegen, op het voutkamertje nu, dat onkel en tante
hem gereedelijk hadden afgestaan, omdat het er warmer was, worstelend tegen den
dood die hem bleef bedreigen.
Wanneer hij dan eindelijk was opgestaan en eventjes traag en voorzichtig, en
warmpjes ingeduffeld nog, rond het kleine doeningje kon wandelen, leek hij jaren
ouder geworden. Zijne haren waren nog vergrijsd en veel verminderd; zijn baard,
die lang was uitgegroeid, was bijna sneeuwwit en zijn rug gekromd lijk bij een
stokouden man. Ook de breede borstkas van vroeger scheen gegekrompen en zijne
handen waren mager en lang.
Dagen lang sukkelde hij alzoo, duizelig steeds, als was hij nog niet bestand tegen
de scherpte van de lucht die hem kouwelijk in den rug viel, en langzamerhand
herstellend.
En eens, wanneer hij van een langeren tocht was teruggekeerd en daar zat te hijgen
nevens den vlammenden haard, viel het hem op dat oom en tante er bezorgd uit zagen
en als gedrukt onder iets onaangenaams.
Tante had reeds verscheidene malen gekucht en daarbij haar man bedenkelijk
aangekeken, terwijl deze haar, onopgemerkt meende hij, lijk aanmoedigde met een
beweging van het diep gerimpelde, ietwat schuddebollende hoofd.
- Dolf, jongen, begon zij toen eindelijk, zich vast houdend aan de tafel, - Dolf,
jongen....
- Ik zie wel dat er hier iets scheelt, antwoordde hij, wanneer zij
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steken bleef in haar spreken en blijkbaar niet het gepaste woord kon vinden om te
zeggen wat zij meende. Wat is 't eigenlijk?
In zijne stem klonk er iets als ongeduld. Hij had den elleboog op den knie geplant,
eenigszins ruw, dan de kin in de palm der hand geduwd en hield de oogen strak op
den vloer gericht.
- Zie, Dolf, begon de oude vrouw, weer met onvaste stem, 't is maar dat wij hier
niet langer meer blijven kunnen....
Het was er uit, in eens, als een pak dat haar van het hart moest.
- Verhuizen? vroeg hij, dood kalm.
- Ja en neen, zei de tante. Nonkel en ik, we gaan naar 't klooster.
Als had Dolf een klap vlak in 't gezicht gekregen, zoo richtte hij zich nu plotseling
overeind en bekeek beurtelings de twee oude menschen.
- Naar 't klooster! riep hij, - gij alle beide naar 't klooster.
- Zooals ge zegt, Dolf! zei nu ook de oom.
- Ja, Dolf, jongen! bevestigde tante, naar 't klooster, alle twee.
En ootmoedig, als een verontschuldiging bijna, voegde zij er bij:
- Het moet wel, jongen; het kan niet anders! Wij zijn oud en versleten en kunnen
niet meer uit de voeten. Het werken valt nonkel te zwaar en ik voel mijne oogen met
den dag verslechten....
Hier hield zij even op en dopte, met den top van den vinger, een traan weg die
haar oog vertroebelde.
- En, zoo ging zij na eene wijle voort, Meneer de pastoor heeft een woordje voor
ons ten beste gedaan en met het sommeke dat wij, met sparen en garen, hebben bijeen
gescharreld, mogen wij daar ons leven slijten....
- Voor zoolang als 't nog duurt! voegde oom er bij, mistroostig en treurig.
Met veel belangstelling had Dolf geluisterd naar alles wat tante daar had verteld.
En wanneer zij ophield met spreken, bleven alle drie zwijgen, als hing daar nog steeds
in de schamele woonkamer iets dat hen ahen zwaar op het hart drukte.
Dolf spuwde eens in het vuur en bleef sprakeloos op den vloer staren, altijd op de
zelfde plek. Na een oogenblik kwam het er uit, aarzelend ietwat:
- En.... ik? Waar moet ik nu naartoe?
Er lag in den toon zijner stem zooveel hopelooze vertwijfeling dat de oude tante
hem meewarig aankeek.

Groot Nederland. Jaargang 11

570
- Ja, Dolf, jongen, sprak zij toen, ik ging er u juist van spreken. Gij moet niet ongerust
zijn: Meneer de pastoor heeft ook daarvoor gezorgd. Ik zei hem dat wij u toch zoo
niet alleen konden laten in de wereld, ziekelijk zooals ge zijt en niet meer in staat
treffelijk uw brood te verdienen. Ik zei hem dat gij toch geen bedelaar kondt worden....
- Bedelaar! vloekte Dolf, - ik bedelen om een stuk brood! 'k Ging nog liever subiet
naar de Leie.
- Maar, Dolf, jongen, spreek niet altijd van die Leie! Ik hoor dat zoo noode.
- 't Is gelijk! 't is toch alzoo! bevestigde hij, koppig.
En tante sprak voort:
- Zie, zei Meneer de pastoor, Dolf heeft wel in den laatsten tijd slecht geleefd en
veel schandaal verwekt, maar onze Lieven Heer vraagt het ongeluk van den zondaar
niet - 't zijn zijne eigene woorden, Dolf! - en daarom zullen wij hem in de armen
huisjes doen.
- In de armen huisjes! mompelde Dolf.
- En waarom niet, jongen? Er zijn daar toch ook brave menschen. Alle middagen
krijgt gij in 't klooster soep, aardappelen en vleesch. Met hier en daar nog een
stuiverken bij te verdienen, komt gij ook aan den kost.
- Verdienen, verdienen! grommelde Dolf; 't is gemakkelijk gezeid!
- Och, jongen! suste tante, ge zult het wel zien: met braaf en treffelijk te leven zal
't wel gaan. De andere menschen die daar wonen, klagen ook niet. En nochtans, zij
zijn niet beter dan gij....
- Drinken zal ik niet meer doen, beloofde hij, somber; 't verbiedt zijn eigen: geen
zaad meer in 't baksken!
- En 't hazen pakken zal ook moeten uit zijn! meende oom, die eindelijk ook iets
zeggen wou. Moest men dàt weten!....
- 't Is te zien! sprak Dolf, hardnekkig, terwijl hij zijn oom ietwat kwaadaardig
aankeek. Die mij zal knippen moet nog geboren worden!
Hij zei het, zonder grootspraak hoegenaamd, maar vast overtuigd als iemand die
veldwachters en jachtwachters te slim is.
- Toch altijd voorzichtig zijn! vermaande tante, zoo hartelijk en zoo innig als gold
het haar eigen kind. Moesten zij u dáár weg zenden....
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Hij haalde de schouders op, onverschillig en misprijzend.
- De Leie, ginder achter de kerk....
- Zwijg toch van die Leie! smeekte tante. Gij zoudt ons haast niet gerust laten
sterven.
- En toch meen ik het! bevestigde Dolf, in klimmende koppigheid, omdat hij weer,
diep in zijn hart, dat onuitstaanbare knagen voelde van den angst die hem sinds jaren
tergde en sarde, zonder één dag rust bijna.
Het gesprek bleef daar bij. De twee oudjes voelden wel dat alle verder aandringen
nutteloos was en hem alleen nog korzeliger maken kon.
Enkele dagen nadien reeds werden de povere meubelkens, het zwijntje, de voorraad
aardappelen en alles wat de oude dutsen nog daarbij bezaten, aan een paar in de buurt
wonende boeren uit ter hand verkocht - voor ‘een appel en een ei’, zooals onkel
spijtig zei, wanneer hij zijne vrouw het ontvangen geld zorgvuldig in een groote,
grauwe lijnwaden beurs zag bergen....
En sprakeloos, met gebogen hoofd en tragen, loomen stap, waren zij toen naar 't
klooster gegaan, lusteloos en moedeloos, in het bewustzijn dat zij nu, binnen de
muren van het groote, stille gebouw, hun laatste uur gingen afwachten in de droeve
berusting in iets dat niet anders kon.
Ten einde den landwegel die nevens hun hekje liep, waren zij stil gebleven en
hadden zich omgekeerd. Een poosje lang keken zij zwijgend naar het huisje waar
zij, vredig en rustig, zoovele jaren van hun bestaan in gedwongen soberheid hadden
doorgebracht, op het tuintje dat er achteraan lag en de zorgvuldig geschoren haag
die alles omsloot wat gedeeltelijk hun werk was. Onkel had eens diep gezucht en
over tante's rimpelig gelaat biggelden dikke tranen.
Dolf had hen tot aan de poort van het klooster vergezeld en was toen, op aanraden
van tante, den veldwachter gaan opzoeken die hem zijne plaats in een der kleine
armenhuisjes moest aanwijzen.

VII.
Langs een breeden aardeweg die naar de dorpstraat leidde, ongeveer in het laagste
gedeelte van de gemeente, stonden daar, zeer eenvoudig en triestig ietwat, de zes
zoogenaamde armenhuisjes in ééne rei. Daarachter, tot aan de Leiemeerschen, lagen
uitgestrekte
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landouwen, donker-vettig en glimmend van vruchtbaarheid, weelderig begroeid met
dichtstaande houtgewas en talrijke hoog opgeschoten boomen. Het was er stil en
rustig en eenzaam veelal, omdat alleen de menschen die daar hun land hadden liggen,
langs daar voorbij kwamen.
De droeve winterdag, eentonig en doodsch van zwaarwegende stilte heinde en
ver, kromp in vage schemergrijsheid wanneer Dolf en de veldwachter daar
aankwamen. Evenals toen hij uit Frankrijk terugkeerde, had hij den grof lijnwaden
reiszak over den schouder en eenig oud landbouwalm in de hand.
- Hier is 't! zei de veldwachter, stilblijvend voor het laatste huisje en de deur
openend zonder aankloppen.
Binnen was het reeds donker bijna. Nevens de stoof, neergehurkt op een lagen
stoel, zat een man die onverschillig de binnentredenden aangluurde.
- Ik breng u hier 'n kameraad, Vergaert, lachte de veldwachter.
- 'k Weet het al! zei de aangesprokene, niet al te vriendelijk; 't is Dolf Raes, de
Franschman...
- Ja 't! beaamde de veldwachter; 't is hij zelf. Allee, toe, steek maar wat licht aan,
dat ge malkander eens goed ziet!
Vergaert stond op, als met tegenzin, en ging schoorvoetend naar de tafel, in den
hoek der woonkamer, waar een klein petroleumlampje stond.
- Hebt ge daar geen solfersteksken, champetter? zei hij, nadat hij geruimen tijd
gezocht had; ik vind de mijne niet.
- Hier, zie! antwoordde de man der wet.
Een oogenblik nadien wierp het kleine lampje een twijfelachtige roze klaarte in
de enge kamer waar er, buiten de stoof en de tafel, zich enkel nog een kreupele
broodkast en een paar lage stoelen bevonden.
Dolf had nog geen woord gesproken. Hij stond daar, pal en roerloos, bij den ingang
der deur en keek verdwaasd rond. Bijzonder gezellig kwam het woningje hem nu
juist niet voor. Een doordringende, wrange geur, lijk van opeengestapelde aardappelen,
hing in het huisje.
- Vergaert!
- Dolf!
Het was hun groet aan elkander, kort en dof, zonder eenige innigheid.
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- En ge kunt zien, zei dan nog de veldwachter, vermanend, dat ge goed overeenkomt,
als twee oude vrienden.
De beide mannen mompelden iets tegelijker tijd en de veldwachter vertrok na hen,
op een toon van waardigheidsbewustzijn, den goeden avond te hebben toegewenscht.
- Waar moet ik hier mee naartoe? vroeg Dolf, wanneer de deur met een korten
knak was toegevallen.
- Kom maar langs hier, zei Vergaert.
Hij nam het lampje van de tafel en opende, nevens de broodkast, een kleine deur.
Dolf, die vrij lang van gestalte was, moest bukken om er door heen te komen. In een
kleine, aangebouwde kamer; niet veel ruimer dan een zwijnenhok, stond een bed,
juist onder een klein venster dat op de landouwen uitgaf. Verder in een hoek, een
stoel en een groote koffer.
- Zie, sprak Vergaert, hier staat ons bed; het is groot genoeg voor twee. Uw alm
kunt gij daar in dien hoek zetten en uwe kleederen kunt gij op mijn koffer leggen. 't
Is alles wat we hier hebben.
- Niet te veel, in alle geval! bromde Dolf stroef, en norsch eenigszins omdat hij
met Vergaert in 't zelfde bed moest slapen.
Nadat hij, lusteloos, alles op de aangewezen plaatsen had geborgen, kwamen de
beide mannen in de woonkamer terug en namen plaats, elk aan een zijde van de
gebarsten stoof waarin een weinigje vuur triestig aan 't smeulen was.
- Zij-de hier al lang? vroeg Dolf, na een lange poos stilte, als om iets te zeggen.
- Met nieuwjaar zal 't twee jaar zijn, zei Vergaert.
- En altijd alleen geweest?
- O, neen; 'k woonde hier eerst met Domien De Puydt.
- Weggegaan?
- Neen, gestorven, dezen zomer...
Daarmee was hun gesprek uit.
Wanneer zij daar weer een poosje sprakeloos hadden gezeten, vroeg Vergaert
tamelijk vriendelijk:
- Eet gij niet?
- Neen, antwoordde Dolf; ik heb geen honger. Ik eet niet veel, gewoonlijk.
- Dan ga ik maar beginnen....
Vergaert stond op, nam uit de kast een stuk brood en van de stoof een potje en
schoof zijn stoel bij de tafel.
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Terwijl hij daar traag te eten zat, hield Dolf onafgewend de oogen op hem gericht.
Vergaert was wel verouderd, zag hij, maar toch nog steeds dezelfde gebleven van
jaren geleden. Nog immer was zijne pet onveranderlijk en eventjes over zijn rechter
oog getrokken en loerde hij, met zijn onnoozelheid huichelend gezicht, onrustig
rechts en links. Toen Dolf daar zooeven, bij het stil oplaaiende lampje, hem in 't
gelaat had gekeken, lijk instinctmatig daartoe aangelokt, was hem op nieuw die
eigenaardigheid bij den man opgevallen, sterker dan ooit. Nu scheen het hem alsof
er in die blikken iets schemerde van die geheimzinnigheid die hij, sinds den dood
van Fons Dick, zoo vaak in Fiele's oogen had meenen te zien. Hij poogde dat nieuwe
vermoeden in zijn brein te smooren en zich te overtuigen dat er niet de minste
gelijkenis kon bestaan tusschen Vergaert's kleine, gluiperige oogjes, en de bolle,
blinkende, wijdopenstaande kijkers uit Fiele's hoogrooden kop. Maar het mocht hem
niet gelukken.
Nu bemerkte hij weer Vergaert's onrustig bewegen van het hoofd, nu eens links,
dan weer rechts. En hij meende zoo bepaald zijn kleine rechteroogje te zien gluren
van onder de schaduw zijner diep neergehaalde pet, in zijne richting, als ried hij de
gepeinzen die, op dat oogenblik, in zijn hoofd omwoelden. Onmiddellijk daarna at
Vergaert weer rustig voort, trager en trager enkijkend nu op den muur vlak vóór zich,
in kalme onverschilligheid.
Dolf had eene pijp aangestoken, om den tijd te dooden, en blies peinzend kleine
rookwolkjes in de hoogte en keek het na hoe ze grillig naar de zoldering opwentelden,
uiteenrafelden als onder een ver briesje, en dan opgezogen werden door het
schemerige dat de woonkamer vervulde.
Stilaan gevoelde hij eene nog onbepaalde antipathie in zich groeien tegen den
loerenden Vergaert die daar zoo traag te eten zat, tegen den ‘Speurhond’, zooals men
hem, in 't dorp, sinds zijne jeugd placht te noemen.
Geen wildstrooper, overigens, had den man ooit kunnen uitstaan. Wanneer zij bij
donkere nachten over de velden slopen, het geweer in de vuist, of ergens hunne
stroppen poogden te plaatsen, zagen ze hem vaak op hunne tochten. En altijd was
de ontmoeting plots en onverwachts: op ééns stond hij vóór hen, lijk opduikend uit
den grond of kruipend uit een donkeren hoek, steeds met zijn smerige, vettige pet
diep over het rechteroog getrokken en het
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linker priemend door het nachtduister als een wolvenoog. En wanneer een gedempte
vloek dan aan hunnen mond ontsnapte, overviel hem altijd daarbij een dwaze, idiote
lach, zoodat zij hem niet zelden de gebalde vuist onder den neus duwden.
Zij mistrouwden hem allen, trouwens. 's Zondags liet hij zich borrels betalen door
de jachtwachters en zij aanzagen dit als het loon voor zijn verklikken.
Wanneer, zekeren dag, Dolf eens, als hij mirakel aan de vervolging der gendarmen
was ontsnapt en hij, ietwat later, stil huiswaarts sloop, langs struiken en hagen, in
het diepste van den nacht, stond de ‘Speurhond’ ook plotseling vóór hem. Hevig was
hij toen geschrokken en wanneer hij dan Vergaert herkende en deze weer zoo onnoozel
en valsch lachte, had hij hem brutaal vastgegrepen en met een korten, brusken snok
ten gronde geworpen.
Vlug als een kat echter was hij rechtgesprongen en had dan geschreeuwd:
- Hoe hedde 't op, dan? Ik heb niets gezeid!
Dat kwam hem duur te staan.
- Als ge schreeuwt, siste Dolf hem in 't gezicht, duw ik u de keel toe!
En zonder hem zelfs den tijd te laten nog iets tot zijne verontschuldiging in te
brengen, had hij hem in eens weer vastgegrepen en nogmaals op den grond geslingerd.
En in den stillen, donkeren nacht, sprakeloos en hijgend, had hij hem toen afgeranseld,
onbarmhartig en lang, tot hij ootmoedig om vergiffenis had gestameld.
Aan geen mensch ter wereld had de Speurhond ooit daarover een woord gerept
en langen tijd hadden de wildstroopers hem 's nachts, op hunne strooppartijen, gemist.
Aan die herinnering uit een verren, verren tijd, dacht nu nog eens Dolf en zij bracht
hem, in den beginne, als een gevoel van zachte zelfvoldoening. Doch dit duurde
slechts kort; terzelfdertijd bijna voelde hij lijk het zeer bepaalde aandreigen van zijn
vroeger angstgevoel. Dat herdenken aan zijne strooptochten van destijds, aan zijn
nachtelijk dolen, her en der, om niet in handen te vallen van jachtwachters en
gendarmen, bracht weer in zijn geheugen het gebeurde uit de dreef, wanneer Fons
Dick en Fiele daar dicht omstrengeld in het gras vielen en hij op hen schoot, kort en
beslist.
Vergaert had reeds opgehouden te eten en zat daar nu ook, aan de andere zijde der
uitgebrande stoof, kalm rookend zijn
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neusbrandertje, loerend altemet van onder zijn scheefgetrokken pet.
En Dolf ontwaakte lijk uit een langen droom.
Een tijd nog zaten zij daar, sprekend geen van beiden, ieder volgend de gepeinzen
die onder zijn pover brein lagen te suffen, als het eenige genot van hun armzalig
geestesbedrijf.
- Als ge goesting hebt te gaan slapen?.... had Vergaert eindelijk gezeid, luid
geeuwend.
- Als ge wilt, antwoordde Dolf, onverschillig en gelaten.
Zij waren opgestaan en Vergaert opende de deur die naar hun eenige slaapkamer
leidde. Dan blies hij het lampje uit.
Door het kleine venstertje viel een streepje bleeke maneschijn op het groezele bed.
Zij ontdeden zich zwijgend van hunne kleederen en de eene na den andere kropen
zij in de lage koets. Het was er killig en eenigszins vochtig, zoodat zij alle beide
eventjes rilden.
- Warm is 't hier niet, meende Dolf, terwijl hij nevens zich de dekens zoo dicht
mogelijk toestopte.
- Neen 't, zei Vergaert, - en de winter is nog lang.
Zij wenschten elkander een koud ‘Slaapwel’ toe en bleven toen sprakeloos,
wachtend dat de slaap komen zou.
Bij Vergaert duurde het niet lang en weldra begon hij luid te snorken. Dolf, echter,
kon niet in slaap geraken. Langen, langen tijd lag hij daar op den rug, roerloos en de
oogen blikkend in de vage klaarte van het ruitje.
De nacht die buiten heerschte in zijn volle majesteit van ongerept zwijgen, huiverde
zijn mysterie de kleine kamer binnen. Dolf voelde hoe het hem overweldigde,
geheimzinnig en onrustwekkend, en hoe de bangheid rond zijn harte duwde en wrong,
beklemmend zijne borst alsof daarop drukte een zwaar gewicht. Niets hoorde hij dan
het luide kloppen van zijn hart dat soms hoog optikte, tot in zijne keel, als een
wekkerklokje.
Het was hem een genot wanneer hij altemet het verre geblaf van een hond hoorde
of het doffe geruisch van een langzaam rollenden spoortrein diep in de verte. Hij
telde nauwkeurig de slagen van de torenklok wanneer zij, in heldere bronszindering,
de traag voorbijkruipende uren over de slapende velden verkondigde. Alsdan was
het hem te moede als sprak tot hem, door de diepe rust van den nacht, een stem van
vage bemoediging. Doch ter nauwernood was de klokkenklank verstorven en had
zich, eenzaam en doodsch, de stilte weer onder de nachtafschaduwing genesteld,
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of daar begon opnieuw dat martelende jagen van de onrust in hem, sidderend
somtemets als winterkoude door zijne beenen.
Reeds was het bed in donkere schemering gehuld en piepte de maan nog alleen
door een kleine hoekje van het ruitje, wanneer hij eindelijk insluimerde en een poosje
rust kon genieten....

VIII.
De winter was tamelijk streng, dat jaar. Dagen aan dagen was de regen, in nijdige
zweepbuien neergekletst en had zijn kille vochtigheid de huizen ingejaagd waar de
ronkende vuren met moeite zijn klam gehuiver konden verdrijven. Plotseling was
daarna de vorst ingevallen, tijdens een nacht van helder-strakken maneschijn, en zóó
geweldig, dat 's morgens de grond klei-hard was gevroren en plassen en grachten en
beken met een dikke ijslaag lagen bevloerd. Kort daarop, nochtans, was de hemel
weer aan 't donkeren gegaan en de wind hol beginnen blazen, diep in 't Zuiden. Toen
was de sneeuw gevallen, eerst enkele dikke, plompe brokken, log-tuimelend tusschen
een fijn-neerzeevenden motregen, dan in grootere hoeveelheid, gemengd soms met
hagel die striemend neerkletste, aanhoudend lang, tot alles daar wit en wattig lag
ingesneeuwd.
Dagen was 't dat Dolf om zoo te zeggen zijn huisje niet had verlaten. Hij was
huiverig ietwat, - nog een overblijfsel van zijn laatste ziekte die hem ijzig in de
borstkas stak, zei hij - en hij ging niet van nevens het armzalige stoofje, zich lekker
warmend aan een nieuwen voorraad kolen hun door het armenbestuur gezonden.
En laat in den middag was het reeds, wanneer eindelijk het sneeuwen ophield.
Langzamerhand was dan de lucht opgehelderd en tegen den avond welfde de hemel
in donker staalblauw over die woestijn van sneeuwwit zich uitstrekkend heinde en
verre.
Nog vóór het lampje werd aangestoken, was Dolf van zijn stoel opgestaan, had
geeuwend de ledematen uitgerekt en dan gevloekt:
- 'n Mensch zou zich hier krom en stijf zitten, in dit kot. Ik moet wat buitenlucht
hebben.
- 't Is niet warm buiten, meende de Speurhond te moeten aanmerken.
- Warm of koud, 't kan me niet schelen! grommelde Dolf. Ik ga toch een beetje in
de sneeuw loopen.
Vergaert had niets gezeid daarop en keek zelfs niet op wanneer
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Dolf een dikken halsdoek om den nek knoopte en de deur uitging.
Buiten gekomen joeg de koude avondlucht hem een lange rilling over 't lijf. Een
oogenblik bleef hij daar staan peinzen, lijk aarzelend wat hij doen zou, trok dan zijne
pet diep over de ooren, knoopte zijn vest goed dicht en stapte beslist door de sneeuw,
de landouwen in.
Wanneer hij alzoo een tijd lang had geloopen, kwam hij aan een dichte haag, als
afsluiting dienend tot een groot buitengoed. Daar bleef hij staan, keek eens om in
alle richtingen, wroetelde in zijn vestzak en haalde daaruit zijn koperdraad te
voorschijn. Dan, sterk voorover gebogen en de kop zoo dicht mogelijk den grond,
sloop hij behoedzaam in het halfdonker voort. Scherp begluurden zijn oogen de
sneeuw die daar in mindere hoeveelheid voorkwam als elders en in haar puurste
maagdelijke blankheid zoo blij-monkelend te glanzen lag, als had zij uit de wolken
een beetje van den zonnemist meegenomen. Toen stond hij stil en diep neerhurkend
bij den grond, plaatste hij een strop in de haag. Verder ging hij dan, altijd snuffelend
langs de sneeuw en hurkend, twee, driemaal nog.
- Laat ze nu maar afkomen! mompelde hij, met innige zelfvoldoening, terwijl hij,
zoo laag mogelijk inschrompelend, haastig langs de haag voortstapte, zijn warmen
adem aanhoudend blazend in de kleume handen.
Bij een groep dichte struiken, hoog opdonkerend in den avond, die thans zijn
grauwheid over de sneeuwblankheid afschaduwde, en in wier twijgenmassa de
geruischloos over de velden heenwaaiende wind lijk haperen bleef, stond hij stil en
hurkte neer, de armen kruiselings en nauwsluitend tegen de borst aangedrukt.
Meer dan een uur reeds of langer nog zat hij daar, meende hij, stil bibberend altemet
onder de kilte die door zijn kleederen kroop, toen een scherpe schreeuw ginds verre,
langs den kant der haag, door de stilte van den avond opjammerde.
- Mardjuu! ontsnapte het hem, terwijl hij vlug opsprong, luisterend loerend langs
alle zijden. - Hou u maar koes, mijn beestje, 'k zal u een handje komen geven!
Hij was blij als had hij een schat gevonden. En gezwind, met ingehouden adem,
ongevoelig voor de koude thans, liep hij dicht nevens de haag voort, naar zijne
stroppen.
Het duurde niet lang of hij zag hoe daar een beest sprong en
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spartelde, zoodat, bij wijlen, de sneeuw onder hem fijntjes opstoof. Wanhopige
pogingen beproefde het nu om zich uit de worgende klem los te worstelen.
- Wacht, 'k zal u helpen! mompelde Dolf in een gesmoorden vloek. En hij sprang
op den haas toe, greep hem in den nek en den rug en met een nijdigen, brutalen ruk
lag hij daar roerloos vóór hem.
Hij maakte den strop los en borg hem weer in den vestzak. Toen haalde hij uit een
zijner zakken een eindje koord te voorschijn, stropte het om den nek van den haas
en hing hem zoo onder zijn vest dat hij vervolgens weer zorgvuldig toeknoopte.
Hij lachte eens vergenoegd en wreef blijgezind in de handen, terwijl hij haastig
door de velden trok, dorpwaarts toe.
Wanneer hij, later, het huisje van den poelier uitsloop, met het ontvangen geld
diep in zijn vestzak geborgen, ging hij onmiddellijk naar de herberg van den
Franschman, nabij de kerk, en dronk er eenige glazen jenever met zooveel genot als
was hij de gelukkigste mensch der wereld.
En blijgemoed was hij te huis gekomen, met een oud deuntje op de lippen en de
pet ietwat achterover op het voorhoofd geschoven. Zijn binnentreden was tamelijk
luidruchtig. Tot Vergaert, die nevens de tafel zat, waar hij juist gegeten had, riep hij:
- Ehwel, Speurhond, schiet er nog iets over voor Dolf?
Het was de eerste maal sinds zij samenwoonden, dat hij hem alzoo noemde.
Vergaert bekeek hem eens van onder zijne neergehaalde pet en mompelde dan iets
als:
- Pak het zelf, als ge eten wilt!
Dolf, nochtans, was te goed geluimd om zich te ergeren aan het onvriendelijke
van Vergaert's gezegde.
En terwijl hij plaats nam bij de tafel en zich daar een groot stuk brood afsneed,
dat hij vervolgens kwistig met vet besmeerde, en het potje tot zich trok waarin zich
nog eenige gestampte aardappelen bevonden, begon hij:
- Ja, Speurhond, jongen, 't leven is plezieriger dan 'n mensch wel denkt.
- Hed-de misschien Fortunatus' beurze gevonden? vroeg Vergaert, afgunstig en
hem zijdelings aanglurend.
- Men moet Fortunatus niet zijn om leutig te zijn!
- Ja, ja, 'k zie het wel: g'hebt gezopen.
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- Ehwel! dat's waar!....
- Ik wist niet dat ge zooveel geld hadt....
- Geld? geld? zei Dolf, eenigszins haperend, als zocht hij zijne gedachten goed bij
elkander te krijgen, - geld moet men niet hebben om te drinken. Alleen goede, brave
vrienden. En die heb ik!
- Ah! en - getrakteerd?
- Juist, Speurhond, juist. Getrakteerd met jenever, - wel tien groote borrels!....
Vergaert antwoordde niet daarop; in zijn linker oog, dat hij strak op Dolf gevestigd
hield, straalde iets lijk spijt en afgunst.
Maar de andere bemerkte zulks niet. Hij was te gelukkig omdat hij nu eindelijk
eens weer blijde was en leutig en zijn hart daar nu zoo stil en zoo rustig in zijne borst
lag te popelen.
- En, ziet ge, Speurhond, jenever dat is gezond, dat geeft u warm bloed, en als het
bloed warm is dan is het hartje blij.
- 't Kan zijn, zei Vergaert, grommelend. Maar wijn is toch beter, hee?
Hij zei het met een boosaardig lachje dat uittartend om zijne fijne lippen grimde.
- Wijn? Wat ken-de gij van wijn?
- 'k Heb het maar hooren zeggen, meende Vergaert, ootmoed huichelend.
- Ha, ja, wijn! begon dan Dolf, en hij strekte de beenen ver uit en lei zich
gemakkelijk achterover, tegenaan de leuning van zijn stoel, - wijn, laat mij daar van
spreken! Ik heb er gedronken in mijn leven! En van den besten, zooveel als er hier
in dit huis kan! Maar, daarvoor, Speurhond, moet ge in Frankrijk zijn.
De laatste woorden waren met minder overtuiging uitgesproken, als speet het hem,
en zijn hoofd was daarbij lichtjes op zijn borst beginnen te zinken.
- Gij kunt er natuurlijk van meê spreken, huichelde weer Vergaert; gij zijt immers
lang genoeg in Frankrijk geweest. En voor 'n jongman is 't daar nog zoo slecht niet.
- Of 't er goed was! loog Dolf, onbeschaamd.
En toen begon hij te vertellen wat hij, ginds, met de kameraden had meegemaakt,
- hoe ze daar gezopen hadden, wijn, altijd wijn, witte en roode, met emmers,
somtemets eene week lang, tot zij er bij vielen lijk steenen. Maar gewerkt hadden
zij er ook, gewerkt en geslaafd als beesten, gansche dagen en halve nachten,
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zonder rust. Hij haalde voorbeelden aan van onmenschelijk harden arbeid te velde,
in de gloeiende zonne, zoodat hun vel bruin gebrand was en het zweet hen in de
schoenen gudste. Reuzensterk waren zij daar, omdat zij toonen wilden dat ze konden,
dat ze de sterksten waren. En hij zei ook hoe de Franschen jaloersch op hen waren
en ruzie zochten soms en hoe zij dan vochten, in de kroegen, laat in den nacht, met
vijf of zes tegen tien of twintig, hij wist het niet meer, en hoe zij er bovenarms op
beukten met hunne ijzersterke vuisten, dat het bloed op de muren spatte....
Vergaert zat te luisteren, meegesleept eenigszins door de uitzonderlijke warmte
van zijn woord en ongeloovig toch, omdat, ook hier in de streek, de Franschmans
gewoonlijk doorgaan als gaarne pochend.
- Ik heb het niet gezien, dacht hij, en 't is te verre om te gaan kijken.
Wanneer Dolf een poosje uithijgde, lijk vermoeid van het overvloedig spreken,
vroeg Vergaert, onnoozel weg:
- En de meiskens, Dolf?
- De meiskens? hernam hij - schoon als beelden, Vergaert, en warm als de zonne!
En zij verschieten in geen klein gerucht!
En even geestdriftig als daar straks, sprak hij toen over zijn omgang, ginds, met
de schoone vrouwen, zei hoe zij alle van hem hielden en hoe alle, om zoo te zeggen,
op hem verzot waren....
- En, Dolf, waren zij zoo schoon als Fiele? onderbrak hem Vergaert, met
gehuichelde belangstelling.
- Fiele? zei hij, en de naam bleef hem bijna in den mond steken, Fiele? 't Spreken
niet waard, jongen....
Maar zijne ongewone praat- en pochzucht scheen nu plotseling ten einde. Zijn
blik bleef op den vloer gericht, in peinzende strakheid, en de woorden kwamen hem
niet meer zoo gemakkelijk over de lippen. En als om een andere wending aan 't
gesprek te geven, herbegon hij over hun werken en zwoegen in 't vreemde land, op
de onafzienbare koorn- en beetenvelden, tot ze daarbij doodmoe neervielen, en ook
over het vele, schromelijk vele geld dat zij ginds wonnen....
Nu trilde er lijk een beetje wrevel in zijne stem en hij keek soms Vergaert aan,
lang en doordringend.
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Want sinds Vergaert den naam van Fiele had uitgesproken, meende hij altijd zijn
loerende blik op zich gevestigd te voelen, zoo geheimzinnig doordringend als Fiele
zelf placht te doen.
Zijne opgeruimde stemming was nu heel en al bedaard en weer begon er iets aan
zijn hart te tikken in vage onrust, met daarbij een toenemende beklemming op zijn
borst. Nijd ontwaakte terzelfdertijd in zijn binnenste en hij voelde zich overmeesteren
door eene onbedwingbare behoefte tot twisten.
- Speurhond! beet hij hem plotseling toe, wat zeidet gij daar van Fiele?
- Ik? huichelde de andere; - heb ik van Fiele gesproken? Wat zou ik van haar gezeid
hebben?
- Gij hebt haar naam genoemd en gevraagd of de Fransche meiskens zoo schoone
waren als zij!
- Gij zult mis verstaan hebben, meende Vergaert. Daarbij ik heb 't mensch in 'k
weet-niet-hoelang niet meer gezien!
Dolf sprak er niet verder over, omdat de Speurhond daar nu zoo kalm en rustig
zat, onnoozel kijkend naar het kleine lampje dat op de kast brandde.
Eenigen tijd nog hadden zij daar gezeten, sprakeloos nu, ieder lijk verdiept in
zware gepeinzen. Toen waren zij naar bed gegaan....
En dien nacht was Vergaert plotseling wakker geworden. Nevens hem lag Dolf
zoo vervaarlijk te jammeren als werd hij geworgd en als stamelde hij daarbij om
genade. Juist toen hij de oogen opende bemerkte hij hoe zijne handen zenuwachtig
grepen en woelden in de ruimte. Dan, kreunend van krachtsinspanning en met
reutelende ademhaling, kroop hij in het bed overeind, de oogen wijd geopend en
starelings kijkend vóór zich uit.
Vergaert, die zich behoedzaam op den zijkant had teruggetrokken, zag het aan hoe
Dolf nu afwerend de handen uitstrekte en hij luisterde naar de woorden die hij,
slapend, wilde spreken. Hij hield den adem in en spitste de ooren om toch maar iets
van die zonderlinge brabbeltaal te vatten. In eens hoorde hij hem dan luid schreeuwen,
de armen beschermend boven den kop geheven en dan gesmoord jammeren als
‘Fiele...., Fons Dick....’ en een gansche vloed onverstaanbare, hijgend uitgestoten
klanken lijk gericht tot iemand tegen wien hij zich wanhopend verdedigde.
Maar Vergaert werd bang en schudde Dolf hevig bij den arm, daarbij luid zijn
naam roepend, zoodat hij eindelijk ontwaakte.
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- Ehwel! wat is 't? kreet hij, angstig uit het bed springend.
- Niets, zei Vergaert; 't is niets. Maar gij droomdet zoo schromelijk, zoo
schromelijk!....
- Ik? vroeg hij, hijgend nog en het klamme zweet met de hand van 't gelaat
afwrijvend.
- Gij, ja! bevestigde Vergaert. Ik kon het niet langer hooren.
Dolf antwoordde niet en kroop weer in het bed. Langen tijd nog lag hij daar steeds
slapeloos, denkend onophoudend aan 't gebeurde en aan wat hij had gedroomd, zich
daarbij angstig afvragend wat Vergaert toch wel van zijn droom mocht hebben
gehoord....

IX.
Wanneer hij den volgenden morgen opstond en Vergaert in de woonkamer aantrof,
vroeg hij hem, alsof hij zich niets meer herinnerde:
- Wat is er nu eigenlijk met mij gebeurd, van nacht?
- Wat zou er gebeurd zijn? antwoordde Vergaert. Gij deedt zoo aardig dat ik
meende weg te loopen.
- Aardig, - hoe, aardig?
- Wel ja, droomen! En daarbij klagen en huilen met wijd opene oopen, en dan
binnensmonds spreken en dan weer roepen en tieren dat het zweet u van den kop
stroomde.
- En wat zei ik? vroeg Dolf, terwijl zijne oogen achterdochtig in die van den
Speurhond priemden.
- Weet ik het? Van alles en niets, - zotte praat! En van Fiele en Fons Dick....
- Leugens, Speurhond, leugens! kreet hij, barsch en ruw.
Doch Vergaert liet zich niet daardoor uit het veld slaan.
- Ik kan toch maar zeggen wat ik gehoord heb! zei hij, met nauw bedwongen
zelfvoldoening. En dat gij riept: Fiele en Fons Dick, dat heb ik met mijne eigene
ooren toch gehoord, zooals ik u daar zelf nu hoor spreken. En gij deedt dan zoo
benauwd: gij hieldt de handen boven uw hoofd, alsof zij u gingen dood slaan.
Het werd Dolf bewust dat verder loochenen hier weinig kon baten.
- Fiele...., Fons Dick...., zei hij, ongeloovig den kop schuddend. Wat stomme
dingen 'n mensch toch droomen kan! En toch geloof ik er niets van! hield hij koppig
staande.
- Zooals ge wilt, meende Vergaert; maar wat ik gehoord heb, dát heb ik gehoord!
Daarbij wat kan u dat schelen dat gij
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van Fiele droomt, - en van Fons Dick, die al zoo lang dood en begraven is, voegde
hij er bij na een poosje, traag en lijk met opzet, en daarbij Dolf van ter zijde
aankijkend.
- 't Is de jenever, die smerige jenever! beweerde Dolf. Slechte drank, duivels drank!
Hij ging naar den hoek der woonkamer, nam daar een kan met water en schonk
zich achtereenvolgens drie of vier tassen vol die hij, de eene na de andere, in één
teug leeg dronk.
En zonder te eten trok hij het huisje uit.
Scherp woei de wind over de kristaal-schitterende bevroren sneeuw. Geen mensch
was op de velden te zien; alleen groote zwermen zwarte kraaien vlogen er schor
honger-krassend en met loggen wiekslag over heen.
De koude viel Dolf ijzig op het lijf en hij voelde, eene wijle lang, eene rilling door
gansch zijn lichaam.
Eerst was hij voornemens de landouwen in te gaan; maar omdat ginds verre nu
een man kwam afgestapt, een donkere silhouette hoog vlekkend op de tintelende
sneeuwwitheid, sloeg hij een anderen weg in, meer dorpwaarts leidend.
Haastig stapte hij voort, de voeten nijdig ploffend in de harde, krakende sneeuw,
om alzoo wat warmte in zijn ijskoude knokken te jagen. In zijn binnenste kookte
wrokkigheid en onder zijn brein woelde en stak het om dien beroerden droom van
den laatsten nacht, terwijl Vergaert daar wakker en ongetwijfeld met gretige ooren
had liggen toe te luisteren.
De overtuiging dat de Speurhond er meer van af wist dan hij straks gezeid had,
zat hem nu onuitrukbaar in den kop. Hij had het trouwens gezien aan zijn valsch
loeren van onder zijn vuile pet en het halsstarrig kijken, altemets, naar zijne handen,
evenals Fiele altijd deed in de laatste tijden.
Misschien had Fiele ook meer dan eens met Vergaert over den dood van Fons
Dick gesproken, al beweerde hij nog zoo stellig haar in langen tijd niet meer gezien
te hebben. Dat was immers een grove leugen, want zijn leven lang had de Speurhond
op de beurs geleefd van den veldwachter en ook van de jachtwachters die veel in
den Bonten Os verkeerden.
Altijd stapte hij dapper door, wentelend in zijn bekrompen geest de gepeinzen
allerhande die hem gestadig bestormden, zoodat het nu pijnlijk hamerde onder zijn
schedel. Hij ging, lijk rusteloos
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voortgejaagd, onbewust waarheen, langs de glimmende gleuven die het wagenspoor
in de sneeuw had gehotst, langs smalle wegels van voetgetrappel die leidden naar
afgezonderde woningjes wier twijfelachtige blankheid daar zoo triestig opschreide
in die uitgestrekte witheid van sneeuwweelde.
Zóó vinnig beet hem de ijzige lucht in 't gelaat dat zijne oogen er bij traanden en
hij stampte altemet een tijdje lang geweldig met de voeten voor de koude die de
ijsbevroren sneeuw door zijne klompen kleumde. En altijd ging hij verder,
onoverkomelijk aangepord als 't ware door het rustelooze der gepeinzen die in hem
angstten.
Zonder dat hij het wist bijna, stond hij vóór de Leie. Tusschen de
sneeuwbepleisterde, lage oevers lag het water daar te blekkeren, akelig zwart scheen
het hem en effen-rustig, alsof de koude vrieslucht alle kabbeltjes daaruit had
weggestreken.
Sufferig bleef hij staren in de groezelige rivier. Een korte rilling doorvoer hem
gansch, als onder eene nijdig aanwaaiende windvlaag, en eventjes klapperden zijne
tanden.
En terwijl zijne oogen, in droomstrakheid, het water peilden, bibberde langzaam
in hem het zoetjes aanlokkende van de geheimzinnige diepte vóór hem. 't Was hem
te moede of een vage bekoorlijkheid langs den sneeuwigen oever uit de rivier opsteeg
en kroop tot in zijne kuiten als de nauw voelende kilheid van een aarzelend
vriestochtje, en dan traagjes zijn lichaam óphuiverde. En die bekoorlijkheid groeide,
groeide, tot een stille aanlokking die verontrustend onder zijn brein begon te woekeren
en er allengskens zwol en drong als een droeve noodzakelijkheid....
Zoo vaak reeds, in zijne vele uren van bange vertwijfeling, had hij gedacht aan de
Leie als aan den grooten, eenigen troost bij de ellende van zijn onrustig bestaan. En
nu lag zij daar vóór hem, aan zijne voeten, aantrekkelijk bijna in haar onbeweeglijk,
donker geblekker van diepe rust, en wenkend en lokkend als eene lang uitgestrekte
vrouw in roeswekkend mysterie van bekoring.
Even aarzelde hij....
Hoe kwam Fiele's rood-vleezige beeld nu plotseling voor zijnen geest te voorschijn,
als traag opduikend uit het diepe water, breedheupig en malsch-schonkig, lijk toen
hij ze had gekend in haar onweerstaanbaarste fleurigheid?
Onwillekeurig week hij achterwaarts en keek dan om, schuw en
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haastig, rechts en links. Nergens een levend wezen: sneeuw, niets dan sneeuw, altijd
sneeuw, - sneeuw wijd en zijd, strak wegdeinend tot in het verre, nevelige verschiet
onder een lagen, dompigen hemel van vuile loodkleur.
Toen keerde hij de Leie den rug toe en stapte dapper voort, door die eindeloosheid
van wattige witheid...
De handen diep in de broekzakken geborgen, de kop kort tusschen de schouders
getrokken, ging hij dwars over de landerijen, stil bibberend van koude. Langs de
haag, waar zijne stroppen stonden, durfde hij nu niet voorbij, omdat hij het daar over
dag minder veilig achtte; hij besloot dan maar liefst huiswaarts te keeren en den
ganschen dag nevens het triestig smeulende stootje te zitten, rookend of pruimend,
opdat de traag voorbij kruipende uren hem niet zoo vervelend lang zouden toeschijnen.
Doch nauwelijks was de duisternis even ingevallen of hij verliet weer het huisje
en liep de landouwen in. Zijne stroppen stonden onaangeroerd in de groote haag. Hij
zag ze nog eens nauwkeurig na en trok dan naar het huis van den Franschman waar
hij bleef tot laat in den avond...
Voortaan viel het hem zwaar een ganschen dag lang in huis te zitten waar de meer
en meer geheimzinnig loerende blikken van Vergaert hem nu onuitstaanbaar werden.
Over dag ging hij veelal, als tijdverdrijf, naar 't klooster en praatte er met oom of
tante die elk in een zijvleugel van 't groote gebouw waren geherbergd. 's Avonds
sloop hij langs de haag van het buitengoed en wanneer de dooi eindelijk de sneeuw
had weggesmolten, kroop hij nog dieper het land in en plaatste er ook stroppen. De
kans was hem doorgaans niet ongunstig en dikwerf ving hij een haas of een konijn.
Alzoo had hij weer geld en kon hij nu en dan een glaasje drinken. Doch de gedachte
aan zijn laatsten droom en ook die gestadig loerende oogjes van den Speurhond
dwongen hem onwillekeurig tot meer matigheid. Het was immers de jenever, en de
jenever alleen, meende hij, die bij hem dien laatsten vervaarlijken droom had verwekt
waarvan het geheim nog steeds in Vergaert's valschen blik lag te schemeren.
- Die Judas! vloekte hij soms, wanneer hij daaraan dacht.
En langzamerhand nu, elken dag in toenemende mate, groeide
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in hem een onafkeerbare haat tegen den man met wien het samenwonen hem was
opgelegd. Wat zou hij nog graag gewerkt hebben op het land, bij regen en wind of
schroeienden zonneschijn, gelijk zoovele andere menschen van 't dorp, ouder nog
dan hij. Maar 't was die aanhoudende pijn in den rug en in de lenden en dat zware
pak dat hem daar in de borst stak, die hem tot den arbeid ongeschikt maakten.
Intusschen scheen er ook iets bij Vergaert te zijn veranderd.
Vroeger, vóór Dolf naar Frankrijk ging, had de Speurhond hem steeds gevreesd.
Die onbarmhartige afranseling, welke hij den man eens had toegediend, was nooit
heel en al uit dezes geheugen gewischt geworden. Doch nu, sinds de laatste dagen,
bekeek Vergaert hem soms vlak in 't gezicht, met zijne beide oogen, onbevreesd, en
't was alsof er stoute uittarting in zijne blikken lag te spotten. En wanneer, in hunne
altijd korter wordende gesprekken, altemet oude herinneringen werden opgerakeld
en Dolf eens te meer pochte op zijne vroegere kracht en op zijn woeste vechtpartijen
met de sterkste mannen uit den omtrek, kon de Speurhond hem zoo ongeloovig en
judasachtig-lachend zitten aan te kijken, dat degramschap in zijn kop begon te razen.
- 't Zou nu geen waar meer zijn, eh? zei hij dan altijd, tergend ietwat.
Maar Dolf vloog telkens op daarbij:
- Misschien! kreet hij. Dat zou nog te zien vallen, man, want hier, - hier zit nog
wat in!
En hij strekte de pezig-gebalde vuisten uit, in de richting van Vergaert.
- Och! sprak daarop de andere, doodkalm blijvend en eventjes schokschouderend
als had hij medelijden met hem: - Maak u zoo dik niet! 't Is hier kapot, jongen! - en
hij wees met den vinger op de borstkas.
En daarbij bleef het gewoonlijk....
Minder dan ooit was Dolf dan ook in het huisje. Hij kwam er enkel nog tegen
etenstijd, als hij honger had, en's avonds om te slapen.
Wanneer het weder niet te slecht was, ging hij naar 't klooster of doolde hij langs
de velden, pratend soms een tijdje lang met den eenen of den anderen mensch die
daar te werken stond. Als 't dan donker werd, sloop hij het herbergje van den
Franschman binnen en dronk er een paar glazen jenever, liefst in de keuken, omdat
hij niet wou dat de menschen er over vielen.
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En 's nachts, wanneer hij daar slapeloos lag nevens Vergaert en dezes rustig gesnork
hem ergerde en zenuwachtig maakte, bekroop hem somtemets als een plotselinge
behoefte zich op hem te werpen, de handen om zijn keel geschroefd, en hem te
worgen in zijn slaap. Het gebeurde dan vaak dat hij moest opstaan en zich aankleeden
in koortsige haast en een poosje in de woonkamer op een stoel gaan zitten, met de
deur der slaapkamer zorgvuldig achter zich gesloten, om niet meer dat
regelmatig-kalme en moordsuggereerende gesnork te hooren.
Nadien vervulde die gedachte aan een nieuwe misdaad hem steeds met een hevigen
schrik en deed zijn hart weer zoo onrustig en angstwekkend jagen. Want altijd dacht
hij daarbij aan dat schrikbeeld uit zijn droomen: die raadselachtige gedaante langs
den donkeren weg, uit dewelke twee reuzenarmen losgroeiden, zich uitstrekkend
naar hem, in grijpbeweging en hem vattend, eerst bij de armen, dan op de schouders,
dan kruiselings over de borst en drukkend, drukkend, drukkend....
In de laatste dagen leek hij erg veranderd. Hij was korzelig geworden en kon altemet,
bij de onbeduidendste opmerking van Vergaert, woedend opschieten en ruw vloeken.
Diep in hunne holten stonden zijne oogen en lagen daar somwijlen onrustig te
blikkeren in verwilderde glazigheid.
En nu week de onrust niet meer uit zijn hart. Dag en nacht tergde zij hem, soms
plots en hevig op hem neersmakkend in eene sensatie van langzame worging, terwijl
zijn hart daarbij luid aan 't bonzen ging als hamergeklop. Geen nacht of hij droomde
gruwzaam en luid en elken morgen sprak Vergaert hem daarover, met huichelende
belangstelling.
Nu poogde hij niet meer te loochenen; hij had er den moed niet toe.
- 't Is mijn ziekte, zei hij dan altijd, wegschrompelend van moedeloosheid; sedert
dat ongeluk in Frankrijk: een val op het hoofd....
Veelal voegde hij er bij, beslist ietwat:
- Maar als 't niet betert, zal ik er kort spel mee maken: - de Leie....
- De Leie! de Leie!.... grinnikte Vergaert. Die dat zegt doet het niet.
- Gij zult het zien! vloekte dan Dolf; gij zult het zien!....
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Dat alles deed zijn haat tegen den Speurhond nog toenemen. Wanneer zij soms, 's
avonds, beide nevens de stoof zaten, elk aan eene zijde, en geen hunner een woord
sprak, meende hij altijd dat Vergaert hem van ter zijde begluurde, met dat rechteroog
van onder zijne vettige, neergetrokken pet. Dan stond hij op en ging buiten, den
eersten den besten weg op, onverschillig waar heen.
Tweemaal reeds was 't gebeurd dat hij alzoo in de nabijheid van Fiele's kroegje
kwam. Van toen hij nog een heel eind er van verwijderd was, had hij telkens als
instinctmatig gevoeld hoe hij er toe aangelokt werd, waarom wist hij niet. En wanneer
hij dan uit het venster boven de deur, een rossige klaarte in de duisternis zag vlekken,
overviel hem eene lange rilling in de beenen. Het was alsof zijn hart plotseling veel
lager in de borstkas was geschokt en zijn hoofd ijl werd.
Iedere maal was hij daar geruimen tijd blijven staan, nevens een boom, in de
duisternis, de oogen onafgewend starend in het lichtvlakje dat daar buiten viel. Voor
zijn geest zag hij Fiele in haar herbergje, zooals jaren geleden, jong en begeerlijk,
met hare grofweelderige vormen en dat vurig-gloeiende rood over het gelaat,
schemerend tot in het glanzende wit harer oogen. En hij zag ook hoe ze praatte met
de mannen, en zich liet vastgrijpen en kussen, en hoe ze dan met hen dronk, langzaam
slurpend, met achterover hellenden kop en uittartend vooruit gezette borst, en lachte
en jokte en knipoogde....
Wanneer, bijwijlen, de deur open ging en de silhouette van een buitentredenden
mensch een oogenblik in den mistigen lichtschijn donkerde, had hij den man kunnen
achterna springen en vastgrijpen en met hem worstelen, leven op dood, omdat Fiele
de zijne was geweest en de herinnering aan hare weelderige jeugd hem nog in 't bloed
stak als een boos instinct.
Dan kwam ook die herinnering aan den jachtwachter, en die omstrengeling, ginds
verder, in de dreef, en dat vallen op den grond, zonder weerstand, en hij dan
toespringend, grijpend het geweer....
Nu neep zijn hart toe bij het herdenken en hij trok verder, de duisternis in,
waggelend als een dronken mensch sukkelend in den nacht langs onbekenden weg.
En eens, wanneer hij daar nogmaals stond, moe leunend tegenaan een boom, was
iemand het kroegje uitgekomen en blijven
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staan, vlak in de lichtvlek en kijkend in zijne richting. Na een poosje was de man
weer binnengegaan en onmiddellijk daarna was eene vrouwelijke gedaante buiten
gesprongen. Met de hand boven de oogen keek zij ook naar de plaats waar hij stond
en was toen, als een windvlaag, op hem komen aanstormen.
Wanneer zij vlak vóór hem stond, keek zij hem stout aan en van zoo dicht bij dat
hij de warmte van haar adem in zijn gelaat voelde doomen. 't Was Fiele.
- Ha! kreet zij, ruw lachend, gij zijt het toch! Ik wist het wel!
Geen woord echter kon hij over de lippen krijgen. Schorend leunde hij tegen den
boomstam aan, omdat hij voelde hoe nu in eens de grond lijk onder zijne voeten
dreigde weg te wentelen.
- Wat heb ik u gezeid? riep zij, vettig en hikkend ietwat, - wat heb ik u gezeid?
Dat gij uit mijn kot moest blijven, of anders....
Hij wou iets zeggen, maar geen klank kwam hem uit de keel.
- Waarom spreekt ge niet, sloeber? beet zij hem toe, haar gelaat dicht bij het zijne
duwend en hare hand knellend om zijn schouder geslagen, - waarom en spreekt ge
niet? Of durft ge niet misschien?
Haar adem was warm en rook sterk naar jenever.
Sprakeloos deed hij een stap achterwaarts.
- Ha! ge zoudt willen weg loopen, eh? riep zij toen, - wegloopen, zonder spreken,
omdat ge niet durft, niet waar, lafaard?
- Laat me los! mompelde hij eindelijk.
- U loslaten? snauwde ze, u loslaten? Ik zou u de keel kunnen toenijpen, sloeber!
Maar 't ware te gemakkelijk voor u. In 't prison zult ge sterven, dat zult ge!
Zij was nu plotseling uitermate woedend geworden en vochtigheid spatte van hare
lippen in zijn gelaat. En zij schoot in eens weer op hem toe, hare handen grijpend
om zijne keel, nijdig en ruw.
- Maar mij hebt ge toch niet gehad, eh! kreet ze, met een rauwen vloek, - mij niet,
eh!
Als onder een machtigen schok en lijk opgejaagd door een ras opflikkerend instinct
van zelfbehoud, was hij nu in zijn volle lengte overeind gekomen. Beslist, uit al de
kracht die nog in hem lag, had hij brutaal hare handen afgeweerd en haar van zich
afgestooten.
- Mij loslaten, zeg ik u! siste hij, boosaardig. Of anders....
Nog eens vloog zij op hem toe, spuwend hem in 't gelaat.
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Maar hij ontweek haar en vluchtte plotseling weg, het land op, den donkeren avond
in, al wat hij nog loopen kon, omdat het zóó moest, omdat hij voelde dat hij haar
anders zou geworgd hebben, zoo kalm en zoo gerust bijna als een haas dien hij in
zijne stroppen vond.
En terwijl hij hijgend voortliep, de voeten zwaar ploffend in de mulle aarde van
de landouwen en struikelend altemet over de voren, hoorde hij Fiele nog altijd hem
achterna roepen, schor en heesch, in de verre duisternis:
- Moordenaar! moordenaar!....

X.
Wanneer hij, korts daarna, te huis kwam, hijgend nog steeds en bezweet van het
lange loopen, was hij onmiddellijk naar bed gegaan. Aan Vergaert, die hem
ondervragend aankeek, had hij gezeid, aarzelend eenigszins:
- Ik ben niet goed; 'k ga slapen....
En gansch dien nacht lag hij daar op zijn povere, harde slaapstee, slapeloos, onrustig
woelend altemet, en zuchtend en kreunend lijk een beest dat veel lijdt, zoodat Vergaert
er vaak bij wakker werd.
Nooit, wellicht, had de stilte die in grauwe gruweldonkerte boven de landouwen
hing, zoo loom en zoo doodsch hem toegeschenen, als dien nacht; nooit, voorzeker,
had zij zoo beklemmend haar angstwekkend mysterie de laaggezolderde slaapplaats
binnengespookt als thans. En 't was of dat mysterie daar in de verste donkere hoeken
van 't kamerken lag te dreigen, onheilspellend, en dan ophuiverde om het bed en
rondom hem als de schaduw van de ziel van een dooden mensch. Bij tusschenpoozen
lag die schaduw lijk op hem en hij voelde de onzichtbare zwaarte er van log-drukkend
op zijn borst en dan een rillen door de beenen die zachtjes zenuwschokten onder de
dekens.
Van zoodra hij zijn bed was ingekropen, moedeloos en als totaal gebroken, was
dat voorgevallene met Fiele, ginds in den donkeren avond, in zijn brein beginnen
wroeten en hameren, nu en dan, als in een aanval van koorts. Bijwijlen nog voelde
hij als het krabben van hare vingeren aan het vleesch van zijn hals, wanneer zij
gepoogd had zijn strot te grijpen en hem te worgen. Dan weer meende hij haar naar
jenever-riekenden adem in zijn gelaat te
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voelen warmen en het schreeuwerige harer rauwklankende stem hem te hooren
naroepen.
En terwijl hij daar lag, wachtend op de uren die zoo jammerlijk traag voorbij
kropen, en tellend op den kerktoren, na lange, lange tusschenpoozen, elf, twaalf, één,
twee...., klonk altemet in zijn oor, vaag en zwakjes, als komende van heel verre, haar
smadelijk, boosaardig:
- Moordenaar! Moordenaar!....
dat zij hem zoo honend had toegeschreeuwd.
Met ingehouden adem luisterde hij dan toe, scherp en angstig, als riep zij het
nogmaals, ginds verre, in de donkere velden, en als kwam het altijd en altijd
doordringen tot aan zijn bed, lijk het echoën van wegzinderend klokgetamp.
Eene benauwdheid zoo hevig als lag hem een man in zijn volle zwaarte op het lijf,
woog op zijne borst en hij moest zijn hemdsband aan den hals losrukken om wat
vrijer te kunnen ademen. Nu en dan bonsde zijn hart geweldig op, begon dan
onregelmatig te jagen of kwam luid tikken daar hoog achteraan in zijn keel.
Twee, driemaal reeds, had hij zich overeind gezet in zijn bed, omdat zijne
ademhaling in zijne borst begon te haperen en hij dacht te zullen stikken.
En soms werd hij boos, omdat hij daar tegenover Fiele had gestaan als een
bloodaard, onmachtig en willoos als een sukkelaar. Hij had op haar moeten
toespringen, meende hij, als een opgejaagde hond, en haar aan zijne voeten
neerrukken, zóó, in eens en met een korten, geweldigen snok, zooals hij placht te
doen, destijds, in zijne vechtpartijen, met de ruigschonkige kerels van 't dorp, en haar
dan wurgen, onbarmhartig en beslist, de handen als een riem om haren nek gesloten.
En al waren dan, op haar hulpgeschreeuw, de dronkaards die in haar kroegje zaten
te zuipen, op hem toegeschoten en hadden zij hem daar doodgeslagen, - bah! wat
had hem dat kunnen schelen?
Nu zag hij het in, beter dan ooit, hoe hij, zijn gansche leven lang, dwaas en dom
was geweest. Eénmaal toch had hij getoond te durven en een man te zijn, meende
hij: 't was dien avond toen hij Dick, den jachtwachter, ginds in de dreef neerschoot
terwijl hij Fiele liefkoosde.
Dien avond, ja....
Maar wat was sinds dien zijn leven geweest? Eén sukkelen in
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het vreemde land, dolend van dorp tot stad, van stad tot dorp, voortgejaagd altijd
door die hopeloos aanhoudende onrust die zijn hart doorknaagde en doorvrat en hem
opzweepte van her naar der, lijk een beest nagejankt door nijdige honden.
Hij had die onrust gekend 's morgens bij zijn ontwaken, ook 's avonds wanneer
hij slapen ging. Zij was het die hem zijn land deed ontvluchten, naar Frankrijk, en
hem dan, na een jarenlange marteling, naar zijn dorp had teruggedrongen. En zij was
hem steeds op de hielen gevolgd, dag aan dag, zonder genade, alsof hij ze at bij iedere
bete brood, alsof hij ze dronk bij elken teug, alsof zij hem in de longen kroop bij elke
ademhaling.... En nu, meer nog dan vroeger, stak en wrong en priemde zij door zijn
borst als was, met de jaren, zijn gansche organisme er door vergiftigd....
De blijdste ure die hij ooit had gekend, meende hij te beleven wanneer eindelijk,
aan het kleine, nietige venstertje van zijn kamerken, de eerste dagklaarte begon te
schemeren. Hij keek ze aan met wijd-opene, begeerige oogen en hij zag hoe ze nu
ook naar binnen drong, zwakjes en aarzelend nog, gelijk het geglim van het leven
dat langzaam uit den dood zou verrijzen. Hij zag hoe de morgenstond zoetjes groeide
in een opbleeken van onbepaald licht en het werd hem ineens te moede alsof daar,
aan dat simpele vensterruitje, het schimmige gelaat zijner lang gestorven moeder
kwam kijken, in stillen, droeven ernst.
Langer kon hij nu niet in zijn bed blijven. Hij stond op, kleedde zich aan en trok
het huisje uit.
Zacht en rustig was de eerste uchtendure. In de lucht, die donker-blauwig koepelde
boven de nog roomig-doomende landouwen, ademde de mildheid van vroege lente
en aan den schaduwzwaren einder lag de vage nachtmist opgehoopt nog als
laaggezonken wolkenlogheid. Op de naburige hoeven kraaiden de hanen de blijheid
van den wordenden dag uit in een luid opklankend koekeloerekoeren.
Met de handen diep in de broekzakken en de romp zachtstuipend voorover, trok
Dolf zijn weg van elken dag op. De frischheid van den aanzwijmelenden dag viel
als koelen dauw in zijn gemoed.
En in de eenzaamheid van het trage morgenkrieken, liep hij schoorvoetend
eenigszins langs de kleine wegels door de landouwen,
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langzaam naderend de plaats waar zijne stroppen stonden. Dagen was het geleden
dat hij nog iets had gevangen en nu ontdekte zijn snuisterende blik alras dat de sporen
van wild talrijk in den omtrek voorkwamen. De nieuwsgierigheid en de blijde
verwachting tevens die nu tegelijkertijd in hem opvroolijkten, susten zijne onrust.
Een tijdje lang reeds liep hij daar speurend langs den grond, diep voorover gebogen
zooals gewoonlijk, toen een kreet van luide verrassing hem plotseling ontsnapte. In
een gleufje versch uitgekrabte aarde lag een zware haas in de laatste stuiptrekkingen
van den dood.
Dolf lachte innig vergenoegd. Tot het zieltogende beest dat, bij het hooren van
naderende voetstappen, juist een laatste en machtelooze poging waagde om op de
pooten overeind te komen, fluisterde hij, bitter spottend:
- 'k Zal u helpen spartelen, schobbejak! Kom hier, da 'k u een handje geef!
In één oogwenk was de haas afgemaakt, uit den strop gehaald en onder het groote
vest geborgen.
Wanneer Dolf dorpwaarts wilde gaan, sloeg de dorpsklok juist zes uren. Hij wist
dat het nu minder voorzichtig was zijne vangst bij den poelier aan den man te brengen.
Omstreeks dat oogenblik van den dag trokken de mannen uit de buurt aldaar naar
den arbeid en, vóór de huisjes bleven de vrouwen doorgaans een geruimen tijd nog
onder elkander praten en tateren.
Omdat hij nu den valavond afwachten moest alvorens zich van den haas te kunnen
ontmaken, werd hij erg wrevelig. En terwijl hij traag huiswaarts slenterde, langs
groote omwegen, overlei hij wat hij best zou doen.
Den Speurhond betrouwde hij weinig; hij wist, bij ondervinding, hoe het verklikken
hem een aangeboren gewoonte was, zoodat hij voor een borrel jenever zijne ziel had
verkocht.
Die gedachte aan jenever bracht hem in eens tot een vast besluit. Hij zou toch maar
met den haas naar huis gaan en hem daar ergens tot 's avonds verbergen. Moest echter
Vergaert zijne vangst ontdekken, dan zou hij zijn stilzwijgen afdwingen met jenever,
- een heele flesch als 't zijn moest.
Alzoo stil in zich zelf overleggend, kwam hij te huis. De Speurhond die, destijds,
met allerlei peuterwerk het brood verdiende, zat vóór het venster en wrocht aan een
koffiemolen dien hij
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gescherpt had en nu in de eerste volle klaarte van den dag aan 't oppoetsen was.
Vergaert keek eenigszins vreemd op toen hij Dolf zag binnenkomen. Zijn eene
oog gluurde hem aan van den kop tot de voeten. Op eens begon hij te grinniken en
keerde zich heel en al naar Dolf toe.
- Die heeft den klaarlichten dag niet afgewacht, hee? zei hij, sluw lachend en op
Dolf's vest wijzend.
- Waarom? vroeg Dolf, onnoozel doende.
- Wel om zich te laten ‘knippen’1), Mardjie! proestte Vergaert.
- Knippen? Wie knippen? deed Dolf, alsof hij hem maar altijd niet begreep.
- Toe, toe! sprak daarop Vergaert, de schouders ophalend; gebaar u niet dom! Die,
dáár, onder uw vest!
Dolf huichelde een glimlach en ontknoopte dan zijn jas.
- Zoo groot als een hond! overdreef Vergaert, den haas als een kenner betastend.
- Of nog grooter! meende Dolf, erg ontstemd toch omdat zijn geheim zoo plotseling
was ontdekt.
- Ik wist het al lang, zei toen Vergaert, schalksch knipoogend.
- Gij, Speurhond? sprak Dolf, barsch, - gij? en hij lachte hem ongeloovig uit.
- Zooals ik u zeg! Ik ben fijner dan gij. Of meent gij dat die haren aan de voering
van uw dikke vest, daar misschien van den dauw komen?
Dolf stond sprakeloos, als totaal uit zijn lood geslagen.
- Ja, ja, vervolgde Vergaert, de Speurhond - en hij drukte eventjes op het woord de Speurhond is zoo slim als de slimste van uren in de ronde. Maar de Speurhond
kan ook zwijgen en....
- 'k Wil 't gelooven! onderbrak Dolf, bijtend, en hem misprijzend aankijkend. Maar
ik ben ook geen beest2). t' Avond ga ik den haas verkoopen en 'k breng jenever mee,
- een volle flesch!
Vergaert keek Dolf nu aan, bijna vlak in 't gelaat en zijn eene oogje pimpelde van
begeerte.
- De vijve daarop! zei hij, Dolf de hand toestekend.
Deze sloeg er in, met de volle hand, tot teeken van overeen-

1) Vangen.
2) Niet vrekkig.
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komst, zooals de veekooplie plachten te doen, en ging vervolgens den haas in het
bed verbergen.
Daarna kwam hij in de woonkamer zitten, in zijn gewoon hoekje nevens de stoof,
zonder zich nog verder om Vergaert te bekommeren.
En tot den middag zat hij daar, tot wanneer Vergaert met hun eten uit het klooster
terug kwam, en daarna weer gansch den achternoen.
De tijd had hem lang toegeschenen, eindeloos lang; zwaarpeinzend had hij steeds
door het venster geblikt, nu eens hoog in de lucht, dan over de landouwen die zich
vóór hun huisje uitstrekten, verre, zeer verre, tot aan gindsche boomen. Want gansch
dien langen, droeven dag had het gebeurde van gisteravond daar stil in zijn geest
liggen herleven, met soms daarbij aanhoudende vlagen van groote onrust en van
diepe moedeloosheid.
Nu wist hij bepaald dat Fiele hem hield voor den moordenaar van Fons Dick.
Ongetwijfeld had zij hem herkend, wanneer zij zich uit de armen van den
stuiptrekkenden jachtwachter had losgeworsteld en hij vluchtte in de deemstering
van den vallenden avond.
Voor de eerste maal, sinds dien dag, rilde hij bij de gedachte wat er toen op dat
oogenblik, in Fiele's hart moest zijn omgegaan. En hij begreep ook dat hij alleen
zijne vrijheid en de straffeloosheid van dien moord te danken had aan hare vrees
daardoor in opspraak te komen.
Erger dan ooit knaagde en angstte de onrust om zijn hart. Had zij niet luidkeels
‘Moordenaar!’ tot hem geroepen? En menschen stonden daar in de duisternis, hij
wist het, en in de stilte van den laten avond hadden zij dat natuurlijk gehoord.
Hij wist wel, nochtans, dat zij dronken was, gister. En de mogelijkheid dat het om
hem was, dien zij vroeger had lief gehad, dat zij thans veel dronk, streelde een wijle
lang zijne bekrompen eigenliefde. Doch onmiddellijk daarna weer donkerde in hem
het vermoeden dat zij het wellicht deed om des te stouter te durven spreken en hem
alzoo, eens of morgen, in 't openbaar van den moord te beschuldigen.
Het kwam nu bij hem tot een onwrikbare overtuiging dat zulks onvermijdelijk
gebeuren zou en gebeuren moest, en het werd hem te moede alsof de grond meer
onder zijne voeten begon te draaien en te zwenken, zoodat hij krachten moest
inspannen om niet voorover op den grond te storten.
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Eindelijk was de lange, lange dag aan 't krimpen gegaan en van lieverlede doezelde
het verre land weg in vage deemster grijsheid.
Vergaert, die zijn herstelden koffiemolen had te huis gebracht, was zooeven terug
gekomen in blijde stemming. Hij was eenigszins luidruchtig en praatte veel.
Dolf fronste achterdochtig de wenkbrauwen; onmiddellijk was het hem opgevallen
dat de kerel gedronken had en hij begon argwaan te koesteren nopens de belofte van
den Speurhond niets over de zaak van den haas aan 't daglicht te brengen.
En alsof Vergaert het wantrouwen op Dolf's gelaatstrekken las, zei hij dat de
menschen waar hij vandaan kwam, zóó tevreden waren over zijn werk, dat zij hem
op een paar glaasjes jenever hadden getrakteerd.
- 't Begint te donkeren, zei hij toen nog; draag nu maar algauw den haas weg. Ik
heb daar straks den poelier met zijne hondenkar zien naar huis rijden.... En vergeet
den jenever niet!...
Dolf scheen min of meer gerustgesteld door die woorden, waaruit thans ook meer
hartelijkheid sprak dan ooit. Hij ging naar het slaapkamerken, waar hij den haas van
uit 't bed te voorschijn haalde en, na hem nog eens genoeglijk betast te hebben,
zorgvuldig onder zijn vest verborg. Vergaert, die daarbij aanwezig was, had Dolf
dan eens van dichtbij bezien en toen bevestigd:
- Ga maar; er is geen duivel uit d'helle die het zou kunnen peinzen!
En daarop was hij de deur uitgegaan.

XI.
Een heel eind achter de kerk, in eene wijk van arme, krotterige huisjes, woonde de
poelier. Omzichtig zooals altijd, maakte Dolf een tamelijk grooten omweg om het
huisje te bereiken.
Halverwegen liep hij op twee mannen met langen, donkeren kiel en mispelen stok,
de beestenkoopers die gewoonlijk bij Fiele kwamen.
Wanneer hij dicht bij hen was, plaatste de eene zich dwars vóór hem en lachte
luidkeels: - Ehwel! Hee 't gesmaakt, gister avond?
- Ik spreek u niet aan! mompelde Dolf, grimmig. Laat mij gaan.
- Hij is altijd haastig! spotte de andere. G' hebt het wel
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gezien, gister, hoe hij loopen kan. Precies 'nen hond met een ketel aan den staart!
Het bloed borrelde Dolf naar den kop. Indien hij, op dat oogenblik, een mes had
op zich gehad, zou hij het, zonder de minste aarzeling, de spotters in het lijf hebben
geplant.
- Laat mij door! vloekte hij.
- Maar niemand houdt u vast, mensch! Ga, maar, toe! - En de complimenten van
Fiele!....
Als onder een zwiepend neerkletsende hagelbui, het hoofd op de borst en zijn
gansche gestalte schrompelend, zette Dolf traag zijn weg voort. Zijn stap was onzeker
geworden, als waggelden hem de beenen onder het lijf en razend vloekte hij zijne
onmacht die twee rakkers niet, lijk toen hij nog in zijn fleur was, met een vlaag
vuistslagen te hebben kunnen antwoorden.
Nooit nog, sinds die lange reeks jaren van folteringen en miseries allerhande, had
hij zich ongelukkig gevoeld als thans. Te weten dat hij niets meer was op de wereld,
dat hij in de armenhuisjes het genadebrood at der gemeente, dat hij zich door den
eersten den besten kroegzitter moest laten beschimpen en bespotten lijk een afgebeulde
hond, zonder nog iets te vermogen tot zijne verdediging, joeg hem de razernij naar
den kop. Hij knarste op de brokkeltanden die hem nog in den mond waren gebleven
en vloekte luid en lang, uitbrakend daarbij de schromelijkste verwenschingen tegen
de gansche wereld.
Zonder het te weten bijna was hij bij den poelier aangekomen. Zooals 't zijn
gewoonte was, had deze de koop zonder de minste moeilijkheid gesloten. Het geld
dat de man hem geheimzinnig in de hand stopte, had hij in den vestzak geborgen en
was toen vertrokken met een ‘goên avend!’ in der haast gemompeld. Van daar was
hij rechtstreeks gegaan naar de herberg van den Franschman.
Der vrouw viel het nu dadelijk op, hoe hij veranderd scheen sinds de laatste maal,
enkele dagen geleden, dat hij daar gekomen was. Zij voelde een innige meewarigheid
met dien stumperd uit de armenhuisjes, dien zij vroeger als zoo'n flinke, struische
kerel had gekend en die daar nu vóór haar zat als een oud, afgeleefd man.
Zij noodigde hem uit een stukje hesp te eten, waarin hij gereedelijk toestemde.
Doch nauwelijks had hij eenige gulzige beten gedaan, of hij schoof het bord van zich
weg en zei, triestig en wanhopig eenigszins:
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- 't Gaat er niet binnen! Ik eet niet meer dan een musch....
Toen bestelde hij jenever, drie, vier groote glazen die hij opvolgenlijk in één teug
leeg dronk.
- Maar, Dolf-jongen! weekloeg de vrouw, met oprechte deelneming, - jenever,
altijd jenever, dat verbrandt de maag! Waarom niet liever bier?
- Neen! morde hij; geen bier. Dat is te flauw. Jenever, - jenever alleen....
Hij zei vervolgens wat hij, dien morgen, Vergaert had beloofd, en waarom, en
bestelde toen een volle flesch jenever.
- Voorzichtig zijn met dien kerel! verwittigde hem de vrouw, terwijl zij hem de
flesch bracht, - hij is niets te betrouwen.
- 't Is daarom dat ik hem den mond stop met jenever! zei Dolf.
Nadat hij den drank had betaald, wenschte hij de vrouw een goeden avond en
vertrok....
Te huis zat Vergaert reeds sinds geruimen tijd met klimmend ongeduld te wachten.
- Ik meende dat gij verloren waart geloopen! zei hij, schertsend, wanneer Dolf
eindelijk binnen trad.
- Nog zoo gauw niet! antwoordde deze, de flesch van onder het vest halend. Zie,
hier is de drank.
Vergaert had de pet stevig over het rechteroog getrokken en loerde met het andere
oog begeerig naar de flesch die daar nu, aanlokkend, op de tafel stond en waarin het
vlammetje van het kleine lampje, op de kast, zijne klaarte samentrok tot een
schittergegloei van zuiver zilver.
- O! wat goddelijke drank? meesmuilde Vergaert, de hand over den mond wrijvend
in een gulzig begeeren.
- Wij zullen er ons eens ferm deugd aan doen! bevestigde Dolf, uit de kast een
paar jeneverglazen zonder voet te voorschijn halend. Wie weet of wij morgen nog
d' occasie zullen hebben!
- 't Zou slecht moeten gaan! meende Vergaert.
- Men kan nooit weten! sprak Dolf, ietwat geheimzinnig en peinzend.
De flesch werd ontkurkt en de glazen volgeschonken. De beide mannen hielden
ze eene wijle in de hand en hieven ze toen tot op de hoogte der oogen, zoodat het
lamplichtje er leutig in tintelde en schitterde.
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- Klaar als pompwater! merkte Vergaert luid lachend op.
- En toch voor de ganzen niet gemaakt! volledigde Dolf.
Zij vonden hunne aanmerking bijzonder geestig en lachten er luidkeels om.
Dolf had zijne pijp uit den vestzak gehaald en zocht te vergeefs naar tabak.
- Toebak, Vergaert? vroeg hij.
- Als 't maar dat is! zei de andere. En meteen haalde hij een zwijnsblaas te
voorschijn nog bijna vol tabak.
Vergaert had ook eene pijp van den schoorsteen genomen en beiden begonnen
smakelijk te dampen, puffend den rook uit al de macht hunner longen naar de
zoldering toe. Bijwijlen dronken zij eens van hun glaasje, in den beginne traag en
slurpend, als gold het een zeer kostbaar vocht, later gulziger en soms in één teug.
Dolf vooral. Hij wilde dronken zijn, dien avond om uit zijn hoofd te weren die
martelende herinnering aan het gebeurde van gister, en dat daar nog steeds koppig
onder zijnen schedel bleef steken.
Nog eens poogde hij alles te vergeten en aan niets meer te denken, en daarom
praatte hij, in aanhoudende uitbundigheid, over honderde zaken; doch te vergeefs.
Onvermijdelijk versukkelde hij daarbij steeds in het eene of het andere voorval uit
zijne jeugd of uit zijn verblijf in Frankrijk en dan begon het weer te spooken in zijn
brein, terwijl de benauwdheid om zijn harte kroop als eene nijdig tastende hand.
Hij dronk immer door, evenals Vergaert en de flesch was voor de grootste helft
geledigd.
Met hoekig gefronste brauwen zat hij daar nu zwijgend, het hoofd op de borst
gezakt en de oogen staarlings ten gronde gericht, als zag hij daar iets gebeuren.
Na een poosje en als om het gesprek weer te hervatten, vroeg hem, onnoozel,
Vergaert:
- En hoeveel hebt ge voor den haas gekregen?
Hij keek plotseling op, wrevelig omdat hij gestoord werd in zijne gepeinzen, en
een kwade bui donkerde in zijne diepliggende oogen.
- Dat gaat mij aan! snauwde hij, barsch.
Vergaert keek nijdig-verwonderd op bij dat brutale antwoord.
- Gij moet daarom zoo niet opschieten! meende hij, en zijn eene oog loerde valsch
en wrokkig. Of mag ik het misschien niet weten?
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- Dat gaat mij aan, Speurhond! herhaalde hij, altijd op den zelfden boozen toon van
opzettelijke uittarting.
- Speurhond, Speurhond! mompelde Vergaert, en er trilde iets dreigends in zijne
stem.
- Ja, - Speurhond! beet hij hem toe.
Vergaert had zijne pijp op de tafel gelegd en keek Dolf zwijgend aan.
In de woonkamer was het nu doodsch stil.
- En waarom mag ik dat niet weten? vroeg Vergaert opnieuw, eenigszins
koppig-aandringend ditmaal.
- Omdat gij te stom zijt daarvoor!
- O, ik weet het wel: ik heb van mijn leven geen hazen gepakt.
- Ik wel!
- Gij zijt er ver meegekomen!
- En gij?
- Toch altijd eerlijk en treffelijk....
- Eerlijk! Treffelijk! - Roep het niet te luide!
- Ik mag, maar gij, - gij....
- Gij, gij! Wat is er van gij?
Dolf had vloekend zijne pijp op de tafel geworpen en keek Vergaert doordringend
aan.
- 'n Speurhond zijde geweest uw leven lang! verweet hij hem dan, met nauw
ingehouden toorn. 's Nachts langs de straten en de wegen loopen spioneeren, en over
dag bij de jachtwachters den luiaard spelen om voor niets te zuipen!....
- Leugens! Leugens! kreet de andere.
- God en alleman weet het, Speurhond!
- Speurhond! Speurhond! mompelde weer Vergaert en moeilijk bedwongen
gramschap hokte in zijne keel.
- Speurhond, zeg ik, ja!
En na eens diep adem gehaald te hebben, ging hij voort, zonder Vergaert den tijd
te laten één woord in 't midden te brengen:
- Daarbij, ge weet het wel: eens heb ik u in mijn knuisten gekregen en afgeranseld
tot gij daar half dood bleeft liggen....
- 't Zou nu geen waar meer zijn!
- Als ik wil....
- 't En zou toch geen waar meer zijn, man!
In zijne stem huiverde nu als eene onverholen, stoute bedreiging.
Daarop werd het weer stil in de kleine woonkamer. De twee
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mannen, dronken reeds, zaten daar tegenover elkander, zwijgend, de eene den anderen
aanblikkend in vijandelijke strakheid. En door de stilte van het huisje hijgde hun
wederkeerige haat, sinds zoo ettelijke jaren in hun binnenste opgehoopt en door den
drank nu weer langzamerhand aangeblazen als vuur dat stilaan onder de assche terug
aan 't laaien gaat.
- Als ik wil, Speurhond! begon weer Dolf, in dronkemanskoppigheid en na een
poosje, - als ik wil!....
Vergaert's gelaat verwrong, onder de scheefgetrokken pet, tot een komischen rictus
en hij proestte, gekkend:
- Gìj willen! Gìj willen! Sukkelaar! Geen knip op uwen neus zijt ge nog waard!
Zie me dat dáár zitten: - versleten tot op den draad, en kapot, en o-p, op!
Dolf was in eens opgerezen en poogde in zijn volle lengte overeind te staan.
- Zwijgen! bulderde hij, of 'k sla u den kop in met mijn stoel!
Vergaert ook was nu rechtgesprongen, vlak vóór hem, en zijn bloot gebleven oog
priemde Dolf hatelijk in 't gezicht.
- Durf! vloekte hij, uitdagend; - durf, zeg ik u!
Dolf's handen knelden om de leuning van den stoel en hij voelde hoe zijn jarenlange
haat tegen Vergaert daar diep in zijn hart zat te steken als een wesp.
Een oogenblik stonden de mannen elkander aan te gluren, aanvallens gereed, de
warmte van hun hijgende ademhaling dampend in elkaars gelaat.
- Durf! herhaalde Vergaert.
- Smerige Speurhond, 'k zou u breken gelijk glas!
Maar Vergaert lachte hem vierkant uit in 't volle gelaat en honend.
- Dat het met 'n geweer ware, he....? zei hij, nijdig en bijtend.
- Wat wilt ge zeggen? barst Dolf uit, de stoelleuning loslatend en de beide vuisten
gebald vooruit stekend.
- Dat weet ge zoo goed als ik! sprak Vergaert, nu plotseling doodkalm geworden.
- Spreken moet ge!
- Ik heb het daar gezeid!
- Spreken zult ge, of....!
- Of niets! Gij hebt geen geweer, hier!
- Wat wilt ge zeggen? schreeuwde Dolf, Vergaert de vuisten onder den neus
duwend.
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Maar deze weerde ze beslist af.
- Wat wilt ge zeggen, Speurhond? hijgde Dolf ten toppunt van gramschap, en zijne
oogen blikkerden leelijk in de twijfelachtige klaarte der lamp.
- Gij weet het wel! snauwde Vergaert; - gij weet het wel! Ik zie u bleek worden....
- Spreken! zeg ik u!
- Ik moet niet spreken! Er ligt u iets op den lever en 's nachts droomt gij er van,
luide, en roept en huilt....
- Al prietpraat! Spreken zult ge!
- Uw consciencie is niet zuiver, dáár zie!
- Spreken!
Hij riep het nu luide, schor en ruw.
Vergaert sloeg nu woedend met de vuist op de bil.
- Ehwel! kreet hij, ik zal spreken! Fons Dick zal niet....
Nauwelijks kwam hem die naam over de lippen of daar viel Dolf bovenarms op
Vergaert.
Deze echter had zijn aanval voorzien. In een oogwenk hadden zij elkander
vastgegrepen, de eene pogend den andere neer te rukken en alzoo worstelend stortten
zij eindelijk beiden over elkander ten gronde.
Geen woord ontsnapte nog aan hunnen mond. Hijgend lagen zij daar, de rompen
wringend, de armen wriemelend en de handen grijpend waar zij elkander vatten
konden, de voeten schurend over den zanderigen tegelvloer. Soms een korte vloek,
nijdig uitgebraakt en dan een gerekt gekreun lijk bij een lastig zwoegend beest,
wanneer zij, na een poosje verslapping, elkaar weer met vernieuwde kracht aanpakten.
In de stilte die zwaar in het huisje hing, hoorde men alleen de doffe slagen der
neerbeukende vuisten. Bij wijlen kwam hen een brutale verwensching uit den mond
hijgen, onmiddellijk gevolgd door een luidruchtiger gestamp met de voeten en een
woester grijpen der handen.
Door eene uiterste krachtsinspanning was Dolf eindelijk uit Vergaert's
omstrengeling losgeraakt en hij richtte zich op van den grond. De breede silhouette
van zijn romp vlakte donker op den muur in reusachtige afmeting. En opnieuw stortte
hij op den Speurhond neer, zijne handen zochten zijn keel te vatten en hij hijgde,
hikkend:
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- Uw vel moet ik hebben, sloeber!
Maar Vergaert wist zijne handen te grijpen en ze af te weren en rukte hem weer
bij zich, op den grond. Nu ontstond een nieuwe worsteling, razender nog dan de
eerste. Het werd één klauwen der handen om de schouders, één wroeten om den nek
en rond de keel, gepaard ditmaal met een aanhoudend gekreun hunner luid hijgende
ademhaling.
Op de kast pinkte triestig het kleine lampje, lijk allengerhand uitbrandend en wierp
de schaduw van hun worstelende lichamen langs den grond en hoog op den muur
soms, tot aan de zoldering.
Plots weerklonk een ruwe vloek, luider dan de vorige, onmiddellijk gevolgd door
een gesmoorde klacht en daar zat Vergaert in eens overeind op de knieën. Dolf lag
op den rug vóór hem en poogde 't onmogelijke om hem nogmaals neer te rukken.
Doch de vuist van Vergaert viel hem loodzwaar en met een doffen slag in 't volle
gelaat, zoodat zijne handen pletsend op den vloer neerploften.
- Moordenaar! Moordenaar! snauwde hem Vergaert in 't gezicht.
Bij die woorden overviel Dolf weer als een woeste razernij en hij wrong zich half
overeind, op de ellebogen. Maar een tweede vuistslag van Vergaert smakte hem
opnieuw neer, lang uitgestrekt op den rug, langs den grond.
En alsof Vergaert nu het ergste vreesde, begon hij bovenarms op Dolf te slaan,
korte, ras herhaalde vuistslagen vlak in zijn gelaat, neerbonzend in regelmatig geplof,
tot het bloed hem uit den neus en uit den mond spatte.
Voelend dat de andere zich niet meer verdedigde, hield hij op en blies hijgend zijn
vermoeidheid uit.
- Daar, zie! hikte hij dan. En morgen ga ik naar de wet, en zeg alles, alles.... En in
't prison moet ge, moordenaar! moordenaar!...
Nu waren de beide dronken stumperds, díe elkander een tijd lang zoo razend naar
de ziel hadden getast, letterlijk uitgeput. Dolf bleef daar roerloos liggen, lijk in
bezwijming en Vergaert, op de knieën steeds en half over hem gebukt als onbekwaam
op te staan, blies en hijgde altijd door.
Wanneer Dolf eenigerlei tot bezinning terug kwam, keerde hij zich kreunend op
de zijde, steunde op een elleboog, kwam vervolgens op de knieën recht en, het gezicht
gansch volgesmeerd
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met bloed, keek hij den vóór hem zittenden Vergaert, akeligverdwaasd aan. Met veel
moeite kroop hij eindelijk op de beenen overeind en steunde, luid zuchtend, op een
stoel in zijn nabijheid. Zijne ademhaling was gejaagd en reutelde hem vettig in de
keel. Diep en zonder glans en verwilderd stonden hem de oogen in 't bebloede gelaat.
- Nu is 't genoeg! mompelde hij, pijnlijk na een lange wijle, nu is 't genoeg! Van
mij zulde niet meer hooren. Ik ga naar de Leie....
Vergaert keek hem dwaas aan, lijk niet begrijpend.
Maar Dolf was naar de deur gestrompeld en had de hand om de kling geslagen
om niet achterover te vallen.
- Dat ik naar de Leie ga! zei hij nogmaals en zijne stem klonk hol en lijk gebroken.
Het was alsof Vergaert toen uit een droom ontwaakte.
- Wel bekome 't u! grinnikte hij, en de complimenten dat ik hier blijf.
Dolf wierp hem een hatelijken blik toe.
- Judas! hijgde hij.
Toen opende hij bevend de deur en waggelde buiten, in den donkeren nacht.
Vergaert, nog steeds op de knieën zittend, luísterde eene wijle als aandachtig toe.
Wanneer hij niets meer hoorde dan het piepend gereutel zijner eigene ademhaling,
wendde hij het hoofd naar de tafel waar de flesch stond.
- Wel bekome het u, - wel bekome het u, en op uw verdoemenis! hikte hij weer,
met een helschen grijnslach.
En op de knieën kroop hij toen naar de tafel, greep met de beide handen de
jeneverflesch, ontkurkte ze met de tanden en dronk, gulzig en lang....
Tot hij in eens, als een logge massa, en zwakjes stotter-grinnikend nog, op den
vloer achterover stortte en de flesch, met een korten slag, in scherven plofte....
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De Syrische Copa
(Vrij naar Virgilius)
door Balthazar Verhagen.
De Syrische Copa, die 't kapsel in krullen
Met cierlijken band zich tot helm weet te zetten,
Wier lenige leest lichte sluiers omhullen,
Die kundig zich keert bij de dans-castagnetten,
De donkere deerne danst dartel en dronken
Voor 't roemruchtig kroegje op den viersprong der wegen,
Zij lokt mij met klaat'rende kreten en lonken,
Die lui op mijn ezel ineen ben gezegen:
- ‘Wat baat het, vermoeid van de zomersche hitte
Op heden de triestige stilte te zoeken?
Moe-mokkend op 't weduwnaarskussen te zitten,
In troostlooze traagheid 't bestaan te vervloeken?
Bij mij vindt gij mengvaten, kelken en rozen,
Het ruischen der snaren en 't juublen der fluiten,
In koele priëelen vertrouwelijk kozen,
Waar heesters ons schaduw toewuivend omsluiten!
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Gedempt, in Maenalische grotten, schalmeien
De herders op 't landelijk riet, en wij laten
Den zomerschen wijn langs de lippen ons glijen,
Die nieuwlings getapt werd uit geurige vaten.
Hier vindt gij de beken, die blinkende dansen,
Langs bloemige boorden in slingers gewonden,
De blauwe violen, gevlochten in kransen,
En roos en saffraan tot festoenen gebonden.
Hier zijn ook, verzameld in sneeuwwitte korven,
De lelies, bevochtigd door maagd'lijke stroomen,
Ik heb ons ten maal zoete kaasjes verworven,
En was-bleeke pruimen, mij rijk'lijk gekomen
Als gave der godheid van herfstige dagen,
Met appels die blozen, kastanjes en druiven,
De bloedende moerbei en, moeizaam gedragen
Aan lenige stelen - augurkjes tot fuiven!
Bij mij wijlen Ceres, de in overvloed milde,
En Amor, de god der verliefde gedachten,
Den juichenden roes plengt u Bacchus, de wilde,
En allen tezamen: verlangen en smachten!
Hierheen dus, gij, priester van Rhea Kybele!
- En spaar mij uw zwoegenden, zweetenden langoor:
Hij is allerliefst en aanlok'lijk tot streelen! Nu breekt in den schemer 't veelvuldig gezang door
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Der krekels, gekropen op stronkjes en struikjes,
Want laag ligt de zon en de dag dommelt henen,
In de avonddauw strekken heur ijskoude buikjes
Hagedisjes ter rust onder mosgroene steenen.
Komaan vriend, wees wijzer en werp u ook neder,
Omspoel u den mond met den wijn van den zomer,
Verruil oude bekers voor nieuw kristal weder,
Hei, heia! Naar 't wingerdloof, druilende droomer!
Want daar is het zoet, van vermoeidheid te rusten,
En 't zwaar hangend hoofd u met rozen te omwinden!
Steeds schoon zijn en schrander in dartele lusten,
Behagen en de aloude kunst weêr te vinden,
Van plagenden meisjesmond kussen te plukken:
Dit 's wijsheid! Vergaan mogen sombere blikken!
Wilt gij op een doodshoofd uw rozenkrans drukken,
Ondankbaren asch met festoenen verkwikken?
Laat stroomen den wijn, laat de teerlingen hooren!
Verjaag uwe zorgen, zij brengen u om!
D e D o o d , jongen, trekt u vermanend aan de ooren,
En fluistert: ‘Gij, haast u te leven: ik kom!’
- O Copa, mijn Copa, uw woorden zijn wijzer,
Dan 't lijzige peizen in sombere stonden!
Aan mij het verwijt, word ik stiller en grijzer
En oud, eer de Horen mijn ouderdom konden.
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Maar u al mijn dank, dat gij donkere dagen
Van huivrenden herfst, in het tanend getijde,
Mijn mokkende matheid en kleinzielig klagen
Verlicht met uw lente van lachend verblijden.
O gij, met uw lokkende lied en uw stoeien,
Mijn jeugd en mijn vreugde, nu reik mij uw handen:
Bij u wil ik wijlen - zie 't avondlicht gloeien
In purperen schijn over sluimrende landen.
Ik schenk u mijn ezel! Mijn slaaf zal hem laven,
Met klaver en kleeblad zijn ruif heden vullen,
Want niets is te goed voor wie wakker in 't draven
Den weg naar uw deur vond - mijn grauwtje mag smullen!
Maar ik sla den arm weêr verliefd om uw leest heen,
Nu de adem der nacht suist door wuivende wouden,
Voer 'k juichend mijn Copa naar 't heerlijkste feest heen:
De wijn is er rood en de schalen zijn gouden!
Voor ons de priëelen, de kransen, de vruchten,
Wij off'ren uw goden in uren aan uren,
En blijft ons één wensch bij festijn en genuchte,
Dan zij het, dat eeuwig de nacht moge duren!
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Verzen
door Annie Salomons.
I.
Als uwer lippen welig-ronde bogen
Zich neigen naar den weemoed van mijn mond,
Sluit zalig-mat ik mijn verbijsterde oogen,
Zwelgend de zoetheid van dit stil verbond.
En roerloos, maar in strak-gespannen wachten,
Overgegeven als een willoos kind,
Voel ik de blijheid van uw jonge krachten,
En weet alleen: dat gij mij zeer bemint.
Maar zoekt ge, smeekend over mij gebogen,
Mijn blik met uwer blikken lichternis,
Dan berg ik schaamtevol mijn troeblë oogen,
Omdat mijn heil niet uit den hemel is.
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II.
Twee zwervers door de landen van het leven,
Soms met een lach, meest met een matte pijn,
Twee wankle zielen, rijk-begaafd in schijn,
Maar 't onontbeerlijkst was hun niet gegeven.
Zij zag zijn voeten wond, zijn lippen bleek,
En heeft hem zacht gewasschen en verbonden,
En wijl zij vreemd en stil-ontroostbaar leek,
Hebben ze woordenloos elkaar gevonden.
En éene stille avond lag zijn hoofd
In haren schoot en streelde hij haar handen,
En éenen avond hebben zij, gestranden,
Wien 't wisselend zoeken alles had geroofd,
In levens schoone heiligheid geloofd.
Maar met den ochtend zijn ze weer gegaan,
Twee moede zwervers door het wijde leven,
En van hun teerheid is alleen gebleven
Dë ijle weemoed om een schoonen waan.
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III.
Ik weet niet, hoe ik het dragen zal,
Dat je weg bent gegaan in den zomertijd,
Lang vóór de weenende bladerval
De heelë aarde tot sterven wijdt.
Nu geurt de lucht tot een liefdefeest,
En alle boomen zijn dronken van groen,
Maar jij bent de vreugd van mijn zomer geweest,
Wat zal ik nu in die weelde doen?
Ik leef als een droeve verworpeling
Door den zoelen dag, door den lichten nacht,
Ik wacht bevrijding van ieder ding,
Terwijl ik toch eigenlijk niets meer wacht.
Mijn lippen sterven, mijn hart wordt blind,
Vreemd, dat ik het zelf heb, dit fel verdriet....
Ik weet, dat ik overal liefde vind,
Maar over jouw oogen troost dat niet.
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Twee gedichten
door J.L. Walch
Herfst
I
Vreemde macht dreef week en koud
mij tot wonder schemerdwalen
in de roerloos gouden zalen
van het wijde najaarswoud;
langs het bleeke vijvervlak,
dat daar kaatste in heil'gend zwijgen
teeder mijmeren van twijgen,
donker leed van zwaren tak.
Vogellooze stilt' was hoog,
waar wat bleeke blaren zweefden,
't hoogste reike' in 't duister streefde dan ter troost van spiegling boog.
't Zilverbleeke mijmermeer
gaf het buigen van den deemoed,
gaf 't droef wuiven van den weemoed
glansomblonken roerloos weer.
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'k Vroeg mijns harten vreemden drang:
Hebt gij mij naar hier gedreven,
dat ik leere voort te leven,
beeldend leed in glans van zang?
Weif'lend wijlde ik - Waartoe leidt
gij mijn loom leed; - doet het dwalen
'lijk de zaal'gen in de zalen
van der wouden goudenheid?
Waar in zomertijd wij twee
't heil der liefde leefde' in droomen,
in de huiving van die boomen,
- troebel is herin'ringswee O, dáar ben ik weergebracht bij den grot van weel'ge blaren,
waar wij sámen eenmaal waren,
in de klaart' van zomernacht.
IJl en gulden is het nu,
leeg gelijk mijn hart gebleven;
heugnis is het graf van 't leven;
heugnis slechts heb ik van u!
En mijn stem beefde als gesuis
in den weidschen woudetempel:
Wee! Wat voert mij tot den drempel
van 't verlaten liefdehuis?

Groot Nederland. Jaargang 11

615

II
En een antwoord ongemeen
daalde neder wonderdadig....
'k zag - o!.... langzaam, witgewadig
't Lief, dat lichtend mij verscheen....
Wit stond ze in het goud priëel en een waaz'ge glimlach blonk er
uit der oogen wonderflonker één glimlach was zij geheel.
Siddrend vlijmde door mij 't heil:
zóó, in 't innigst samenkomen,
heeft zij mij het hart genomen - nu weet 'k schoon die heil'ge wijl....
Nu zal 'k niet meer eenzaam zijn:
't wit-en-gouden Beeld verschoonde,
wat me eens 't kleurrijk leven toonde heugnis is nu 't léven mijn.
Duidend dreef de Schoonheid mij
langs des vijvers spiegelklaring
tot deez' wondere openbaring,
tot de wijsheid, die mij zei:
Weet: het edelst leven is,
in een hartespiegel stille
nog slechts glanzend spieglen widen
't leve' in zijn beduidenis.
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De Dichters
Zie, daar zweven eenzaam stille wolken,
bleek en droef, en schamel zon- doorschenen;
en verwijtend zien omhoog de volken
naar wier wezen is 't verstilde weenen.
‘Waartoe zijn zij; die het licht vervagen,
die de juiching van de zonnestroomen
doomig dooven door hun stomme klagen,
en een wazing om de wereld droomen?’
‘Waartoe zijn wij?’ mijmert ook hun eigen pijnen.
‘Want ons weze' is leed geworden weenen;
en ons eenig heil is te verkwijnen,
weg te wazen naar den hemel henen;
weg te zijn in Zon's ontzielde zalen,
uít het droevig wéten van ons leven....
Waartoe zijn wij?....
...................
.... Wijl de zonnestralen
Waas-verteederd teerste tinten geven?....
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Dramatisch overzicht.
Liefde is geen Speelgoed - bij Het Tooneel.
Gelijk die andere Proverbes is On ne badine pas avec l'amour wel een zéér romantisch
product, luchtig, grillig, hybridisch, hooghartig, diepzinnig, en overigens een staal
van het beste, dat de romantiek heeft opgeleverd.
Daar is allereerst dat zonderlinge Choeur, quasi-Grieksch of ook classiek-Fransch
in zijn optreden. Een modern schrijver zou die eene stem over drie, vier verschillende
landelijke typen verdeeld en zoo iets als een ‘volksmenigte’ hebben opgesteld. Musset
echter neemt het achteloos en gemakkelijker op, door één man, aan het hoofd van
een troepje, te doen spreken voor allen. Deze geeft dan de expositie van verschillende
tafreelen, benevens den moreelen indruk van de daden der hoofdpersonen, terwijl
hij bij gelegenheid ook dient, om niet enkel als repoussoir en moreele echo buiten
de actie, maar als gewoon personage in de handeling van repliek te dienen.
Het geheel krijgt daardoor iets zonderling statigs, als een soort classiek herderspel
en vloekt wel een beetje tegen die andere elementen: dat van de Molière-comedie,
in den Baron en de heeren Blasius en Bridaine vertegenwoordigd, en het eigenlijk,
fijn romantisch liefdespel. Terwijl dan deze laatste twee weer allerzonderlingst tegen
elkander afsteken de ruige caricatuur van dien eenen onnoozele en die twee dronken
heeren, tegen het hartstochtelijke, weemoedig-heerlijke en wereldsmart-peilende,
dat het minnespel van Perdican en Camille, met hun schuldeloos offer Rosette, als
indruk achterlaat.
Om dit laatste is het te doen, het andere lijkt maar aardige franje, hier en daar
luchtigjes aangehangen om het spel vermakelijk en geestig te doen zijn. Maar slechts
die twee mokkende en coquetteerende gelieven gaan De Musset ter harte; in hen is
hij zelf, als deel en tegendeel, tenzij men aan wil nemen, dat George Sand tenminste
gedeeltelijk het tegendeel was in wat er bijzonder grilligs en behaagzieks aan Camille
mocht zijn.
Hoe verwonderlijk fijn en diepzinnig heeft Musset in dit luchtig conflictje de
geheele zwaarte van romantische wereldbeschouwing en levensgevoelen weten te
geven en toch de individualiteiten behouden. Perdican
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is van den aanvang af... De Musset, de levendige jonge man van eenvoudige en klare
redelijkheid, die de dingen des levens aanneemt zooals zij zijn, zonder daarom te
lijden. Hij is geenszins zonder mannelijke ijdelheid en egoisme. In zijn blinden
hoogmoed offert hij het arme meisje Rosette op aan zijn en Camille's liefdeskrakeel,
bijna zonder te merken wat hij doet, maar het ontbreekt hem daarom toch niet aan
ontfermend levensinzicht en een schoone levenslust, die zich niet laten neerslaan
door het besef der vergankelijkheid ook van het schijnbaar meest durende....
Camille, het meisje, is veel meer gecompliceerd dan Perdican en ziet allerminst
klaar in zichzelf. Zij komt uit een klooster, waar blijkbaar vele gebroken harten een
toevlucht hebben gezocht en de confidenties van al die ‘harten’ vonden bij het
dwepend aangelegde meisje gretig gehoor. Zij leefde heftig al de
bedrogén-liefde-drama's mee, waarbij haar neef Perdican geregeld de mannerol werd
toegedacht en zoo overlaadde zij wel een weinig haar verbeelding. Tenminste, toen
nu de beurt aan hàar kwam om al die dingen zelf, in werkelijkheid, te beleven, voelde
zij zich moedeloos en angstig voor de smart, die immers onvermijdelijk komen ging
en verlangde weer terug naar de ongestoorde rust van haar klooster.
Maar dit is niet alles. In de onnatuurlijke levenservaring door haar verbeelding
opgedaan door al de tragedies der vriendinnen, die zij innerlijk meeleefde, is haar
toch wel een zin opgegaan voor de bittere tegenstrijdigheid des levens en haar
moedeloosheid is niet zonder verstandelijken grand. Wat wil dan, peinst zij, dit gevoel
der liefde, dat eeuwigheid belooft en toch niet anders dan tijdelijk en voorbijgaand
blijkt. En waarom moeten wij ons laten bedriegen door een geluk, dat onvermijdelijk
in tranen eindigt? Hoe wanhopig en en cynisch schijnt haar de levensbeschouwing
van neef Perdican, die weet en erkent dat zijn eeden van eeuwige trouw het niet
langer dan een jaar uithouden en toch geen oplossing van die tegenstrijdigheid
begeert....
Wat is dan het leven, indien van de vurigste wenschen, de heiligste oogenblikken
geen heugenis blijft en wat dwingt ons dan om deze comedie mee te doen, als
goedmoedige groote-menschen, die zich wel schikken willen in de doorzichtige fictie
van een kinderspel?
Camille in elk geval verdraagt het niet. Zij kent het begin van 't spel en zij weet
ook het einde. Zij gevoelt zich moe en wereldwijs en tegelijk een beetje vijandig
tegen den Man.... die voor haar altijd door neef Perdican voorgesteld wordt. Een
kleine revanche is zij al die gebroken harten uit haar klooster wel schuldig, en terwijl
zij zelve, vanwege haar rijpe levenservaring, schotvrij blijft, zal zij Perdican's
liefdegewond hart, bij wijze van zegetropee, in haar afzondering meenemen. Zoo
heeft zij het zich zelve en de kloostervriendinnen beloofd.

Groot Nederland. Jaargang 11

619
Maar het briefje, waarin zij kennis geeft van het vervullen dier treurige doch
onverrmijdelijke plicht, nl. het breken van Perdican's jongelingshart, bij toeval in
diens handen vallende, doet den loop der gebeurtenissen geheel veranderen. Dat
briefje wekt Perdican's ijdelheid, die nu toonen wil ganschelijk niet met een gebroken
of zelfs maar gewond hart rond te loopen. Zijn voortgezette vrijerij met Rosette maakt
nu weer haar naijver gaande en aldus komt zij tot de erkentenis van zichzelve, van
den drang harer eigen jeugd, die in die vreemde algemeene ervaringen was onderdrukt
en schuilgegaan. Zij heeft Perdican lief, gevoelt zij, en het kan haar nu ineens niet
meer schelen, of dat gevoel wel duurzaam is, of zijn gevoel voor haar wel duurzaam
is en ook hàar een ontgoocheld leven achter kloostermuren wacht. Dit alles moge
zoo zijn, het raakt haar echter niet meer. Zij zal doen wat het leven van haar wil,
eenvoudig weg en zonder vragen naar herkomst of doel van den drang dien zij volgt.
Haar bleeke wijsheid, zoover boven haar leeftijd, is gezwicht voor den roep van een
bloedwarme jeugd en ook haar romantische zwaarmoedigheid om de negatieve
uitkomst van schier elk liefdeleven schijnt geweken, nu het oogenblik haar genot
geeft. Zoo wilde het ook De Musset,... dat deel van De Musset's natuur, dat boven
de treamis van het romantische uit was, en dit leven nam op realistische manier.
In, ik meen, La Nuit d' Octobre heeft hij het nog eens uitgesproken, toen hij klaarder
had leeren zien in zijn, toen al lang geleden, verhouding tot George Sand, dat de
mensch niet eindeloos gebogen behoort te zijn onder de herinnering van een verloren
geluk en het vooral dwaasheid is mogelijke latere vreugd te beletten en te bederven
door een mokkende houding van eeuwige treuring, gelijk de tijdgeest ongeveer
voorschreef. Menige jonge mensch, die aldus in een gewilde houding begon, heeft
zijn pose ernst voelen worden en is ondergegaan in zeer gemeende vertwijfeling.
Maar De Musset wist, dat het leven, de natuur allereerst, anders is, en, als leven,
behoort te zijn onbewust cynisch, het oogenblik in volheid genietend en telkens weer
het nieuw gebodene aanvaardend, zonder zich om wat voorbij is te bekommeren.
Hij wil de liefde vieren, als 't ware in haar bedoeling van eeuwigheid in tijdelijkheid,
niet in haar uitkomst van ontgoocheling en onmacht tot verwerkelijking van haren
aard.
Dit gewild en dramatisch geformuleerd te hebben in een tijd, toen de besten met
voorliefde tegen het leven storm liepen en met zijn onvermijdelijkheid overhoop
lagen, is wel het beste bewijs van des dichters meerderheid in levenskracht, inzicht
en talent. Het verleent hem iets van Shakespeare's universaliteit, die alle problemen
van het leven stelde, maar geenszins tot taak had ze op te lossen. Ook van De Musset
mag men dit niet verwachten. Het is al heel wel, zoo hij ons aan't denken brengt,

Groot Nederland. Jaargang 11

620
en dat denken ons inzicht verruimt in de wonderlijke wederstrevigheid van leven en
wereld....
Een opvoering van On ne badine pas gaat zeker met bijzondere moeilijkheden gepaard
door het deels romantisch, deels quasi-classiek karakter van het werk. Bij Het Tooneel
kan men zich niet beroemen die bezwaren overwonnen te hebben. Noch dat uiterlijk
classieke, noch het romantische kwamen er tot hun recht in décor en omgeving, en
ook het spel der hoofdpersonen, hoe goed gemeend overigens, kon aan het
zoet-weemoedige donker romantische van het werk geen recht doen. Maar 't was
toch aardig om te zien.

Tournée Schürmann - Minnespel - Stadsschouwburg.
Minnespel (Liebelei) van Arthur Schnitzler is eigenlijk de meer moderne bewerking
van On ne badine pas...., de zwaardere, veel minder treffende en bekorende
bewerking. Nu leek het spel van deze Duitschers inderdaad niet geschikt om de
historie op haar voordeeligst te doen uitkomen. Eerst in de laatste wanhoopscène
vermocht Christine zich tot zekere levenswaarheid op te werken, terwijl de toonspeler,
die papa Weiring speelde, zijn woorden aan de rechtzinnige burgerjuffrouw waarlijk
met roerende eenvoud zeide. In deze scène, waar de stille oude man bekent niet meer
zeker te weten, of hij wel het recht had zijn zuster zoo volkomen af te sluiten van
alle zonde en kwaad... en alle geluk tevens, spreekt geheel de latere Schnitzler, de
individualistische Schnitzler, voor wien de gemeenschapsmoraal haar gezag verloor
en de eigen bevrediging van elken afzonderlijken mensch eenige maatstaf werd. Hier,
maar hier ook alleen in dit gansche stuk van vier bedrijven, leek ons Schnitzler
belangwekkend, omdat hij vorm gaf aan vragen, die op het innigst met ons huidig
bestaan, maar ook met alle menschenlevens, tezamen hangen. Hier raakt hij aan
onzen twijfel, den twijfel, die bewust of niet, de nieuwe mensch immer met zich
draagt, aan het recht van de gemeenschap, om ons te dwingen, maar even goed aan
dat van de eigen persoonlijkheid om zich te handhaven tegen die gemeenschap in.
De oude Weiring klaagt, dat hij in gemoede zijn zuster zóó goed op het rechte pad
der burgerlijke en christelijke deugd heeft gehouden, dat zij uitgebloeid en oud was
zonder ooit iets van het leven gekend, laat staan genoten te hebben. Wat De Musset
door zijn Perdican laat zeggen: dat men de kwade met degoede kansen aanvaarden,
dat men in elk geval leven moet, d.w.z. het oogenblik
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genieten, wat er ook van kome, dat herhaalt hier de oude muzikant Weiring schuchter,
omdat hij leeft in een klein burgerlijke wereld. Er is hier niet eens spraak van het
bedriegelijk karakter van het gevoel, dat ons eeuwigheid belooft en van de
menschelijke zoete dwaasheid, die zich telkens vrijwillig gewonnen geeft aan hetgeen
zij toch als bedrog kent. Het gaat hier enkel om fatsoen in een dor bestaantje, of,
misschien, een kort geluk in een onfatsoenlijke existentie. De burgerlijke maatschappij
heeft zich altijd voor het eerste uitgesproken, de nieuwe tijden echter meenen,
vooralsnog aarzelend, dat de laatste manier van leven voor hen de ware zou kunnen
zijn, wijl men het fatsoen niet meer het hoogste stelt, daarentegen een onbevredigd
leven zwaar te dragen valt.
Dat deze twijfel hier nu wordt uitgesproken, is, meen ik, het belangrijke aan
Schnitzlers tooneelspel. De rest schijnt reeds verouderd realisme, met vrij wat
romantische sentimentaliteit gemengd. Die ‘rest’ is het geval van een jongen heer,
in een mondaine liaison ‘verward geraakt’, kan men zeggen, die hem veel angst en
weinig vreugde baart. Om hem aan die strikken van een echtbedoelde en dus durende
liefde te onttrekken, heeft een welmeenend vriend hem in kennis gebracht met een
dier meisjes, die de vroolijke Weenerstad bij menigte herbergt, in de hoop dat een
onzware Liebelei hem van de Liebe genezen zal. Maar aan het meisje heeft de
welmeenende daarbij allerminst gedacht. Als de mondaine liaison tot een catastrophe
voert - ontdekking, duel, dood - blijkt, dat het meisje zelve de Liebelei voor Liebe
aanzag en misschien sterven moet om die vergissing, om dat spel, dat men met haar
gedreven heeft en dat zij voor ernst opnam.... juist als de arme Rosette.
Maar Rosette is een bijfiguurtje en alles van 't geval is luchtig behandeld (en juist
daardoor zoo ontroerend) terwijl hier in een leeg eerste en een niet volkomen vol
tweede bedrijf, met zeer weinig levend ontwikkelde figuren, de zaak zeer tragisch
en zwaar wordt opgenomen. Wij worden geacht in al dat verscheiden leed mee te
voelen, in de angst en benauwenis des jongens mans, in het meelîj des vriends, in de
eenvoudige, maar groote liefde-smart van het jonge meisje. Wij mogen die menschen
en hun leed niet belangrijk vinden op de wijze als hier voorgesteld, niettemin wordt
ons elk moment zwaar toegemeten en komen wij niet vrij, vóór en aleer wij terdege
hebben verstaan, hoe vreeselijk het is, dat jonge lichtzinnige heeren soms
diepgevoelige, arme meisjes als tijdverdrijf het hof maken en van hun levensrust en
geluk berooven.... Dat is erg inderdaad, maar op het tooneel en in den roman vragen
wij weer eens wat anders, omdat het geval nu sedert, laat ons zeggen, vijftig jaar wel
voldoende toegelicht mag heeten. Gelukkig vond Schnitzler dat ook en heeft hij het,
zoover ik weet, bij één bedrogen meisje van deze soort gelaten.

Groot Nederland. Jaargang 11

622

Het Levende Lijk - bij Het Tooneel.
Tot Royaards en zijn medehelpers gaan allereerst onze waardeering en hartelijke
bewondering voor de innig verzorgde, eerbiedvolle wijze, waarop hij dit nagelaten
werk van Tolstoï heeft ten tooneele gebracht.
Deze opvoering telt mee onder degene, waardoor Royaards zich jegens het
vaderlandsch tooneel verdienstelijk heeft gemaakt. Er is veel inzicht en nog meer
zorg en doorzetting en volhoudende aandacht toe noodig, om zulk een tooneelstuk
in scène te zetten, ook veel goede wil en hartelijke medewerking van allen om samen
te werken tot een zoo gaaf en sluitend geheel. Dat zigeunertafreel alleen was reeds
een gang naar de comedie waard en er waren talrijke tafreelen, alle even verzorgd
van uiterlijk, even frisch en sober realistisch als omgeving en costuum. Men zegt,
dat Royaards zich tot in onderdeelen op de Reinhardtsche regie geïnspireerd heeft...
en dat kan toch eigenlijk volstrekt geen kwaad als men zich laat leiden door een
meerdere in zulk een gecompliceerd geval. Het publiek vooral kan er hoogstens bij
winnen, terwijl Royaards zelf immers nog zijn creatie van Fedor gaf, waarvan men,
om te beginnen en als grootste lof, zeggen kan, dat zij een gansch anderen mensch
dan den gewonen Royaards te zien gaf. Deze had zich verloochend en weggegeven
aan dat wonderlijk verfijnde en verzwakte, dat Fedor heet... en zooveel van Tolstoï
zelf in zich draagt.
Het was een mooie menschfiguur in zijn persoonlijk-bijzondere ontaarding die
Royaards hier voor ons verbeeldde. Het geraffineerde en nog eenigszins moedwillige
van den aanvang, in de zigeunerscène, tegenover het schoonzusje en den ouden vorst,
was ondergegaan in de zwakke dronkemansgemoedelijkheid van het kroegtafreel,
een gemoedelijkheid met slap berouw, toch niet zonder ruimheid van voelen. En
later, voor den instructierechter, was het weer de zwakke exaltatie, de heftig
opgewonden durf van een déclassé, die zich plotseling zijn eigen waarde herinnert
en niets meer te ontzien heeft. Al de ruwe en ongevoelige algemeenheid van zoo een
rechtsbehandeling tegenover de teere ingewikkeldheid van een cas de conscience,
van een onnaspeurbaar fijn gemoedsgeval, wist Royaards hier in zijn opgejaagde
zenuwheftigheid te doen beseffen. Het was zéér treffend in zijn jammerhartige
menschelijkheid en men moest er bij denken, hoe dit geval een type is van oneindig
vele, dat zich elken dag herhaalt over de gansche zoogenaamd beschaafde wereld.
In de laatste acte was Royaards dan enkel bevende, krampende uitzinnigheid, als
een, die een besluit nam, welks uitvoering eigenlijk boven zijn kracht gaat. Zelfmoord
is niet voor deze naturen. Er ligt nog een te zoete levenslust op den bodem hunner
stoffelijke misère en het is juist Fedors hoogere moreele beschaving, die hem een
plicht oplegt
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waarvoor de, trots alles levenskrachtige, vagebond met geheel zijn wezen terugschrikt.
Welk een daad van heroïsme, van ziele-grootheid is dan deze zelfmoord en hoe
treffend is hier kracht en zwakheid, gansch natuurlijk en zonder eenig vertoon,
tezamen gedacht....
Royaards werd bij zijn spel uitstekend ter zijde gestaan en men zou nog vele namen
willen noemen. Beter echter schijnt het, om het geheel te loven, het gevoelige
samenspel, waarin de bijzondere eenheden, ook die van Royaards, opgingen en dien
weldoenden indruk van een zoo voortreffelijke prestatie in alles en allen
teweegbrachten, als op ons tooneel maar zelden wordt gezien.
Het werk van Tolstoï is overigens.... wel geheel en al Tolstoï. Ik zou geen schrijver
weten, die in zijn scherp en niets ontziend realisme zich tòch zoo lyrisch betoont.
Tolstoï schijnt nooit aan een publiek, nauwelijks aan kunst te denken bij zijn schrijven,
zoo argeloos natuurlijk welt het op. Dit tooneelstuk doet zich in zijn veel te vele
scènes voor als ware het uit een roman getrokken. Het lijkt meer literatuur dan tooneel
en stalt allerlei voor ons uit, dat met de handeling niets te maken heeft, enkel voor
het pleizier van het vertoonen. In die veelheid schijnt dan de ontwikkeling van Fedor
soms geheel losgelaten, tot men de draad weer voelt, maar zoo fijn, zoo literair subtiel,
dat men weer het gevoel krijgt eigenlijk een roman op de planken te zien. De realist,
de epische kunstenaar kàn het niet laten het groote leven om zijn geval af te beelden,
gelijk de lyricus het niet nalaten kan zichzelf te geven in de uithoeken van zijn wezen,
zijn heimelijke sympathie met die ruime, gevoel- en levensvolle zwakheid van Fedor,
die eigenlijk grootheid beteekent, misplaatst en teloorgegaan in een kleine,
burgerlijk-minne wereld.
De ondergang van een schoon natuurleven in een wereld van burgerlijk kleine
orde en dit in Russischen toonaard gezet.... zou dat niet den zin van Tolstoï's drama
mogen heeten?
FRANS COENEN.
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Een roman in brieven; het genre bestaat dus nog. En het is hier zelfs heel goed
vertegenwoordigd.
Het is waar - toen we het eerste van de epistels lazen, welker samenrijging dit
boek vormt, oordeelden we minder gunstig. Dien eersten brief - van Marie van
Overdinge te Tholen naar Lize Tullingh-Lepelaer in Den Haag - vonden we wat te
literair van inleiding, en wat précieuzerig ook in de wijze waarop het verzoek, dat
zijn eigenlijken inhoud en zijn aanleiding was, werd voorgedragen. De eenigszins
kinderlijke wensch dien de 35-jarige Marie hier uitdrukt: dat men van den Minister
zal trachten te verkrijgen om, ter wille van de plezierige aartsvaderlijkheid harer
geboortestad, een Brabantsch-Zeeuwsch spoorwegplan tegen te houden - die naieve
wensch wordt ons na, en in verband met, de literaire inleiding voorgedragen met
eenige pretentie, die als in strijd met den geest van het verzoek, wat valsch aandoet.
We krijgen den indruk dat hier een geroutineerd ‘literator’ op niet erg gelukkige
wijze een notabele en kleinsteedsche dame schrijvende invoert. Evenwel, we schorten
ons oordeel op, want: zou het niet mogelijk zijn dat de auteur juist dezen indruk ons
van het karakter der correspondeerende dame wilde geven?
En het antwoord - van Lize aan Marie - (2de brief).... doet ons nog onaangenamer
aan. Hemel, wat 'n vervelende, zelfgenoegzaamgeestige, al-maar-door geestige en
al maar door zelfgenoegzame dame is hier aan den rammel. Voor de geestigheid van
deze dame - o hoe zeer is zij dame, en hoe weinig vrouw - is niets heilig of veilig.
Zij badineert, zij badineert. Zij badineert over Verlaine's verzen, en over een ‘levend
geloof’, en over een allerliefste huichelende ouwe-drakedame, en.... zij verveelt ons
met haar badinage. Hoor:
‘.... Marie, ik zit nu aan je voeten; buig je over me, ik fluister je mijn ontdekking
toe, zooals een schuchter meisje vroeger den naam
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harer future de moeder toefluisterde. Mijn ontdekking die me eerst berucht, en éénmaal
beroemd zal maken. Hoor, daar is ze: de man kan nog gered worden. Nu, is dat niet
hèt? Hoor je daarin niet den diepen toon, die komt van heel, heel ver? Heeft het niet
al 't verbijsterende van een waarheid, te lang, te lang vergeten? Niet den weemoed
van
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne?

Niet ook de eeuwige lente van een levend geloof?
Zeg zelve eens de kostelijke woorden: de man kan nog gered worden, en zie of
het niet tintelt door je ziel, of het niet - zooals een Nieuwe Gidser zou zeggen - zindert
door je ziel, als toen Rachel Jacob zag?’
Het is bedenkelijk, als een personage in een roman den lezer gaat vervelen, op een
zoetig-zelfingenomen manier gaat vervelen, zooals deze dame. Laat een personage
uw diepen afschuw wekken, u met ontzetting vervullen, maar.... laat zij u niet
vervelen. Dit is een gevaarlijk procedé.
Gelukkig dat we er niet voor zijn teruggedeinsd, en hebben doorgelezen. Gelukkig!
Want we hebben er een interessanten roman door gewonnen. Een roman, die speelt
in Christelijke kringen. Het is waar, de Christelijkheid wordt niet door allen gevoeld
als een sterk levend geloof; maar het geloof is toch iets, dat deze menschen verbindt.
En ook dáárom is dit boek al dankbaar te aanvaarden. Want het Christelijk Nederland,
het grootste deel van onze bevolking, wat is het schaarsch in de literatuur
vertegenwoordigd!
Ik sprak reeds van Marie, de schrijfster van den eersten brief, en van Lize die den
brief beantwoordde. Zij zijn de landelijke en de verhaagschte Christelijkheid. Hoe
deze laatste soort nog verder van honk kan raken, zien we in Lize's dochter, de
schoone en raadselachtige Henriëtte, die ‘tante’ Marie haar verloofde afhandig maakt.
Met list, met behendigheid, zeker. Met het sterk besef van recht op een eigen geluk,
zegt ge; een recht om voor dat geluk te strijden met alle middelen?.... Het is mij wel
- maar het is on-, neen het is anti-Christelijk. En zoo leeren we langzamerhand het
boek begrijpen als de voorbereiding en de uitbeelding van de antithese:
Marie-Henriëtte; de antithese: waarachtig geloof, dat Gods wil, zooals die zich in
ons openbaart, stelt boven al - en aan den anderen kant de wereldsche verwording,
die zichzelf zoekt; en den godsdienst nog vasthoudt, d.w.z. in de hand houdt; als één
van de middelen tot dat doel.
Maar.... Marie scheen ons toch in dien eersten brief niet zóó sym-
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pathiek, dat zij die hooge representatieve functie waardig zou kunnen vervullen? Het
is zoo; doch primo zijn we zoo vrij op grond van hetgeen volgt, haar eersten brief
als een niet geheel zuiver door den auteur weergegeven schriftuur te beschouwen;
en dan: Marie wordt - en dat is het kenmerk van hen in wie 't geloof levend is - in
strijd en leed beter, zuiverder.... ‘gelouterd’ inderdaad. Hoe langer hoe meer wordt
in den loop van den brievenreeks het diepste van haar wezen naar buiten gebracht.
Er zijn heel ernstige, moreel mooie en diep-Christelijke vertoogen van haar. Als
Henriëtte zich - uitermate valsch, en alleen verontschuldigbaar voor wie in de liefde,
de begeerende liefde dan, alle listen geoorloofd achten - wendt tot tante Marie om
haar tot vertrouwde te nemen, schijnbaar, in een moeielijke ‘geloofskwestie’, een
kwestie tusschen haar, Henriëtte, en hem die op dàt oogenblik nog haar verloofde
is, antwoordt Marie op een wijze, zoo eenvoudig en zoo vol zuiver Christelijk besef....
dat wij het spel voor Henriëtte verloren achten. Henriëtte heeft ‘tante’ willen innemen,
haar zwakten en die van den begeerden Henri Driellaert te weten willen komen, door
confidenties te doen. Welke confidenties zonden op tante den meesten indruk maken?
Die in zake het geloof. Maar Henriëtte hanteert hier een leus die zij - het blijkt uit
de wijze waarop zij ze gebruikt - toont zelf niet te begrijpen. Henriëtte is dus, strijdend
op háár wijze om den buit Henri Driellaert, overwonnen.... En zij wint ten slotte
alleen doordat zij, de vijand van buiten, een bondgenoot vindt in Marie's eigen strenge
eischen omtrent het volkomen vertrouwen dat moet bestaan tusschen verloofden.
Marie die ontrust is omtrent Henri's vroeger leven in Indië; die wacht en hoopt op
confidenties, die die confidenties van hem poogt uit te lokken zelfs, ziet van Henri
af, als Henriëtte met de intuïte der felle begeerte die confidenties van Henri heeft
losgekregen, en dit resultaat met veel schijn-hartelijkheid aan haar rivale bericht. Bij
Henri Driellaert, niet zoo fijn van gevoel, heeft zij meer kunnen beginnen dan bij
zijn verloofde; en dat verschil in fijnbesnaardheid dat tusschen de verloofden blijkt
te bestaan, toont ze in stillen triomf aan Marie. Dan verbreekt die de verloving; en
Henriëtte wint.
Men zal opmerken, dat Marie's bezwaren niet van specifiek-christelijken aard zijn.
Dat de auteur haar conscientieusheid in dezen voelbaar maakt als een uitvloeisel van
haar godsdienstig besef, is één van de voornaamste redenen, waarom zijn werk een
eigenaardige plaats in de Nederlandsche belletrie van dezen tijd inneemt. We voelen
hierin dat levensinzicht naar buiten komen, dat, door bijna alle tegenwoordige
romanschrijvers niet-gekend, het levensinzicht van het grootste deel van ons volk
is, en dat alle moraal ziet wortelen in godsdienst.
En dat besef komt ook naar buiten in allerlei willekeurig schijnende
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- en misschien zelfs wel, ook wat den auteur aangaat, inderdaad willekeurig zijnde
- uitingen van andere personen uit dit milieu van Tholenaars en uit Tholen vandaan
verwereldschte menschen. In allen.... verschillend gekleurd naar de verschillende
persoonlijkheden. In Henri Driellaert zelfs, den Indischen zakenman, zakenman in
zijn hart, leeft 'n vage, maar mooie herinnering aan godsdienstig leven, en spijt, dat
hij dat leven niet in Holland weervond bij zijn repatriëeren. ‘Zie je, kapitein’, schrijft
hij aan een jeugdvriend - en het zijn te aardige zinnetjes, om ze niet even te releveeren
- ‘ik vond onzen lieven Heer veel te groot dan dat hij zich met zoo'n peuter als mij
zou occupeeren. Toch was ik netjes lidmaat geworden vóór ik naar Indië ging, maar
dáár deden ze er niet aan. Toen ik terugkwam was het gemoedelijke van den
godsdienst af. Vroeger gingen we allemaal naar de kerk, en lachten om den dominee.
Nu gaan sommigen nog naar de kerk, doen dan net als dominees, en de anderen
moeten van kerk en dominees niets hebben - en niemand lacht meer. Nu hoort je
zuster (Marie) bij de eerste soort, en ik ben, hoe weet ik zelf niet, ingedeeld bij de
tweede groep, terwijl ik eigenlijk behoor bij het uitgestorven soort der lachers.’....
Een Christelijk levensbesef dan gloort in dit boek; en de belijders ervan, - oprechte-,
en huichelende-, en sleur-, en zelfs afgewende-belijders - zij zijn met veel
gemoedelijkheid en artistieken waarheidszin door Haspels - Dominus Haspels geschilderd. Hij geeft zelfs, naar het mij voorkomt met goedigen spot, met deze
schildering, den anticlericalen een nieuw wapen in de hand; hij suggereert den
illiberalen ‘liberaal’, zooals er helaas zoo velen zijn, den welbekenden smalenden
triomfkreet: ‘Zóó zijn ze nou die vromen. Hoeveel van hen zijn werkelijk christelijk!’
Wie kent dezen triomfkreet niet? ‘Hoeveel van hen zijn werkelijk christelijk?’ Wel,
ik geloof: bijna allen. Want in bijna allen - ik zonder natuurlijk Henriëtte uit - gloort
nog met meer of minder kracht die overtuiging: dat het Christelijk levensbesef toch
het hoogste is. Die overtuiging is het kenmerk van den Christen, niet meer en niet
minder; en men mag hem dien naam alleen ontzeggen wanneer die overtuiging slechts
door hem wordt voorgewend, niet wijl hij een traag of dikwijls falend volger is van
wien hij ziet als zijn Meester. Dit is het wezen van het geloof; en de ‘liberalen’ die
een zich Christen noemende smalen om zijn werken, toonen dat zij van een godsdienst,
wiens stichter leerde dat het geloof den mensch kan behouden, weinig begrip hebben.
Mijn betoog heeft langzamerhand weinig meer van een literaire boekbespreking.
Doch ik achtte het ook een beetje mijn taak, den geest waarin het werk van den heer
Haspels is geworden, den blij-
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moedigen, vertrouwenden geest, voelbaar te maken, waar die zoo vaak wordt
misverstaan; en ook - waar die geest een boek als dit tot iets afzonderlijks in onze
hedendaagsche belletrie stempelt. Trek ik mij nog een oogenblik terug op het terrein
dat men in engeren zin dat van mijn ‘vak’ acht, dan heb ik eigenlijk nog heel veel
van dit boek te zeggen; wat echter bekort kan worden, daar het zou móeten bestaan
in de vermelding van die qualiteiten die men allang van den auteur kent. Het zijn
een groote gemakkelijkheid, een overvloedige vlotheid van onderhoudenden
verhaalstijl. Dat in den aanvang van dit boek die overvloedigheid ons wel eens wat
te machtig werd, noteerden we. We zijn schuldig hieraan toe te voegen, dat in het
verder verloop - waarvan wij ook reeds aanhaalden - de mededeelingswijze der
correspondenten zich, gelijk bij de meerdere spanning van hetgeen wij beleven ook
natuurlijk is, verstrakt. - Doch ik geloof toch, dat hier het zwakke punt ligt van Ds.
Haspels. Hij heeft een klein beetje te veel gemak van ‘onderhoudend’ redeneeren;
hij poogt te veel, naar de gewoonte der redenaars, met niet geheel zuiver artistieken
zin de aandacht te trekken door een kunstmatige levendigheid. Zijn werk heeft
daardoor vaak iets al-te-druks.
Dit wisten we; vóór we de lectuur van 't met een aardigen omslag uitgegeven werk
‘De Stad aan het Veer’ begonnen. We mochten het ons tijdens de lectuur herinneren;
maar, precies zooals na de vorige boeken waarin we deze kleine onaangenaamheid
opmerkten, zeggen we ook na de lectuur van dìt: Toch móói werk!
J.L. WALCH

André de Ridder, De Koude Eroos. Uitgave Boekhandel ‘Flandria’.
Filiep Dingemans' Liefdeleven. L.A. Dickhoff Jr. te 's-Gravenhage.
De gelukkige Echt van Mijnheer Dingemans. L.A. Dickhoff Jr. te
's-Gravenhage.
Sinds ik hier, verleden jaar, sprak over de ‘Gesprekken met den Wijzen Jongeling’
hebben zich van den vruchtbaren schrijver André de Ridder een viertal boeken op
mijne tafel saamgehoopt. Van 't oudste hiervan ‘De Koude Eroos’ wil ik enkel
mededeelen dat het als een afgezonderd kapittel is der ‘Gesprekken’, een der
eigenaardigste, der best geschrevene en fijnst bedachte.
Van een anderen aard echter zijn de twee boeken waarin verteld wordt van Filiep
Dingemans' leven. Daarmee heeft de schrijver een genre aan-
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gedurfd dat haast niet door de Vlamingen beoefend wordt, nl. dat van den
psycologischen roman.
In psycologie waren tot nu toe, de Vlaamsche schrijvers nimmer bijzonder sterk;
men heeft het al opgemerkt. Ze houden een prachtig palet in de hand; maar een
ontleedvliem kunnen ze kwalijk gebruiken.
Van eene andere baan dan de gewone te hebben gekozen mag dus reeds André de
Ridder als eene verdienste aangerekend worden.
Met wat oefening merkt het oog gauw op den buitensten schijn der werkelijkheid,
het spel der gebaren, het levendige der tegenstellingen, enz. enz.; doch om te leeren
begrijpen waarom dit gebaar gedaan wordt en geen ander, waarom een gelaat vertrekt,
waarom en hoe eene daad uitrafelt tot menigvuldige gebeurtenisjes, enz. enz., daar
is noodig, bij een scherpen blik, het vermogen om te denken, de gevolgtrekkingen
van al 't waargenomene te rangschikken en in hun waar licht te stellen, en daardoor
dieper in te dringen in de tragedie, de echte tragedie van 't leven die toch altijd huist
in 't hart zelf van den mensch, in de bronne zijner passies.
Met een kort stukje van Aug. Vermeylen: Een jeugd maakt dit werk van A. de
Ridder uit schier al wat er over 't gemoedsleven van een jongen man dezer laatste
tijden in Vlaanderen geschreven werd. Een jeugd van Vermeylen - enkele bladzijden
slechts over jaren reeds in Van Nu en Straks verschenen - is eene synthetische
voorstelling van 't ‘lijden’ der intellectueele jeugd van dezen tijd. Sommige dingen
daaruit dragen bepaaldelijk den stempel van de jaren 1890-1900; andere zijn weer
algemeener en behooren wellicht de geschiedenis der jeugd te allen tijde.
Deze laatste dan ook vinden wij in 't boek van André de Ridder waar hij ons den
jongeling Filiep Dingemans uitbeeldt. - Het verlies der eerste illusies aldus: - de
laatste kinderjaren hebben leeren droomen en speculeeren, en vele vooruitzichten
kregen in de gedachte eenen aantrekkelijken en duurbaren vorm. Wat gebeuren moet,
het staat daar zoo zeker voor den geest in eene bekoring van heerlijk kleurend licht....
- En dan, plots, kijkt men rond zich met mánnenoogen, en de verwondering komt en
het spijt: - het leven is ánders dan men dacht en niet terstond schenkt het u al hetgene
begeerd werd....
Dat is genoeg om zich voor 't ongelukkigste schepsel van de wereld te houden, en
de Werthersche levensmoeheid wordt dán zoo goed begrepen.
De overspanning van zijn geprikkelden geest geven den jongeling honderd redenen
om zich diep rampzalig te gevoelen.
‘.... dit is mede van 't allerergste....,’ zoo spreekt Filiep Dingemans ‘die sensatie
van alleen te zijn, van eenzaam op de wereld te staan, heelemaal afgezonderd, zonder
iemand die u geweldig lief, oprecht eens
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lief heeft tot het krankzinnige, die u zou lief hebben al hadt ge een moord begaan,
en van te zijn ook zonder iemand die u heelemaal begrijpen kan en die u het leven
kon helpen dragen of u ontlasten van heel het zwaar, nutteloos en kneuzend gewicht
uwer droomen....’
Die enkele zinnen ontsluieren ze u niet reeds veel van dat jongelingsgemoed?
Niets van wat hij op zijne wegen ontmoet kan hem bevredigen. Alles is hij
aanstonds beu. En steeds weer reikhalst hij naar een nieuw leven en steekt ‘bevend
zijne handen uit naar eene toekomst die hij wanhopiglijk toch anders en beter durft
verhopen en die hij zich soms zielsmooi verbeelden wil....’
In tegenstelling van het stukje van Vermeylen, heeft André de Ridder zijn held op
meer alledaagsch terrein zich doen bewegen. 't Is te zeggen dat we Filiep Dingemans
in realistischere gedaante voor ons zien staan en - de uitgebreidheid van zijn boek
liet het den schrijver toe overigens - kunnen nagaan zijne gewaarwordingen bij de
geringste gebeurtenisjes.
Somwijlen zal dat laatste den schrijver eenigszins te ver leiden en hem doen
aanbrengen tal van nuttelooze en belanglooze bijzonderheden, die haarklieverijtjes
worden, en die den indruk van wat ‘spreken’ moet verminderen. Anderszins treffen
vele van die aangeteekende, dikwijls in schijn slechts geringe details, door hunne
fijne nuanceering, en ook door hunne diepe waarheid, zoodat ze dan werkelijk heel
het groote leven als achtergrond hebben.
Door deze laatste wordt b.v. eene bladz. als die waar verteld wordt over Filiep's
kinderjaren en de meid die hem doet verliezen heel vroeg al de puurheid van zijnen
geest ‘en waardoor zijne kindsheid van niets onwetend bleef’, een brok natuur lillend
als 't pijnlijk overgevoelige vleesch-zelf der menschen.
Evenveel roeren ons verdere gedeelten van 't werk alwaar ons onder de oogen ligt
een gepijnigd hart, waarlijk naakt en opengereten.
Ik weet, een twijfelend lachje kunnen we niet altijd, voor al die smart, van onze
lippen afweren; we weten dat Filiep vaak door zijne verbeelding alleen ziek is. Maar is beklagenswaardiger het, laat me maar zeggen, werkelijke lijden dan het
ingebeelde?
Filiep dus, uit de aanhalingen hierboven neergeschreven heeft men het kunnen
merken, is vooral ongelukkig omdat hij zich alleen gevoelt, omdat hij niet aanstonds
in zijn leven de alles overweldigende liefde ziet opbloeien die hij verwacht. En dan
acht hij zijn bestaan zoo goed als verwoest omdat de wereld niet cito op hem afzendt,
in levenden lijve, de sprookjes-mooie en volmaakte princes uit zijne vage droomen.
Lieve dames zal hij wel ontmoeten, maar bevrediging schenken ze hem niet.
Althans niet voor langer dan enkele dagen. Het mangelt haar allen
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aan iets. Typisch is het, b.v., waarom Filiep niet van Mitje kan blijven houden, een
maagdeken nochtans die, zoo zegt hij zelf, een prachtig hart heeft, fijn vrouwelijk
gevoel en een opgehoopten schat teerheid in haar. Als hij haar eenigszins liefhad dan
was 't omdat ‘hij had een tijdlang vergeten dat ze niet zeer schoon was, niet hoofsch
of ontwikkeld, dat ze in 'n straatje woonde met lompe en onbeschaafde ouders
tusschen krammakkelachtige meubelen, dat ze een hoedje van zes frank vijf en
negentig droeg en een regenscherm met een gebroken balein en een kleed zonder
elegantie....’
Al zijn begeeren groeit naar den droom eener volmaakte vrouwenliefde die zijn
wezen heelemaal overmeesteren zou, en zelf kan hij geen groote liefde gevoelen.
Hij wil alles ontvangen en kan slechts weinig terugschenken. Alsof liefde niet vooral
is: - zich zonder terughouding geven. Zijne liefde is eene met zeker welgevallen zelf
aangekweekte illusie, eene zeepbel die soms door minder dan de gebroken balein
van een regenscherm plots vernietigd wordt....
Er is veel cabotinage in Filieps' liefde. Ook in zijn smart. Ze coquetteert en kijkt
in den spìegel als een lief meisje. Ze vindt te veel behagen in haar eigen doening om
zich zelf meenens kwaad te doen. En zoo zijn we maar half ongerust wanneer we
Filiep zien grijpen naar zijn revolver en brieven schrijven....
Evenmin als Werther - den waren Werther - zet hij.... de proef op de som. En in
plaats van te sterven - trouwt Filiep Dingemans.
Tot daar het eerste deel van 't werk. Het tweede vertelt ons over hetgeen de titel
aangeeft: De gelukkige Echt van Mijnheer Dingemans. - 't Is de ontluikende liefde
van Filiep voor zijn jong vrouwtje, hunne huwelijksreis, de eerste jaren van huiselijk
geluk en dan toch het stilaan verwateren en te loor gaan van dat geluk. Het komt tot
eene echtbreuk, Filiep verlaat de schuldige gade om in de vreemde ergens, na enkele
jaren, te gaan sterven.
Ik kon minder houden van dit laatste boek. Het kwam me meer gemáakt voor, te
lang gerekt; en veel is er bij gehaald ter veraangenaming, doch zonder rede. Zoo, bv.
de beschrijvingen der stad Londen waarheen de jonggetrouwden op speelreis gaan
en die niets bijbrengen tot het bekend maken hunner karakters, enz. De karakters
zelf zijn hier niet meer zoo van dichte bij en stipt nagekeken. De lijnen die hen moeten
omteekenen zijn onzeker, vlok en vaak tegenstrijdig.
Zeker vinden we in dit gedeelte fraaie brokken, bladzijden getuigend van fijnen
kunstsmaak en teêre gevoeligheid. Ik duide maar aan het kapittel: Filiep als Othello,
vol ware pathetiek.
Maar met voorliefde grijp ik weer naar Filiep's Liefdeleven dat ik het beste werk
acht dat André de Ridder ons tot nog toe schonk.

Groot Nederland. Jaargang 11

632
Psycologisch ontleed komt er uit dit boek te voorschijn het volledigste
jongelingsfiguur - van een hedendaagsch cultuurmensch met al zijn tegenstrijdigheden
in denken en handelen, met zijne zenuwachtige zwakheid en zenuwachtige kracht,
met zijne naïveteit en zijn scepticisme, met zijn eindeloos verlangen en zijn alles
moe-zijn.... het volledigste jongelingsfiguur zeg ik onzer Vlaamsche literatuur.

Edward Vermeulen, Herwording. - Roeselare - Boekdrukkerij A. Gallet.
Een roman voor brave lieden. De moeder mag hem hare dochter laten lezen. - 't Is
niet daarom, hoop ik wel, dat ik weinig pleizier bij de lectuur vond. Maar de brave
tooneelpopjes van M. Vermeulen zijn veel minder interessant dan de natuur. En om
ons dat te doen vergeten bezit de schrijver niet genoeg verbeeldingskracht. Ten tijde
van Conscience schreef men meer van die boeken als Herwording, maar, als
uitvoering, was 't gewoonlijk minder dan dit. De Heer Vermeulen aldus heeft Streuvels
en andere gelezen en er profijt uitgetrokken. Dit, misschien, is al éen goed ding,
vermits dat toch geen slechten invloed op de lezers van literatuur als deze kan
uitoefenen.
Nu weet ik niet of ik hopen mag de lezers van Gr. N. tusschen deze hierboven
genoemd plaats te zien nemen.
EDMOND VAN OFFEL.
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Van hoog en laag.
Het eerste levensboek
door Cyriel Buysse.
I.
Het kasteel van ‘meneer den b'ron’ stond boven op een mooi-begroeiden heuvel,
vlak tegenover het kasteel van ‘meneer de groave’ dat zich insgelijks verhief boven
op een mooi-begroeiden heuvel. Daaronder en daartusschen lag het dal, met het
dorpje en de zacht door groene weilanden heen kronkelende rivier.
Het kasteel van ‘meneer de groave’ was grooter en grootscher dan het kasteel van
‘meneer den b'ron’. Het had ouderwetsche koepels en torens en kanteelen en spiegelde
zijn statige schoonheid in een der breede bochten van het stille water. Maar het minder
grandioos kasteel van ‘meneer den b'ron’ was toch pittoresker gelegen: het heuveltje
waarop het stond was ietwat hooger dan de andere heuvel; het zicht van daar uit
ontvouwde zich ruimer en mooier over de gansche streek; en vrij dicht bij, als 't ware
er bij behoorend, stond een oude, oude, houten molen: een molen die dateerde uit de
middeneeuwen, gansch grijs en gansch verweerd, en die bij gunstig weer nog werkte,
als een aartsvader die zijn knokkelige ledematen in beweging houdt om frisch te
blijven.
Daaronder lag het dorpje, en 't heette ‘Meulegem’. Heel héél oude papieren, die
vergeeld en half vergaan lagen op den zolder van 't gemeentehuis getuigden ervan,
dat de molen al lange jaren bestond vóór het dorpje, waaraan hij zijn naam had
gegeven. De huizen,

Groot Nederland. Jaargang 11

634
het kerkje, de kasteelen, dat was alles veel later gekomen. Maar de bewoners wisten
daar niets of slechts weinig van af. Meulegem veranderde niet: wat hun ouders en
hun voorouders gekend hadden bestond nog als vroeger en niets noemenswaard was
er ooit bijgekomen. 't Leek wel of Meulegem zoo ineens, op één dag, kant en klaar
was neergezet en voorbestemd om altijd zoo te blijven.
Er was maar één straat. Zij kwam, als steenweg, kronkelend uit de velden en de
bosschen en werd eerst dorpskom tusschen twee herbergen: het ‘Vosken’ en de
‘Nachtegaal’. Het Vosken en de Nachtegaal waren als twee vooruitgeschoven posten,
die, elk op zijn manier, sprekend door hun uithangbord, den vreemden bezoeker
begroetten. De bruingekleurde vos met zijn enormen staart en schittervalsche oogen,
scheen je toe te roepen: ‘Pas op, 't is hier niet pluis!’ Maar de nachtegaal, die
kweelend, met fijn, open bekje op een larixboompje zat geschilderd, deed duidelijk
zijn best om den ongunstigen indruk van zijn overbuurman uit te wisschen en zong
den vreemdeling zoet-streelend toe: ‘Kom maar gerust, het is hier aller-liefelijkst.’
En de nachtegaal had gelijk. Rechts en links vertoonden zich weldra pittoreske
huisjes, met bloementuintjes langs de lichtgekleurde geveltjes: hier een klein
boerderijtje, lachend in de zon, daar een oud geveltje met overhangend stroodak en
gekleurde luikjes; en zoo geraakte men tot aan de kleine dorpplaats, die eigenlijk
niets anders was dan een verbreeding van den straatweg: het witgekalkt, ouderwetsch
kerkje met zijn kerkhof, enkele winkeltjes en herbergjes, een popperig gemeentehuisje,
een nog al mooie pastorie, en daarachter 't park en het kasteel van meneer den ‘b'ron’
en den ouden, houten molen op den liefelijk-begroeiden heuvel. Even voorbij de
kerk ontrolde zich een prachtig vergezicht van weiland en rivier, met als achtergrond
het kasteel van meneer de ‘groave’. En 't was alsof de twee mooie buitens, met hun
uitgestrekte tuinen ieder op een heuvel, elkaar als twee bezielde, solidaire wezens
over die wijde ruimte aankeken.
Soms zei de baron tot den graaf: ‘Wat staat je kasteel daar toch mooi, met zijn
koepels en torens en boomen weerspiegeld in 't water!’ Maar de graaf kon niet anders
dan antwoordden: ‘Je weet niet hoe poëtisch en hoe schilderachtig dat oud molentje
daar boven 't kerkje op zijn heuvel staat te draaien!
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De graaf en de baron kenden elkaar om zoo te zeggen sinds zij op de wereld kwamen
en hun beide familien waren intiem met elkander bevriend. Vóór het kasteel van den
graaf lag aan beide oevers der rivier een schuitje, en daarmee staken de familiën over
om elkaar te bezoeken en gingen verder te voet, door de zachte, groene weilanden.
De graaf had een dochter en de baron had een zoon, en samen speelden zij veel
spelletjes waarvoor twee kinderen noodig waren.
De graaf en de baron waren de machtig-rijke, maar niet hardvochtige heerschers
over 't nederig dorpje. Alles was van hen: de landen, de boerderijen, de huizen; doch
zij waren geen tyrannen: zij heerschten rustig en beschermend zelfs, tevreden als
alles goed ging in de gemeente en niemand hen dwarsboomde.
Alles ging goed wanneer eenieder bijtijds zijn pachten betaalde, geen politieken
strijd in 't dorp verwekte, geregeld naar de kerk ging en verder aan beide voorname
families den noodigen eerbied bewees. De baron was burgemeester der gemeente,
omdat hij meer verstand had van bestuurszaken dan de graaf, maar ware de baron
dat niet geweest, dan zou de graaf het wel geworden zijn, omdat het nu eenmaal
wenschelijk is, dat òf een graaf, òf een baron, als die er zijn, deze waardigheid op
een dorp bekleedt.
De menschen leefden klein en nederig, maar niet ongelukkig, onder die
heerschappij, en als het ware in de schaduw van de twee regeerende kasteelen.
Misschien hadden zij wel, diep in hun binnenste, een vagen drang naar meer vrijheid;
misschien voelden zij, onbewust, een benauwende drukking welke uitging van die
machtige kasteelen en kregen zij ook wel den indruk, dat men ruimer ademde in
dorpen waar er geen kasteelen waren; maar dat uitte zich toch nooit in klachten of
verzuchtingen, dat lag stil in hen, als iets dat bij hun leven hoorde en niet kon
veranderd worden. Feitelijk was er op Meulegem een andere atmosfeer en zagen de
menschen er ook anders uit, dan in dorpen die geen kasteelen hadden. Het was als
iets onzichtbaars en toch alomtegenwoordigs, dat in voortdurende drukking over
alles hing. De brouwer, de stoker, de steenkoolhandelaar en kruidenier waren er
andere menschen dan hun confraters uit 't omliggende. De dorpsschoolmeester was
een ander mensch en ook de gemeentesecretaris was een ander mensch. Zelfs de
kleine kinderen waren anders. Het uitgaan van de school te Meulegem was
verschillend

Groot Nederland. Jaargang 11

636
met het uitgaan van de school in andere dorpen; en iets wat de gansche bevolking
kenmerkte en algemeen bekend was in den omtrek, was dat zij allen, jong en oud,
er eenigszins gebogen liepen, alsof een last hen op de schouders drukte. Het was
spreekwoordelijk in de streek: wanneer iemand zich niet goed recht hield, zei men,
ietwat geringschattend-spottend:
- Komt ge misschien van Meulegem?
En de eenige, behalve de leden der twee adellijke families, die daar niet van
Meulegem kwam, was meneer de pastoor, die er glunderde en tierde en regeerde,
één met den graaf en den baron, de geestelijke macht naast en zelfs boven de
wereldlijke, want èn de graaf, èn de baron behandelden hem als een gelijke en wel
eens als een meerdere, die altijd met hen samenwerkte tot het vast-onwankelbaar
instandhouden van wat door lange jaren van overgeleverde traditie ‘het’ leven zelf
van Meulegem geworden was.

II.
Aan dat leven-van-Meulegem konden slechts dezen ontsnappen, welke er zich van
verwijderden, en daartoe behoorden de jonge koewachtertjes, die den ganschen dag
met hun beesten in de weide waren.
De koeien graasden rustig alom in het groen, en van verre waren 't als groote,
langzaam zich groepeerende en voortbewegende bloemen, nu eens helder verlicht
in de zon, dan weer verkleurloosd en verwazigd, wanneer wolken-schaduwen zich
wijd over de wei uitspreidden. Als groote witte schepen dreven die wolken in de
blauwe lucht. Van hoog en verre kwamen zij uit het azuren zuiden aangewaaid en 't
was alsof enorme grauwe zeilen zich meteen over de groene weiland-zee neerstreken.
Het gras werd dof, de boomen werden somber, de koetjes smolten weg in nevelgrijs.
Maar ginds laag aan den einder tintelde weldra een goudzoom op, het werd een vlek,
een plas, een meer, een oceaan van goud; de logge, grauwe wolkenzeilen schenen
er, als bang, voor weg te vluchten, de even uitgewischte koetjes fleurden opnieuw
als eigenaardige, groote bloemen op en spoedig was 't weer alles licht en leven,
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wijd over het blijde, groene zomerland, onder den wijden, blijden, blauwen hemel.
In de koele schaduw, onder het zacht wuivend bladerengewelf van een trosje hooge
populieren, die daar als een eilandje van veilige gezelligheid, midden in de uitgestrekte
weilanden tusschen de twee kasteelen stonden, speelden de jonge koewachtertjes
een groot gedeelte van den dag allerlei koewachtersspelletjes, slechts met verstrooide
oogen wakend op hun wijze, kalme beesten, die aldoor, áldoor graasden en hun
waakzaamheid bijna niet noodig hadden.
Zij klauterden in de populieren en roofden er de vogelnesten; zij liepen in de wei
en vingen er kikkers, die zij dan vilden en in houtvuur lieten braden; of zij speelden
gewoon met knikkers en dobbelden voor centen, wat wel eens gekrakeel en ruzie
gaf. 't Was soms net een bende jonge spreeuwen, die zich kwetterend en kwebbelend
ergens laat neervallen. Andermalen, bij mooi, warm weer, als er niemand van de
kasteelbewoners in aantocht was, kleedden zij zich spiernaakt uit en gingen zwemmen
in de rivier, en dikwijls zongen zij hun jubelend opgalmend ‘alahoe! alahoe!’ onder
het luid klappen met hun ‘dzjakken.’ Hun eten en drinken hadden zij in een zakje en
een kruikje met zich mee en feitelijk bestond hun eenige ernstige en verantwoordelijke
taak in het dagelijks heen en weer loodsen der koeien, die 's ochtends en 's avonds
moesten overzwemmen, bij den overzet van 't dorpje.
Dat was telkens een druk-levendig gedoe en 't ging gepaard met heel wat
zweepgeklap en schrille kreten. Ze konden ook zoo teuten, die koeien, voornamelijk
bij het terugkeeren. Altijd hadden zij nog op 't laatste oogenblik wat langs den oever
op te knabbelen, terwijl ze toch den ganschen dag niets anders deden dan zich dik
grazen. Ware 't niet geweest dat Blesse, boer Galle's wijze, bonte koe, toch eindelijk
het goede voorbeeld gaf, nooit kwamen zij er over. Want eerst nadat Blesse met een
weerspannig gebulk 't water was ingegaan, wilden de andere, allen te gelijk dan,
volgen. De koewachtertjes dreven met het overzetbootje mee over, en van daaruit
schreeuwden en zweepklapten zij op hun zwemmende beesten: ‘Bloare, gie
deugeniete, wilt-e ne kier op ou ploatse blijven! Sterre, gie vuilkonte, goat ou muil
hêwen!’ tot zij er mee aan den overkant kwamen, waar de troep dan moest gescheiden
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worden. Er waren steeds enkele achterblijvers, de koewachtertjes gilden zich heesch
en gooiden er naar met aardkluiten, maar eindelijk zwommen ook de laatsten over,
het zware lijf gansch onder, den snuivenden snoet boven 't water, de oogen wreed
blikkerend, de horens als twee scherpe dorre takken uit de kolken opgeprikt. 't Bootje
werd tot den volgenden ochtend vastgemeerd en met hun druipende beesten vertrokken
de koewachtertjes zingend, roepend, fluitend en zweepklappend, elk naar zijn
afzonderlijke hoeve.

III.
Er waren in 't geheel zeven koewachtertjes, en onder die zeven was er een, zeer
verschillend van de anderen.
Dat was Fonske, het koeiertje van boer Monteyne.
Hij was elf jaar oud en had een eigenaardig snoetje, mager, stil en schuchter, met
kleine, weemoedige oogjes. Hij deed niet mee aan 't ruwe vogelnesten-rooven noch
aan 't wreede kikkers-villen, maar in zijn lange, vrije uren zat hij graag alleen onder
het lommer van de populieren en krabbelde daar teekeningjes, met een potlood op
een stuk papier. Hij teekende de koeien uit, hij teekende de boomen, den ouden molen
en de twee kasteelen; hij probeerde zelfs zijn kameraadjes uit te teekenen, als deze
maar even voor hem wilden stilzitten.
Maar dit was moeilijk te verkrijgen. De andere koewachtertjes lachten hem uit
met zijn teeken-manie en beschouwden hem zoowat als een half-onnoozele suffer.
Zij kwamen gekscherend om hem heen staan, duwden elkaar in de zij, hadden dolle
pret bij iedere spot-bemerking, die de een of andere waagde. Toch molesteerden zij
hem niet bepaald; en naarmate Fonske handiger werd in zijn oefeningen, ontwaakte
zelfs een zekere belangstelling bij hen en vonden zij er een opgewekt genoegen in
de voorwerpen, beesten of wezens die Fonske geteekend had naar de werkelijkheid
te herkennen. Met den molen, 't kasteel van meneer den baron of 't kasteel van meneer
den graaf gaf dat natuurlijk geen moeite; maar toen zij op een middag duidelijk Blesse
herkenden, die altijd vóór de anderen in 't water ging, en, naast Blesse, al zoo duidelijk
herkenbaar, Rietje Koarelkes, die er met zijn zweep achterna zat, toen voelden zij
voor 't eerst een soort ontzag voor Fonske en
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was het als om strijd dat zij nu allen hun portret door hem wilden laten maken.
Erger nog was het, toen Fonske eens met een kleurendoosje, - een zoogenaamd
‘virfbaksken’ -, dat hij in een winkeltje van 't dorp gekocht had, kwam aanzetten, en
me daar waarachter, als een echte schilder, zijn teekeningen begon te kleuren. Nu
gold het heelemaal geen lachen of spotten meer: de wei werd prachtig groen, de
hemel glanzend blauw en op zijn heuvel stond het roodgewiekte molentje te draaien,
terwijl 't kasteel van den baron zóó duidelijk onder zijn hooge boomen uitkwam, dat
men iedere deur en ieder raam en in ieder raam elk vensterruitje kon tellen. Ook
Rietje Koarelkes en zijn Blesse werden gekleurd; en dàt meesterstuk vestigde wel
beslist Fonske's roem onder de koewachtertjes: Rietje had een scheel oog en veel
gele sproeten in 't gezicht, die er allemaal op gestippeld stonden; en de bruine en
witte vlekken op Blesse's huid waren precies uitgemeten en uitgerekend, terwijl haar
linker horen, een weinig afgeknot, juist zooveel korter en stomper op de schilderij
leek als dat in werkelijkheid het geval was. Alle handen te gelijk strekten zich gretig
naar de schilderijtjes uit, al de koewachtertjes smeekten om die te mogen hebben;
en Fonske, die Rietje Koarelkes 't zijne cadeau gaf, beloofde ook aan al de andere
makkertjes hun schilderij te zullen maken.

IV.
Zoo zat Fonske op een zachten zomermiddag eens alleen te schilderen. De andere
koewachtertjes waren verder in de wei, bezig met kikkers vangen en niets stoorde
hem in het vlijtig genot, waarin hij gansch verdiept zat. Fonske schilderde het
landschap: het weiland met de koeien, een hooibergje, en in de verte het kasteel met
't molentje.
Het was een volmaakt-mooie dag, zoo rustig-vast in zijn glansrijke schoonheid,
alsof het nooit anders geweest was en altijd zoo zou blijven. 't Was of de gansche
natuur in haar eigen rijke innigheid lag te genieten. De kort-gegraasde wei strekte
zich tengergroen ver-uit achter de lange schaduwstreep der hooge populieren, in den
blauwen hemel hingen witte wolkjes, die nauwelijks schenen vooruit te drijven en
't diepe water sliep tusschen zijn bloeiende
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oevers, waar de fijne karrekiet zoo landelijk en zoo zoet in het riet zat te kweelen.
Fonske werkte. Zijn hoofdje stond scheef en zijn wenkbrauwen fronsten zich van
de inspanning. Hij voelde dat het stuk karton waarop hij schilderde te klein was voor
het vele dat hij erop weer wou geven en 't speet hem zoo dat hij geen grooter had
genomen. Het molentje, dat nu zoo rustig met gekruiste wieken op zijn heuvel stond,
kon er beslist niet bij, en dat maakte Fonske verdrietig, want juist het molentje was
wel het mooiste van het gansche tafereel. Zou hij er morgen nog geen stuk langs
boven kunnen aanplakken? Hij bewoog het schilderij op en neer, hield het met
gestrekte armen vóór zich uit, keek in de verte naar het molentje en praktizeerde en
peinsde; hij kon het met zichzelf niet eens worden en aarzelde en tobde; hij lei het
ding eindelijk zuchtend neer en wilde opstaan, toen iets ongewoons, dat hij als 't
ware achter zich had voelen naderen, hem plotseling het hoofd deed omwenden.
Hij schrikte hevig en zijn rechterhand ging in instinctmatig groeten naar de plaats
waar op zijn verkleurd stoppelhoofd zijn pet had moeten staan. Vlak naast hem waren,
ongemerkt, twee jonge dames verschenen, mejonkvrouw Elvire, het dochtertje van
den graaf, met haar engelsche gouvernante.
- Doe moar veurt; woarom 'n doeje nie veurt? zei het jong meisje aanmoedigend,
met een zoeten glimlach.
Zij stond voor Fonske, geheel in 't wit gekleed, het zacht gezicht met levendige,
donkere oogen warmbruin-verbrand van zonnekleur onder een gelen strooien hoed
met roode en blauwe bloemen en haar blikken weken niet van 't schilderij, dat Fonske
in zijn ontzetting scheef over het gras had neergegooid. Fonske kende haar wel, hij
wist dat zij ook schilderde, onder de leiding van een meester; en nu bleef hij daar
met neergeslagen oogen roerloos van ontroering staan alsof hij iets misdreven had,
dat niet meer goed te maken was. Maar zacht en lief klonk weer haar stem: ‘Mag ik
het ne keer zien?’ en Fonske bukte zich sprakeloos, raapte zijn schilderij op, en gaf
het haar.
Zij ging er enkele passen mee op zij staan, door haar gouvernante gevolgd. Samen
spraken zij even vlug in een voor Fonske onverstaanbare taal. Toen kwam het meisje
met het schilderij weer naar hem toe en vroeg heel ernstig, met naïef-groote oogen:
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- Wie het er ou da geleerd?
- Niemand, fluisterde Fonske, de oogen ten gronde.
- Hèt-e gij dat amoal uit ou eigen gedoan?
- Joajik, schuchterde Fonske.
- Hoe heet-e gij?
- Fonske.
- Fonske wie?
- Fonske Vermoare.
- Van woar zij-de?
- Van Meulegem.
- Hèt-e nog meer van die schilderijtjes?
Fonske knikte.
- Hoevele nog wel?
- 'n Stik of zeven of achte.
- Woar zijn ze?
- Thuis.
- Keunt-e ze mij nie ne keer teugen?
Fonske zweeg, wist niets te antwoorden.
- Zoe-de ze morgen nie ne keer willen meebrijngen?
Fonske knikte.
- En zoe 'k dit nou ne keer meugen meenemen, om aan mijne meester te loate zien?
Fonske knikte. Hij knikte herhaaldelijk en zijn benauwd gezichtje scheen weer op
te leven.
Opnieuw wisselde het jong meisje vlug eenige woorden in een vreemde taal met
haar gouvernante, aan wie ze 't schilderij overhandigde. De gouvernante tastte in een
zakje dat zij aan den arm droeg, haalde er een zilverstukje uit, stak het Fonske toe.
- O nie nie, ieffreiwe, schudde Fonske doodsverlegen het hoofd.
- Toe toe, ge moet! drong het kasteelmeisje aan. En Fonske gehoorzaamde.
- Tot morgen, nie woar, hier aan dezelfde ure, mee al 't geen da ge geschilderd
hèt! 'K zal vroagen of de miester meekomt, riep ze nog onder het weggaan.
En Fonske knikte sprakeloos-toestemmend.
Hij zag ze vertrekken. De gouvernante, in 't groen gekleed, droeg zijn schilderij
onder den arm. En mejonkvrouw Elvire, gansch in 't wit, de losse bruine haren
glanzend-golvend onder den bloemenhoed over haar schouders, had den vrijen arm
der
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gouvernante vastgegrepen en scheen te jubelen en te juichen, alsof haar een
buitengewoon groot pleizier was overkomen. Zij gingen naar 't kasteel van den baron
toe, slank als twee jeugdige slankstengelige bloemen: een groene en een witte, in de
weeldeharmonie van 't zomerlandschap. En Fonske, roerloos op den grasrand in de
schaduw der zacht-suizelende populieren, begreep vagelijk, dat er iets gewichtigs in
zijn leven was gebeurd, zonder dat hij ook kon voorgevoelen of het iets goeds of iets
ongunstigs was voor hem. Alleen dit voelde hij: dat een van de almachtige kasteelen,
die daar al de menschen en de gansche streek beheerschten, zich iets van zijn levenslot
had aangetrokken, en er mee doen kon wat het wilde.
De andere koewachtertjes die van verre de ontmoeting zagen, hadden hun spelen
gestaakt en wachtten, roerloos in een groepje, tot de jonkvrouw met haar gouvernante
onder de hooge boomen van 't kasteel verdwenen was. Toen namen zij allen te gelijk
hun aanloop en bestormden Fonske met hartstochtelijke vragen.

V.
Den volgenden namiddag, lang vóór het gestelde uur, kwam Fonske met zijn
schilderijen aan. Ook al de andere koewachtertjes waren reeds op hun post en vroegen
dringend om het werk nog eens te mogen zien.
- Nie g', zeg 'k ulder! antwoordde Fonske stug en kitteloorig. En hij bleef
halsstarrig-wakend bij zijn spullen staan, den blik gevestigd op 't kasteel vanwaar de
jonkvrouw met haar meester komen moest.
Daar kwamen zij. De koewachtertjes merkten 't van verre en riepen 't naar Fonske:
- Ze zijn doar!
Fonske zag een groep van vier personen 't grafelijk kasteel verlaten en naar de
rivier toe komen. Hij herkende reeds op een afstand jonkvrouw Elvire in 't wit, met
haar groene Engelsche gouvernante; maar de twee heeren die de meisjes vergezelden
wist hij niet zoo dadelijk te noemen, en toen hij 't eindelijk zag neep hem de schrik
om 't hart: 't was de oude graaf zelf, vergezeld van jonkvrouw Elvire's meester. De
koewachtertjes, allen in een
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groepje op een afstand, met him zweepen in de hand, riepen het nog eens halfluid
naar Fonske, met als 't ware schrikbevangen stemmen:
- De groaf es d'er euk bij!
De groep steeg in het schuitje en 't was de groene Engelsche, die hen met een paar
flinke riemslagen overroeide. Fonke, steeds roerloos naast zijn schilderijen onder 't
trosje populieren, hoorde de aan wal getrokken ketting rinkelen, zag de deftige partij
uitstappen. Maar een der koewachtertjes, die zich even naar den overkant der
weilanden had omgekeerd, kromp plotseling als van benauwing in elkaar en
schreeuwde in ondertoon naar Fonske toe:
- Fons, den b'ron komt ginter euk, mee menier Gaëtan.
Als onder een schok keerden, èn Fonske, èn al de andere koewachtertjes zich om
en daar zagen zij werkelijk ook meneer den baron aankomen, met zijn zoon Gaëtan.
Die herkenden zij allen wel terstond en duidelijk, ofschoon zij nog op ruimen afstand
waren: meneer den baron liep op waggelende o-beenen, zoo dat men 't landschap er
doorheen zag en meneer Gaëtan was een lange, magere slungel, met afzakkende
schouders en een hoofd dat als te zwaar voorover hing op zijn gebogen, dunnen hals.
't Was zeker een afspraak: de beide families waren nieuwsgierig om het door
jonkvrouw Elvire ontdekte wonder te aanschouwen en kwamen op 't gestelde uur
naar de plaats der bijeenkomst.
De koewachtertjes drongen nog wat verder op zij tot een groepje van strak-stille
gezichtjes met piekige haren, dat zich niet meer bewoog; en Fonske bukte voorover
naar zijn schilderijen en plaatste die tegen een boomstam.
- Goên dag, klonk het vriendelijk achter zijn rug.
Fonske keerde zich om. Vóór hem stond lief-glimlachend jonkvrouw Elvire met
haar gouvernante en op vier passen afstand volgde menier de groave met den
teekenmeester. Fonske schetste een groet met de hand naar zijn hoofd alsof daarop
een pet stond en sloeg dan dadelijk weer schuw-bedeesd en onbewegelijk den blik
ten gronde.
- Voyez, papa, voyez monsieur Wattenberg! riep het jong meisje, opgewonden
naar de teekeningen loopend.
- Haha, les chefs-d'oeuvre! glimlachte de graaf, zijn dochtertje volgend.
Hij had een fijn gezicht, bruingebrand door buitenlucht en zon,
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met lange witte snor en heel lichtblauwe oogen, die een slimleuke uitdrukking hadden.
Zijn linkerbeen was ietwat stram, zoodat hij licht hinkte en steunde op een stok, wat
overigens niets schaadde aan zijn wel echt aristocratisch voorkomen. De
teekenmeester van zijn dochtertje, burgerlijk-correct, met vollen baard en iets
plechtigs-gespannen in zijn gansche houding, vergezelde hem met afgemeten passen.
- Voyez, monsieur Wattenberg, n'est-ce pas que c'est beau! riep juichend het jong
meisje, een der schilderijtjes tegen den boomstam omkeerend. Maar het dingetje
gleed schuins omlaag, nog vóór de meester goed kon kijken en de groene Engelsche
bukte zich met een angstig ‘aoh’ spoedig neer om het weer overeind te zetten.
De meester keek, sprakeloos-wenkbrauwfronsend, met de linker hand aan zijn
kin. Fonske zelf stond heelemaal op zij, als 't ware in de zaak niet betrokken en even
verder vormden de koewachtertjes een absoluut-roerloos groepje, allen met star-ronde
oogen van gespannen aandacht, den zweepstok onbewegelijk naast de morsigbloote
voetjes, de bijna wit-verkleurde haren als een boschje kortgeknipte stoppelhalmen
glinsterend in de zon.
Meneer Wattenberg knikte heel eventjes goedkeurend met het hoofd en scheen
op 't punt zeer deftig iets te zeggen, maar juist kwamen meneer de baron en meneer
Gaëtan binnen bereik en dat leidde voor een oogenblik de belangstelling af.
- C'est donc vrai qu'Elvire a découvert un petit génie? vroeg ietwat
ongeloovig-schertsend de baron, terwijl hij, warm en amechtig van het loopen, met
een laatste waggeling zijner o-beenen, tusschen welks open ruimte zich even een
stuk van het landschap vertoonde, onder het frissche lommer der populieren verscheen.
- Il parait, l'exposition allait justement commencer, glimlachte de graaf, zijn ouden
vriend de hand drukkend.
De baron was wellicht niet ouder dan de graaf, maar zijn nóg moeilijker loopen
deed hem ouder schijnen. Hij droeg een vollen baard die grijsde en de uitdrukking
zijner zeer groote en ietwat uitpuilende oogen had iets angstigs en benauwends, als
van iemand die voortdurend naar zijn adem snakt. Zijn zoon, een hoofd langer dan
hij, was een donker Mephisto-type, met een beginnend zwart snorretje en zeer
nauw-gespleten zwarte oogen, die nooit heelemaal frank de menschen en de dingen
aankeken.
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Zijn glimlach had iets grijnzerigs en zijn glimmend haar was tot achter in den nek
gescheiden door een griezelig blauw-witte spleet, welke de boeren in 't geniep zijn
‘luizen-boulevard’ noemden. Dikwijls werd door de menschen in het dorp beweerd
en voorspeld, dat meneer Gaëtan later met jonkvrouw Elvire zou trouwen. Het heette
dat het om zoo te zeggen al van in hun wieg door de beide families aldus geschikt
was en de menschen zeiden ook dat het een heel mooi paar zou zijn, omdat zij op
elkander leken.
Er was misschien wel iets van aan. Jonkvrouw Elvire leek op meneer Gaëtan, maar
zooals iets heel moois en liefs op iets ongunstigs en onaangenaams kan lijken.
Jonkvrouw Elvire had ook donkere haren en oogen, maar zoo zacht en zoo open van
uitdrukking. Haar teint was bleek als dat van meneer Gaëtan, maar van een
donzig-fluweelen matheid, een matheid om heel zacht te aaien en te streelen, iets als
een wasem, dien men nauwelijks durft aan te raken. En instinctmatig voelden de
menschen voor jonkvrouw Elvire een uitgesproken en verteederde genegenheid, en
voor meneer Gaëtan, ondanks hun eerbied, iets van benauwd ontzag en
intuitief-verwijderende angstigheid.
Meneer Wattenberg groette nederig-diep den baron en zijn zoon en toen kwamen
zij weer allen om de uitgestalde schilderijtjes staan. Meneer Wattenberg schoof er
dadelijk een drietal op zij, die volgens hem in het geheel geen waarde hadden. Maar
twee nam hij er uit: een panoramisch landschap van een deel der streek en een ander
dat den terugtocht van de koeien met de zweepklappende koewachtertjes voorstelde;
en daarover hoofdknikte hij goedkeurend, en gaf, doctoraal-gewichtig, in het Fransch,
uitvoerige explicaties.
Stil van gretige belangstelling ving jonkvrouw Elvire al zijn woorden op. Waar
hij prees tintelden haar naïeve kinderoogen van blijmoedige geestdrift; waar hij
meende te moeten afkeuren kwam er iets gelaten-droevigs over haar matbleek
gezichtje, als van teleurgestelde, frissche illuzie. Ook de anderen zagen
nieuwsgierig-zwijgend toe: de groene Engelsche met glimlachenden tandenmond en
vreemde uitroepingen van verrassing, de beide oude heeren ietwat sceptisch op hun
hoede en meneer Gaëtan met zijn Mephisto-grijnslach, de nauw-gespleten, donkere
oogen telkens van de schilderijtjes afgeleid naar Elvire en meer nog naar de Engelsche,
die hij met heimelijk-geboeide aandacht nauwkeurig scheen op te
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nemen en te ontleden. Fonske was heelemaal op den achtergrond geraakt en scheen
om zoo te zeggen vergeten; en de groep der koewachtertjes verroerde niet, pal van
spannende verwachting, dicht op elkaar getroppeld met hun vuile naakte beentjes en
hun blonde, bloote kopjes, als een trosje jonge, dichtgeplante boompjes, roerloos
rechtop tierend in de glinsterende zon.
Eindelijk keerde meneer Wattenberg zich om en kwam naar Fonske toe.
- Hedde gij goeste van veurt te leeren schilderen, manneken? vroeg hij:
- Joajik, meniere, antwoordde Fonske even schuw-opkijkend en dadelijk weer de
oogen neerslaande.
- Zoe-de gij iedere zondag nuchtijnk in de stad noar de teekenlesse wille goan!
- Os ik mage van moeder, knikte Fonske.
- Ge zil meugen, menier de groave zal 't aan ou moeder vroagen en ouën trein
betoalen.
Fonske kninkte, zwijgend.
- Hoe êwd zijt-e gij?
- Twoalf joar.
- Hét-e nog broerkes of zusterkes?
Fonske schudde 't hoofd.
- Hawèl, 't es goed, besloot de meester. Zegt aan ou moeder, da menier de groave
heur morgen zal kome spreken. En ondertusschen meugt-e veurt tiekenen en schilderen
os ge tijd hêt, en ieder weeke zal ik mee mejonkvreiw Elvire ou wirk komen noarzien.
Verstoan, manneken?
Of Fonske het verstaan had! En of ook al de koewachtertjes het verstaan hadden!
Fonske vond geen woorden om te danken en kon alleen maar schuchter met het hoofd
knikken, doch al zijn kameraadjes keken hem met groote oogen van
heimelijkafgunstige bewondering aan.
Jonkvrouw Elvire kwam naar hem toe.
- Zij-de nie blije? juichte zij me stralende oogen.
- O joa ik, mejonkvreiwe, os ik moar 'n mag van moeder, antwoordde Fonske met
een vuurkleur.
- Is n't he nice! streelde de Engelsche met verteederden tandenglimlach.
- Hedde gij dat allemoal alliene gedoan? vroeg hem nu ook

Groot Nederland. Jaargang 11

647
meneer Gaëtan met zijn griezeligen, donkeren gezichtsgrijns. Maar hij luisterde niet
eens naar Fonske's antwoord; hij keerde hem den rug toe en begon in vreemde taal
gekheid te maken tegen Elvire en de Engelsche, die hij aan 't lachen wist te brengen.
Benauwd keek Fonske op, als vreesde hij, dat er om hem gelachen werd. De
koewachtertjes, steeds roerloos in hun dichte groepje, keken naar meneer Gaëtan's
achterhoofd, naar zijn blauw-witten ‘luizenboulevard’ tusschen het
glimmend-weggestreken donker haar. Een was er, die even het woord durfde
fluisteren; doch met een vermanend ‘zwijg, gie loeder’ werd hij onzacht door de
anderen den mond dicht gestompt.
Meneer de graaf en meneer de baron, nog even in gesprek met meneer Wattenberg,
hadden zich langzaam omgekeerd. De zaak was afgehandeld. Elvire zou als een
verwend kindje haar zin krijgen met Fonske; men zou het althans voor een tijdje
probeeren; en reeds spraken zij over andere dingen, over de aanstaande opening der
jacht en over enkele belangen der gemeente in verband met hun persoonlijke belangen.
Zij namen afscheid. Elvire en de Engelsche, gelukkig over het welslagen van hun
plannetje, gingen niet weg zonder Fonske de hand te drukken. Ook de meester kwam
nog eens bij hem en wakkerde hem aan om vooral goed te leeren teekenen. Meneer
Gaëtan ging met den graaf en met de meisjes mee en meneer de baron keerde heel
alleen, over de uitgestrektheid van het weiland, licht-schommelend op zijn o-beenen,
naar zijn kasteel terug.
In stilte waren de koewachtertjes weer bij Fonske gekomen, die hen nu zijn
schilderijen liet bekijken. Zij drongen en stompten elkaar om goed te zien en wisselden
hun indrukken.
- Ge'n zil nie meugen van ou moeder, meende Feelke Brouwers.
- Hij zal van eigen meugen, os de groave wilt! verzekerde Rietje Koarelkes. En
hij zal rijke worden euk.
Fonske zei niets, pakte zijn schilderijtjes bij elkaar.
- Os hij rijke wordt moet hij ons trekteeren! besprak Mielke Katoor.
- En zijn hoar in ne luizen-boulevard kammen! proestlachtte eensklaps Dolfke van
de Wiele.
- Zwijg, gie loeder! riepen al de anderen met verschrikte oogen naar het grafelijk
kasteel omkijkend.
- Lach gulder moar, hij es hij den besten. 'K wensche dat de jonk-
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vreiwe mij euk noar de tiekenschole liet goan, besloot Rietje Koarelkes.
Maar al de anderen lachten Rietje vierkant uit. Wat had die verstand van teekenen!
Hij kon nog niet eens goed zijn naam zetten op school.
Even kregen zij ruzie daarover. Scheldende monden snauwden elkaar bijtend toe
en de verkleurde piekharen schenen dreigend overeind te rijzen. Het duurde maar
een oogenblik. Alles kwam tot bedaren en weldra verspreidden de koewachtertjes
zich joelend en zingend en zweepklappend over de groene uitgestrektheid van het
met rustig-grazend vee bebloemde weilandschap.

VI.
Den volgenden zondag toog Fonske voor het eerst ter stad naar de teekenschool.
Alles was vooruit geregeld door tusschenkomst van den graaf, den baron en meneer
Wattenberg; doch daar Fonske hoegenaamd den weg niet kende in de stad, was de
baronburgemeester op het eigenaardig idee gekomen hem daarheen door den
dorpsveldwachter te doen begeleiden.
Dat maakte wel een vreemden indruk en de andere leerlingen keken zeer verbaasd
en ietwat spottend op. Dat schuchtere Fonske naast dien veldwachter in uniform met
zijn rooden neus, leek bijna op een aangehouden landloopertje dat naar de gerechtszaal
wordt gebracht. Maar meneer Wattenberg was op voorhand gewaarschuwd; hij nam
Fonske in ontvangst en stelde hem aan den directeur der teeken-academie voor; en
dadelijk werd het kind een plaats aangewezen en hem 't pleistermodel getoond, dat
hij moest uitteekenen.
Die heeren waren uiterst vriendelijk voor hem, wat niet belette, dat hij zich daar
zeer vreemd en ontredderd voelde. Hij was er een der heel zeldzame leerlingen van
't platteland, en een der allerjongste ook; hij kreeg terstond den indruk alsof al die
anderen ongeloofelijk knap waren en hij zelf zoo goed als niemendal nog kende. Zij
waren anders en mooier gekleed dan hij; zij bewogen zich daar volkomen ongegeneerd
en vrij alsof ze 'r thuis waren, en zij spraken ook een andere taal: het dialekt der stad
en ook veel Fransch, waarvan Fonske geen enkel woord verstond. Het kwam hem
daarbij voor dat ze hem af en toe minachtend aankeken en bedekt-gichelend over
hem fluisterden en dat maakte hem nog
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veel schuwer en bedeesder. Zijn eenige toevlucht was het vriendelijk gezicht van
den meester, naar wiens uitleggingen hij met roerlooze aandacht luisterde en hij
spande zich in met uiterste kracht om althans zijn werk goed af te maken.
Maar 't ging niet makkelijk. Het was zoo heel anders dan wat hij gewend was. Die
doode, kleurlooze klomp, dien hij moest conterfeiten, die benauwde zaal vol
leerlingen, dat triestig licht door matte glazen, alles belemmerde en ontzenuwde het
eenzaam, droomerig natuurkind gewend aan zon en vrije ruimte, en hij had het
wanhopig gevoel daar nooit te zullen aarden en er nooit iets goeds te kunnen
voortbrengen.
Toch was de meester, die vóór het einde van de les even kwam kijken, over zijn
werk niet ontevreden. Hij klopte hem bemoedigend op het tenger schoudertje en gaf
hem zacht enkele nuttige wenken. Fonske aanhoorde die als een orakel; hij voelde
zich iets minder hopeloos-ontredderd, maar o, nog zoo verre, dacht hij, van wat al
die anderen zoo gemakkelijk schenen te bereiken. Had hij den goedigen meester
maar voortdurend naast zich kunnen houden! Maar zoodra de meester weg was
besloop hem weer het besef zijner ellendige zwakheid en het gevoel zijner absolute
eenzaamheid midden in een vreemde-hostiele omgeving. Het uur van eindigen klonk
hem als een verlossing in de ooren en bijna als een schuldige verliet hij het gebouw,
stil-wegsluipend tusschen al die sterkeren en zelfbewusten, wier spottend-minachtende
blikken hij zijn schuwe aftocht voelde vergezellen.
Gedurende de korte terugreis in den trein vermande hij zich. Hij wist wel dat de
kameraadjes hem in opgewonden nieuwsgierigheid bij het kleine dorpsstation zouden
afwachten en hij wilde toch vooral zijn teleurstelling niet laten blijken. Het speet
hem dat hij zijn teekengerei ginds had moeten achterlaten. Zoo'n portefeuille onder
den arm, dat had hem een houding gegeven. Maar de trein zelf, waaruit de makkertjes
hem zagen stappen, dat gaf ook al prestige en hij wist zich toch wel goed en flink te
houden en antwoordde op het hartstochtelijk kruisvuur van vragen, dat hij het heerlijk
had gevonden op de teeken-academie, dat het er zoo groot en ruim was, dat er zoo
ontelbaar veel leerlingen waren en dat hij er zulke prachtige dingen gezien had.
Stoetsgewijze, als voor een jeugdige held die wordt ingehaald, gingen de
bewonderende koewachtertjes met hem mee. En thuis,
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bij zijn moeder, wachtte hem een verrassing, die al het teleurstellende van den ochtend
weer goed maakte en hem een geluk bezorgde, dat dagen en dagen bleef duren: in
zijn afwezigheid was jonkvrouw Elvire daar met haar gouvernante geweest en had
iets voor hem afgegeven: een pracht van een verfdoos en een album met
schilderpapier, iets zóó moois, dat het juichend kind zelfs niet vermoedde, dat het
op de wereld bestond.
Hij kreeg een kleur als vuur, hij loosde zuchten, lange, lange zuchten van bijna
verschrikte verrukking en plotseling losten zich de àl te machtige emoties van dien
dag in tranen op: hij schreide van plezier, hij schreide als een onnoozel, zwak, klein
kind, dat zijn ontroering kan beheerschen noch verbergen.
Dienzelfden middag, in de zachte, zoete zon, beklom hij met zijn album en zijn
prachtdoos den molenberg en ging aan't schilderen. Hij schilderde van verre 't grafelijk
kasteel uit, 't kasteel van zijne weldoenster, met rivier en park en weiden. Hij wilde
't schilderen voor de jonkvrouw, in dankbare herinnering van hare groote goedheid
en hij schilderde 't met een soort van veneratie en van liefde, die gansch zijn tenger
wezentje als van koorts deed beven.
Eenzaam zat hij daar, zoo klein en eenzaam vóór het heerlijk tafereel van weidsche
pracht, half verscholen onder heesters-schaduw op den stillen heuvel, naast den
gekruiswiekten ouden molen in bespiegelende zondagsrust en met hoog en wijd over
zich heen de blauwe hemelkoepel en de zilverwitte wolken. De uren vervlogen, geen
mensch wist dat hij daar zat en kwam hem storen en de volheid van zijn zoet geluk
drong in hem als een zegen en als een schat van weelde en bescherming. Hij voelde
zich rijk in zijn armoede, groot in zijn nederigheid, hij voelde een geluk dat hij niet
kon bevatten, maar dat hem, klein kind, als 't ware de gansche wereld ten geschenke
gaf.

VII.
De volgende zondagen ging het Fonske niet meer zoo benauwd op de
teeken-academie. Hij raakte langzamerhand gewend aan den omgang met zijn
mede-leerlingen en deze wendden ook aan hem. Maar schuw-ondergeschikt bleef
hij zich in den grond van
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zijn wezen toch voelen, omdat al die anderen zooveel wisten dat hij nog niet kende
en zoo stevig midden in een leven stonden, waaraan hij vreemd bleef. Had hij maar
een beetje Fransch gekend, de taal die zij voortdurend onder elkander spraken en die
hen wegen scheen te openen, welke voor hem gesloten bleven! 't Was of ze daardoor
alleen tot een anderen, hoogeren stand behoorden, bijna tot den stand van den graaf
en van jonkvrouw Elvire. Verder kon hij wel met hen mee, voelde zich niet minder
in bekwaamheid voor de teekenkunst. De meesters waren zeer tevreden; hij werkte
gemakkelijk en maakte vooruitgang, hoewel hem telkens iets belemmerde dat de
ontplooiing van zijn jonge, frissche kracht begrensde. Dat zat hem in het doodsche
van die groote, duffe zaal vol leerlingen, in het krijtachtig-levenlooze van die
pleisteren modellen, in dat egaal, grijs-matte licht waarin niets scheen te trillen noch
te fleuren. Hij kòn er niet met liefde werken; hij wrocht er uit plicht, omdat men hem
gezegd had dat het zoo moest, en hij bewaarde al zijn gloed en voelde al zijn genot
slechts in de vrije ruimte der frissche en zonnige natuur, waar hij, als vroeger, al zijn
beschikbare uurtjes ging slijten. 't Kasteel had hij afgemaakt en aan jonkvrouw Elvire
uit dankbaarheid ten geschenke gegeven; en 't meisje was verrukt geweest, en ook
meneer Wattenberg had hem zijn lof niet onthouden en zelfs met eigen hand eenige
correcties aan zijn werkje toegebracht.
Het trosje hooge populieren, eenzaam wuivend en suizend in de groene
uitgestrektheid van de weilanden tusschen de twee regeerende kasteelen, was en
bleef Fonske's lievelingsplek, waar hij om zoo te zeggen het middenpunt van zijn
gansche leventje voelde. Daar was hij in zijn element, daar was hij zichzelf, klein
tusschen al dat groote, maar gelukkig-klein, omdat hij daar thuis was en zich in zijn
nietigheid beschermd voelde. Hij leefde als het ware iets mee in 't leven van de twee
kasteelen, heel dikwijls kwamen de jonkvrouw en haar meester naar hem kijken en
nu stelde hij ook een belang dat hij vroeger niet kende in 't heen en weer bezoek
tusschen de bewoners der beide landgoederen.
Eigenaardig was het hoe zijn jong, ontvankelijk gemoed telkens verschillend
reageerde op iedere verschijning van de verschillende bewoners. De jonkvrouw en
haar gouvernante, dat was als de zon, die stralend en koesterend naar hem toe kwam.
Het gaf hem een warme kleur van emotie, alsof hij werkelijk een gloed van
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buiten af tegen zijn wangen voelde. Meneer Gaëtan, daarentegen, was als de nacht,
die tot hem naderde. Hij was er bang voor en hij griezelde ervan, als voor iemand
die hem kwaad zou kunnen doen. Ook voor den graaf was hij bang, maar op heel
andere wijze. Hij vreesde zijn fijne, peilende spot-oogen, alsof de graaf hem heelemaal
doorzag en ontdekte dat er feitelijk niets in hem zat, en alleen de komst van den baron
gaf hem in 't geheel geen ontroering, wellicht omdat zijn aandacht geheel en al was
afgeleid en in beslag genomen door het vreemde waggel-loopen van den ouden man.
Fonske beschouwde dat reeds onbewust met schildersoogen, het boeide hem als iets,
dat hij zou willen teekenen en hij vond het zoo grappig, dat telkens tusschen die
schommelende o-beenen een stuk van het landschap verscheen: nu eens een hoekje
wei met een grazende koe, dan weer een verre zeiltje op de rivier, een zeiltje, dat
zoo eigenaardig heen en weer scheen te dobberen, waggelend als een zeescheepje
tusschen het waggelloopen van 't barontje, die het met zich scheen mee te trekken.
Eens, op een stillen middag, begon hij zoo iets uit het geheugen te teekenen. Hij had
er innig-dolle pret om in zichzelf, want het was goed en het leek, maar hij wachtte
zich wel het aan de makkertjes te laten zien; hij verscheurde 't haastig toen hij hen
joelend zag aankomen en op zijn bleek, als naar gewoonte ietwat stroef gezichtje
was zelfs geen zweem van zijn vluchtige ondeugende oolijkheid meer te bespeuren.

VIII.
Doch langzaam aan begon de rijke gouden zomer tot het bruine bronskleed van den
herfst te tanen en de dagen werden korter en de nachten koel. Weldra woeien de
dorre bladeren als zwermen verschrikte vogels uit de hooge kruinen weg, of
droppelden in stille, gele tranen neer, heel langzaam, een vóór een, met zuchtgeritsel
door de naakte twijgen.
Al spoedig zouden de koeien voor den ganschen winter uit de weide worden
weggehaald. Al spoedig ook zouden de regeerende kasteelen, thans nog zoo trotsch
in luisterrijke najaarspracht boven op hun heuvel, voor maanden lang gesloten en
verlaten worden. En de vroolijk-joelende koewachtertjes zouden uit elkaar gaan en

Groot Nederland. Jaargang 11

653
zooals kouwelijke winterbeestjes voor elkaar verdwijnen, de een hier, de andere daar,
verwijderd en onzichtbaar voor elkander, totdat de zachte lenteluwte hen weer
bijeenbracht. Zij zaten 's winters op de verre boerderijen, in mist en slijk en regen,
of zij hielpen in de stille leemen hutjes zwingelen het vlas der rijke zomeroogsten,
bij het eentoning snorren van den tredmolen, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat,
in kou, en stof, en grijzigheid.
En hij was wel steeds vooruit bekend in 't dorp, de afscheidsdag van de regeerende
kasteelen. Mevrouw de gravin ging rond, en mevrouw de barones ging rond, tot in
de verste arme huisjes, en overal gaven zij iets, als hulp en onderstand voor den
langen, guren winter.
Fonske wist het al dagen te voren: mevrouw de gravin was reeds bij de ouders van
Rietje Koarelkes en Feelke Brouwers geweest en mevrouw de barones bij die van
Mielke Katoor en Dolfke van de Wiele, en hij twijfelde niet of ook bij zijn moeder
zou weldra iemand aankomen.
En er kwam iemand! Er kwam, zooals Fonske wel had durven hopen en verwachten,
jonkvrouw Elvire met haar gouvernante.
Fonske was thuis toen zij kwamen. 't Was op een grijzen November-ochtend en
zij stonden daar ineens voor 't kleingeruite raampje, waardoor zij even aarzelend naar
binnen keken.
- Toe, Fons, doe open, ze zijn daar! riep de moeder gejaagd.
Fonske ging haastig open doen en de twee meisjes traden binnen.
De Engelsche kende tè weinig Vlaamsch om met de menschen een gesprek te
kunnen voeren en daarom was het de jonkvrouw zelve die sprak.
Zij nam een pakje, dat de gouvernante droeg, en gaf het met een
aarzelend-bedeesden glimlach aan de moeder:
- As 't ou blieft, vreiwe, dat es veur de winter.
- O, merci, mejonkvreiwe, ge zij wel bedankt, wel duuzen keers bedankt. Zet ou,
mejonkvreiwe, zet ou, ieffreiwe. En zij bood stoelen aan.
Het meisje en de gouvernante gingen zitten. De Engelsche glimlachte zwijgend,
met schitterenden tandenmond; jonkvrouw Elvire keek naar Fonske, die bij het
raampje had zitten te teekenen.
- Goat 't goed? vroeg ze zacht.

Groot Nederland. Jaargang 11

654
- Heel goed, mejonkvreiwe, merci, antwoordde Fonske, schuchter-blozend.
- Zij-de aan lets nieuws bezig?
- 'K tiekene 't meuleken uit, van hier.
- Mag ik ne keer zien? glimlachte zoet het meisje.
Fonske liet het haar zien.
- 't Es scheune, zei ze. En ook de Engelsche kwam kijken en glimlachte met
tandenmond een ‘very nice indeed’.
De moeder, die met het pakje door een binnendeur verdwenen was, kwam gansch
ontroerd weer in 't armoedig keukentje. Zij had tranen in haar oogen, zij vatte alle
bei 's jong meisjes handen, boog bijna knielend tot haar neer en stamelde bevend:
- O, mejonkvreiwe, wa zij-je toch goed, zeuveel scheune, woarme klieren en
zeuveel geld, mejonkvreiwe. Es dat toch amoal wel veur ons, mejonkvreiwe? Hedde
gij ou somwijlen nie gemist? O, mejonkvreiwe, Fons moe ou toch 'n heule greute
scheune schilderijnge moaken en ik zal heul de winter 's morgens en 's oavens veur
ou bidden.
Het jeugdig kasteelmeisje bloosde gegeneerd. Schuchter keek zij op naar Fonske,
die vuurrood, met stroef gezichtje voor haar stond, als schaamde zij zich voor de tè
rijke aalmoes, die ze daar gebracht had. Er heerschte iets onuitgedrukt-benauwends
tusschen de twee kinderen. Er was toenadering van zachtheid en genegenheid, en
meteen was er een afstand als een afgrond, de onoverschrijdbare kloof tusschen
armoede en rijkdom.
't Meisje was opgestaan. Zij stond daar even, penibel glimlachend, alsof zij iets
verkeerds had gedaan. Zoo mooi van frissche jeugd en weelde, tegenover Fonske,
die halsstarrig zijn blikken ten gronde hield geslagen. Toen stak zij hem tot afscheid
een bevend handje toe. Fonske merkte 't niet. Zij kwam een stapje nader en meteen
zag zij stille tranen over 's knaapjes wangen rollen. Schrikkend trok zij zich terug.
De moeder bromde:
- Fons, gie loeder, zie-je gij niet da mejonkvreiw ou 'n hand wil geven.
Bevend en gedwee stak Fonske zijn hand uit en het jong meisje drukte die vlug
en zenuwachtig. Maar Fonske keek haar zelfs niet aan. Heel stil rolden aldoor de
tranen over zijn roode wangetjes,
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tranen zoo helder en zoo zuiver als de kristallen droppeltjes van een levende bron.
Zij waren weg. 't Deurtje was dichtgeslagen en even werd het kleingeruite raampje
door twee voorbijzwevende schaduwen verduisterd.
't Was gedaan. Nu zou alleen, voor maanden lang, de droeve, grijze winter
heerschen.

IX.
Niet steeds keerden al de jonge koewachtertjes, na den langen winter in de verre
boerderijen, met het herleven van de lente, in de vrije, frissche weilanden terug. Zij
werden jonge mannen en het harde sjouwersleven eischte hen op. Voor altijd moest
vaarwel worden gezegd aan de onbezorgde vrijheid in de gezonde heerlijke natuur.
Zij kregen een spade of een vork te hanteeren in plaats van de koewachterszweep;
zij werden mesters, delvers, ploegers of vertrokken reeds vóór 't vroege daglicht naar
de groote stadsfabrieken, waaruit zij eerst met 't sombergrauwe van de schemering
terugkeerden. Geen buitelsprongen meer, geen kikkers vangen, geen joelend
alahoe-geroep in 't galmend knallen van de zweepen: zij kregen ernstige gezichten,
gezichten van vermoeienis en vroegtijdige zorg; en hun aardige kindernaampjes:
Rietje, Pierke, Feelke veranderden in 't hardklinkende en stugge: Riek, Pier, Feel.
Voor Fonske zou die tijd nu ook wel heel gauw komen. Nog één zomer en hij zou
ook door 't harde leven worden opgëeischt.
Zijn moeder had er reeds veel en lang over nagedacht en er ook met hem over
gesproken. Fonske had gedwee het hoofd gebukt: hij wist wel dat het moest. Alleen
de vraag wàt hij zou worden, was nog niet vast bepaald. Voor zware boerenwerk
was hij te zwak; van arbeid in de groote stadsfabrieken - wreede gevangenissen van
gedruisch en stof en stoom - had hij een gruwel; het eenige wat hem aantrok was een
nuttig bedrijf in de richting waar zijn fantaisie zich had ontwikkeld: het schilderen.
Hij wilde schilder worden. Maar huisschilder, natuurlijk, om voor zichzelf en voor
zijn moeder aan het dagelijks brood te komen. Het andere, 't kunstschilderen, dat
was een droom, een illuzie, die zeker ook wel kon verwezenlijkt worden, dank zij
de
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liefelijke goedheid van jonkvrouw Elvire en haar ouders, maar slechts als uitspanning,
's zondags en in zijn schaarsche vrije uren. Eén enkele, laatste zomer van vrijheid
zou hij dus nog genieten, en in dat vooruitzicht leefde hij met veilig troostgevoel,
toen zich onverwacht een gelegenheid voordeed, die het onvermijdelijke eensklaps
kwam bespoedigen.
Op een ochtend klopte Van Belleghem, de dorpshuisschilder, bij Fonske's moeder
aan. Na wat heen en weer gepraat over andere dingen, bracht hij zijn voorstel aan
den dag: dat hij een jong helpertje kon gebruiken en of hij Fonske daarvoor zou
kunnen krijgen.
Eerst had de moeder, zeer onverhoeds gepakt, wel eenige aarzeling. Maar Van
Belleghem zei haar hoeveel hij 't jongetje al dadelijk zou geven en dat was zooveel
meer dan wat hij als koewachtertje kon verdienen, dat zij al spoedig toesloeg. 't Was
ook immers wat Fonske verlangde; het eenige wat hij er bij inschoot was zijn laatste,
vrije zomer; maar een jaar vroeger of later moest het toch zoo eindigen en nog eens
zei moeder ja, terwijl Van Belleghem, tot sluiten van 't accoord, zijn hand uitstak en
met een flinken slag die in de hare klapte.
Dat hoorde Fonske toen hij 's avonds van zijn werk bij boer Monteijne thuiskwam.
Eerst was hij grenzeloos bedroefd. Hij schreide om zijn nu verbeurden, laatsten,
vrijen zomer en om het verlies van alles wat daarmee gepaard ging. Het zou ineens
voor hem een zoo geheel ander leven worden; het was de plotselinge en onverwachte
dood van al zijn liefste illuzies; hij zou niet meer in volle vrijheid mogen schilderen
in de heerlijke ruimte der weilanden; hij zou jonkvrouw Elvire niet meer heen en
weer zien komen; hij zou niet meer van verre kunnen meeleven iets van het heerlijk
bestaan der twee regeerende kasteelen!
Dat was de harde dwang van 't noodlot, de nooddwang van den arme, die plotseling
zoo zwaar op hem werd neergedrukt. Hij moest, omdat hij arm was! Moeder poogde
hem te troosten met het lokaas van het mooie geld, dat hij nu reeds verdienen zou;
maar moeder zelve was bedroefd zonder juist te weten waarom ze dat was: ook
moeder had het nu liefst nog anders gewild, doch de kans was er en mocht niet
ontsnappen; en dat begrepen zij eindelijk alle twee en legden zich gedwee bij hun
onvermijdelijk noodlot neer.
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Drie dagen later stond Fonske, van den hals tot de voeten met een witten kiel bedekt,
kleintjes en droevig en mager naast den zwaar-dikken, ook ten voeten uit gewitkielden
Van Belleghem, de binnen-portaaldeur van de ‘Warande’, een der dorpsherbergen,
te beschilderen.

X.
's Winters sliepen de kasteelen, als twee groote, deftig-stugge wezens, ongestoord
in hun voorname rust. Zij keken norsch, met doffe oogen van gesloten luiken, elkander
over de verlaten uitgestrektheid van de weiden aan, en om hun doode praal was geen
bekoring noch mysterie meer. De najaarsstormen waren met de laatste bladeren
weggevlogen en alles leek nu ijl en klein en kil en nuchter. Somtijds, wanneer een
zonnestraaltje vluchtig door de nevelsluiers brak, scheen alles voor een oogenblik
frischlevend op te fleuren: het gras schitterde, de naakte twijgjes trillerden, en zelfs
de doffe muren en kanteelen schenen even, met een koesterend zonnelachje uit hun
winterslaap te ontwaken; maar dadelijk trokken zich weer de grijze sluiers dicht en
hun doodsche, stille kleurloosheid bedekte alles.
De menschen uit het dorpje schoven daar omheen als schaduwen voorbij. Zelfs
in hun winter-eenzaamheid regeerden de kasteelen. Het galmend schot van een
koddebeier, het zwaar geblaf der waak- en jachthonden, een bel die ergens klonk,
waren als zooveel getuigenissen van de geheime, groote macht, die daar, zelfs in de
afwezigheid der meesters, nog tastbaar heerschte. De géést van de kasteelen bleef
aldoor regeeren, als gold het een natuurkracht.
Maar met de lente kwam ontwaking en de menschen wachtten, in een soort angstig
verlangen, op de terugkomst hunner traditioneele heerschers. Waar zaten zij den
ganschen, langen winter? In hun prachtige paleis-huizen der hoofdstad; of ergens
ver op reis, in warme, vreemde landen? De menschen wisten 't niet, maar het mysterie
verhoogde het prestige en de terugkomst werd verbeid als een telkens nieuwe
openbaring.
Weldra openden de kasteelen hun zoolang stug-gesloten ooge-luiken. Er werd
geverfd, geboend, gewasschen; er heerschte heen-en-weer geloop, gerij, bedrijvigheid,
en op een ochtend waren de heeren daar terug, als lentevogels na de
winter-doodschheid.
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Zij kwamen terug in 't heerlijkste getijde van het gansche jaar, met de ontluikende
blaadjes op de heesters, met het lente-geroep van den koekoek in de blauw-wazige
verten, met de wegschietende zilverschichtjes van de visschen in het water, met de
verkwikkende geuren van alles wat herleefde en bloeide, met de zachte weelde van
de vette koeien in de malsche wei, waar zij zich als groote, zware bloemen langzaam
in den zonneglans bewogen, terwijl de jolige koewachtertjes, ravottend onder 't trosje
hooge populieren, in wild gestoei hun lentevreugd uitjubelden.
Fonske, helaas, was er nu niet meer bij. Fonske, naast Van Belleghem op een
hooge ladder, was bezig, onder toezicht van den rentmeester, met de venster-kozijnen
van het grafelijk kasteel te verven.
Welke van al die ontelbare ramen zouden wel deze van jonkvrouw Elvire's kamer
zijn? Daar dacht Fonske voortdurend aan zonder het iemand te durven vragen, en
meteen vroeg hij zich vol angstige benauwing af, wat jonkvrouw Elvire wel zou
zeggen, als ze hem daar bezig vond. Hij hoopte maar, zonder te weten waarom hij
het hoopte, dat hij er vóór haar komst reeds weg zou zijn.
Doch dat gebeurde niet. Op een ochtend, juist den laatsten dag, dat zij er werkten,
kwam de rentmeester met groote gejaagdheid den terugkeer der familie aankondigen.
Van Belleghem en Fonske moesten zich nu maar razend haasten, zien dat ze klaar
kwamen; maar ondanks al hun ijver kregen zij toch niet heelemaal gedaan en Fonske
stond nog boven op de ladder, toen de groote auto van den graaf volgeladen met
valises het erf opreed.
De dienstboden waren er reeds in den ochtend aangeland en kwamen hun meesters
groeten; de rentmeester stond, diep buigend, met zijn hoed in de hand, de tuinlui en
de koddebeiers hielden zich eerbiedig op een afstand.
Fonske, bevend en blozend zonder te durven neerkijken, borstelde maar bedrijvig
voort, stil hopend, dat hij niet opgemerkt zou worden; maar de graaf, nauwelijks uit
den wagen gestegen, keek dadelijk naar de ladders op en vroeg verwonderd aan den
rentmeester hoe het kwam dat de verwers nog niet weg waren. Zijn vraag wekte ook
de aandacht van mevrouw de gravin, van jonkvrouw Elvire, en de Engelsche, en op
haar beurt keken zij omhoog en zagen en herkenden Fonske.
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- Is dat wel Fonske! riep het jong meisje verbaasd.
Fonske, zijn naam hoorend, greep naar zijn pet om te groeten. Maar in zijn
ontroering deed hij 't zoo onhandig, dat de verfborstel van tusschen zijn vingers
wegglipte en met een spat op den grond viel.
- Och Hiere! kreet Fonske en haastte zich de ladder af.
Daar stond hij vlak vóór zijn jonge beschermster. Vuurrood, met
schuwe-schaamte-oogen, keek hij haar even aan en sloeg dan weer den blik ten
gronde.
- Moar Fonske, zij-de gij virrewoare geworden? vroeg jonkvrouw Elvire. En in
den klank van haar stem lag als 't ware iets van teleurstelling, terwijl zij hem, met
vervreemde oogen, van het hoofd tot de voeten opnam.
- Joajik, mejonkvreiwe, schuchterde Fonske.
- En goat-e gij noar de tiekenschole nie mier?
- Toettoet, mejonkvreiwe, alle zondagnuchtijngen.
- What a pity! jammerde halfluid de stem van de Engelsche.
Fonske stond daar, roerloos, met zijn bekladde handjes, tusschen welks vingeren
den opgeraapten borstel beefde. Hij had wel kunnen schreien, zonder te weten
waarom. Hij keek nog eens bedeesd de jonkvrouw aan en vond haar zóó veranderd,
dat hij haar haast niet herkende. 't Was of daar iemand anders vóór hem stond. In die
enkele maanden had ze zich bijna tot volwassen vrouw ontwikkeld. Haar haren waren
opgestoken, zij droeg geen korte japon meer en zelfs de uitdrukking van haar gezicht
scheen anders: nog altijd lief en mooi; mooier, véél mooier zelfs dan 't jaar te voren,
maar ook ernstiger, strakker, verder van hem af als 't ware. Fonske voelde
instinctmatig dien plotselingen afstand van verwijdering, dat werk van de afwezigheid
en 't maakte hem nog bedeesder, het stolde als 't ware zijn ziel in zijn binnenste.
- G' hèt toch nog geschilderd, hoop ik? vroeg ze na een poos en bekeek hem even
weer met een glimlach zoo innemend-vriendelijk als vroeger.
- O joa joajik, mejonkvreiwe, haastte Fonske zich te antwoorden.
- Hawèl, ge moet veurt doen, zilde; 'k zal ne keer kome kijken. Goên dag,
glimlachte zij heel lief, en volgde haar ouders en de Engelsche in het kasteel.
Met zwakke beentjes klom Fonske weer de ladder op. Het duizelde vóór zijn oogen
en even moest hij zich goed vasthouden.
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- Toe, Fons, hoast ou, da wa gedoan hèt, vermaande Van Belleghem.
- Joa boas, zei Fonske en ging ijverig weer aan 't borstelen.
Achter het raam waar hij werkte, zag hij eensklaps gestalten heen en weer bewegen,
binnen in de kamer. Fluks herkende hij jonkvrouw Elvire en de Engelsche en twee
knechts, die een koffer boven sleepten. Hij zag de jonkvrouw haar manteltje
uittrekken. O! 't was dus háár kamer, waaraan hij werkte!
Hij zag het meisje even roerloos staan en in zijn richting kijken. Toen zei ze iets
tot de Engelsche, die naar het venster toe kwam. Zij knikte van achter de ruit naar
Fonske en glimlachte met al haar tanden, en meteen liet ze 't ratelend rolgordijn neer.
Fonske trilde even, alsof hij schrikte van het plots geluid. Hij had het gevoel van
iemand die iets onbescheidens heeft gedaan en tot straf de deur vóór zijn neus dicht
krijgt.

XI.
Naarmate de koewachtertjes ouder en grooter werden en een vóór een het vrije leven
van de wei moesten vaarwel zeggen, werd, met hun werkkring, ook de aard van hun
vermaken anders. Velen bezochten reeds 's zondags de herbergen, speelden op het
biljart of met de kaarten, dronken bier en jenever en keken naar de meisjes uit.
Rietje Koarelkes was al flink aan 't vrijen met Emeranske Casteel; Feelke Brouwers
liep achter Mietje Pruime en Miel Katoor en Dolfke van de Wiele zag men meestal
in de buurt van Elodie Vermaele en Pharaïlde van Rompu. Alleen Fonske had nog
niemand.
Fonske had niemand, maar wel was er iemand, naar de andere kereltjes althans
beweerden, die heel graag Fonske had gewild, en dat was niemand minder dan Lisatje
van Belleghem, het veertienjarig dochtertje van Fonske's eigen baas.
Lisatje Van Belleghem had een fijn en zacht gezichtje, frisch wit en roze, met
golvende blonde haren en mooi-lichtblauwe oogen, blauw als de bloempjes van het
vlas in Juni-weelde. Haar glimlach was zoet en bekoorlijk en zij had mooie witte
tandjes, die eigenaardig konden blinken als zij glimlachte. Lisatje hielp haar moeder
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in huis en in het verwerswinkeltje en uit háár hand was het, dat Fonske zijn eerste
‘virfbakske’ gekocht had.
Uit den aard zelf van de betrekking die Fonske bij Van Belleghem vervulde, moest
hij er dikwijls aan huis komen. Hij gebruikte er dan ook meestal het middagmaal en
als 't wat laat werd met hun werk, ook wel eens het avondeten. Dan werd hij door
Lisatje bediend en 't meisje zette hem gewoonlijk borden voor alsof hij uitgehongerd
was. Hij moest telkens voor de te milde hoeveelheid bedanken, maar telkens ook
drong Lisatje zóó vriendelijk, met zulk een innemenden glimlach van haar
bloeme-oogjes en haar schittertandjes aan, dat Fonske dikwijls meer verorberde dan
hij wel lust had, om haar geen verdriet aan te doen.
's Zondags, als Fonske naar den trein ging om in de stad zijn teekenles te nemen,
was het hoogst zelden als Lisatje hem onderweg naar het station niet ontmoette, en
ook bij zijn terugkomst, stond zij doorgaans op den drempel van haar huisje, waar
hij voorbij moest, de frissche lucht te genieten. Rietje, Feelke, Dolfke, Mielke hadden
dat alles al lang in de gaten evenals Emeranske, Mietje, Elodie en Pharaïlde, en allen
lachten en gekten er om: alleen Fonske merkte daar niets van, of was met andere
gedachten bezig. Fonske teekende en schilderde aanhoudend in zijn schaarsche, vrije
uren, met trillend-gespannen hartstocht, als werkend voor een doel dat niemand
anders kende; en, wijl hij de sympathie van het meisje wel voelde, zonder den aard
daarvan te vermoeden, liet hij haar af en toe zijn schilderingen zien en juichte
inwendig van genot, wanneer zij die, met van eerbiedige bewondering in elkaar
geslagen handen ‘zeu scheune, o, toch zeu scheune’ vond.
Fonske was daar zoo gelukkig over, dat hij haar eens beloofde haar portret te zullen
maken, wat Lisatje tranen van ontroerde dankbaarheid in de mooie
blauwe-bloemenoogjes bracht.

XII.
Het duurde wel een heele tijd vooraleer jonkvrouw Elvire haar belofte naar Fonske's
werk te komen kijken, volbracht.
Het was reeds volop zomer en al heel dikwijls had Fonske het jong meisje met
haar gouvernante, of in gezelschap van meneer Gaëtan en den baron, van het eene
kasteel naar 't ander door
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de weiden heen zien loopen, zonder dat zij ooit bij hem aankwam. Telkens vroeg hij
's avonds, bij zijn thuiskomst, gejaagd aan zijn moeder: ‘Hè jonkvreiw Elvire hier
nog nie geweest?’ Telkens moest moeder hem met het spijtig: ‘nien z' jongen, nog
niet’ teleurstellen.
Fonske werd er droevig en neerslachtig onder. Het kwelde hem, het wierp een
schaduw over zijn gansche leven: jonkvrouw Elvire zag niet meer naar hem om;
jonkvrouw Elvire had hem vergeten. En daar was niets aan te doen, hij kon toch zelf
niet naar haar toegaan als zij het niet verlangde; en Fonske leed in stilte en begon te
wanhopen, toen eensklaps, op een zondag-namiddag, terwijl hij in Van Belleghem's
huis bezig was met Lisatje's portret te schilderen, zijn moeder, vergezeld van
jonkvrouw Elvire en haar gouvernante, daar buiten vóór het raam verschenen.
- Och Hiere! schrikte Fonske. En de penseelen vielen uit zijn hand, net zooals
weken te voren den kladborstel gevallen was.
- Zóen ze binnen komen! riep met een angststem Lisatje, die dadelijk opgesprongen
was.
Maar ze waren reeds binnen. ‘Kijk, zie, mejonkvreiwe, hier zit hij’ riep Fonske's
moeder, de beide jonge dames voorloodsend.
- Derangeeren we niet? vroeg het kasteelmeisje met haar vriendelijksten glimlach.
En zij knikte minzaam naar Lisatje, terwijl de Engelsche verrukt uitriep:
- Oh! what a beauty!
Fonske was opgestaan, geheel en al ontsteld door het voornaam bezoek. Hij had
een kleur als vuur en kon nauwelijks met enkele korte zinnetjes de belangstellende
vragen van het jong meisje beantwoorden. Zij keek naar het portret, vond het heel
mooi, keek dan ook lang en strak naar Lisatje, als wou zij haar geheel ontleden.
- Es dat 'n vriendinneke van u? vroeg zij eindelijk met een raadselachtigen glimlach.
- O nie nien 't, mejonkvreiwe, antwoordde Fonske zonder na te denken, met een
soort gejaagde onhandigheid. En weer kreeg hij een vuurkleur, zonder te weten
waarom. Even keek hij op naar Lisatje, die dadelijk, als 't ware boos, den blik van
hem afwendde.
- Woarom niet? hernam jonkvrouw Elvire. Ge schildert heur zeu scheune.
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En weer keek zij vol aandacht het jong meisje aan en wisselde enkele woorden in
vreemde taal met haar gouvernante.
- 't Es de dochter van Van Belleghem, mijn miester, antwoordde onderdanig Fonske.
- Joa 't, mejonkvreiwe, 't es lijk of hij zegt, meende Fonske's moeder gewichtig te
moeten beamen.
Een deur ging open en Van Belleghem kwam binnen: groot, dik, rood, met zwarte
snor en opgeblazen kop, die van heel wat zondag-borreltjes en potjes bier scheen te
getuigen. Hij had een platte, zwarte pet op met verlakte klep, die hij even afnam om
te groeten en hij riep dadelijk, vet-lachend, op familiairen toon:
- Da es nen artiest, e-woar, mejonkvreiwe! Hij zal nog moeten eindigen mee t'
expezeeren!
En hij lachte heel hard om zijn buitengewoon-geestig gezegde.
Jonkvrouw Elvire en de Engelsche lachten maar heel zwakjes tegen. Zij voelden
blijkbaar iets hinderlijks in de aanwezigheid van den triviaal-dikken kladpotter. Zij
wisselden halfluid enkele woorden in hun vreemde taal en jonkvrouw Elvire vroeg
aan Fonske:
- Kan ik euk ou ander werk ne keer zien, dat thuis es?
- Joa joa g' mejonkvreiwe, antwoordde Fonske; en hij was dadelijk bereid haar te
vergezellen. 'K zal weere komen om 't hier op te kuischen, zei hij tot Lisatje.
Lisatje gaf geen antwoord. Zij stond rood-gegeneerd naast den muur en in haar
mooie blauwe-bloemen-oogjes glom als een natte gloed van droeve spijtigheid.
- Goên dag, groette haar minzaam jonkvrouw Elvire, en ook de Engelsche groette
innemend, met vollen tanden-glimlach; maar in Lisatje's benauwden wedergroet
verkropte haast een snikje.
Zij zag, als 't ware hunkerend, het drietal buiten vóór het raam passeeren. Fonske
keerde zich instinctmatig half om en zag haar ook, maar dadelijk trok ze zich weg,
als wilde zij hem niet meer zien.
Toen Fonske na een uur in 't huisje van Van Belleghem terug kwam om voort aan
Lisatje's portret te werken, was 't meisje nergens te vinden. Het heele
schilderrommeltje stond daar nog onaangeroerd en Van Belleghem noch zijn vrouw
wisten in 't geheel niet waar hun dochter was. Van Belleghem ging op den
achterdrempel staan en riep met zijn grove, zware stem naar achter in het tuintje:
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- Hei, Liza, woar zit-e dan?
- Hier, klonk zacht een zwak stemmetje.
- Ge moet binnen komen, Fons es doar weere.
Maar Lisatje kwam niet.
- Wa steekt ze zij in heur heufd! pruttelde de moeder. Toe, Fons, goa zelve ne kier
zien.
Schoorvoetend ging Fonske 't tuintje in. Het was een heel klein tuintje, een paadje
tusschen palmboompjes en klapbes-struiken, met aan het eind een bloemenpriëeltje.
In dat priëeltje zat Lisatje heel alleen op een bank, met den rug halvelings naar Fonske
toegekeerd.
- Lisatje, wilt-e weere komen poseeren? vroeg hij zacht.
- Nien ik, hoofdschudde zij kortaf.
Hij stond daar even, roerloos en bedremmeld.
- Woarom niet? vroeg hij eindelijk.
- Dóáromme!
Hij begreep er niets van. Wat had hij haar nu toch misdaan!
- Toe, kom, streelde hij vleierig.
- Nien ik, zeg ik ou! beet zij hem eensklaps vinnig toe; en draaide een boos gezicht
naar hem om, dat gansch betraand was.
- Oo! schrikte hij, stil achteruit-wijkend.
En meteen begreep hij,.... begreep in angstvolle ontzetting dàt, wat Rietje Koarelkes
en Feelke Brouwers en Mietje Pruime en Pharaïlde Van Rompu en al de anderen al
sinds maanden lang begrepen hadden.
(Wordt vervolgd.)
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Spel
door Henricus.
Personen:
ZIJ...... 35 jaar, (weduwe).
HIJ...... 40 jaar, (ongehuwd).
Tooneel: haar boudoir-salon. Op de schrijftafel een telefoon.
Zij ligt gemakkelijk in een stoelt[j]e; leest. 't Is avond. Veel lampen, maar discreet licht.
De telefoon belt. Zij staat onwillig op.

ZIJ:

Ja, allo.... met mevrouw van Eijkestein.... Ja, ja, ik ben 't zelf.... Ja, o, is u 't? Meneer
Vaucourt? Ja,... jawel, ik ben thuis, dat merkt u toch? Ja ja, altijd domheden door de
telefoon!.... Heel graag. Wanneer komt u? Zoo dadelijk? Best. Neen, neen, niets geen
bezwaar, ik ben alleen en ik verveel me..... U ook? Verveling à deux is beter! All
right.... Ja, ja, à tantôt!
(Zij gaat bedrijvig door de kamer heen en weer, kijkt de lampen na, beziet zich in een
handspiegeltje, schikt bloemen recht in de vazen, schuift een stoel aan, neuriet onder dat alles,
is lang met dat alles bezig.... wacht dan en luistert.... gaat weer zitten, tracht te lezen, haar
blik dwaalt af, zij staart peinzend voor zich uit.... dan klinkt de huisbel).

ZIJ:

Ah! nu al?
(Zij springt op, kijkt nog eens de kamer rond, ziet nog even in den handspiegel, geeft zich een
houding, gaat weer zitten lezen).

HIJ:

Daar ben ik al, mevrouwtje. Vlug, is 't niet?
ZIJ:

Ja, zóó gauw had ik u niet gewacht. Waar was u, toen u me daarnet opbelde?
HIJ:

Ik heb thuis gedineerd, dat wil dus voor mij zeggen in ‘Europe’ en daar heb ik u
opgebeld. Maar ik had eerst den chauffeur getelefoneerd, dat hij me in elk geval op
dit uur zou komen halen. Daarom ben ik zoo gauw hier.
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ZIJ:

En wat zou u nu hebben gedaan, als ik u eens niet had kunnen ontvangen?
HIJ:

Dan had ik de auto weer weggezonden en was in Europe de trap opgewandeld, terug
naar mijn kamer en had de laatste hand aan mijn koffers gelegd.
ZIJ:

Dus: u blijft besloten?
HIJ:

Dus: ik blijf besloten. Tenminste.... men weet nooit. Misschien doe ik het niet, omdat
ik daartoe besloten had. Ik ben nu eenmaal de man van het imprévu.... En ik speel
zoo dolgraag Jantje Contrarie met mezelf.
ZIJ:

Met u zelf alleen?
HIJ:

Dat heb ik niet gezegd. Maar tegenover anderen is 't iets anders: die zien me maar
nu en dan eens, als ik weer eens kom overwaaien, tusschen twee verre reizen door,
als ik weer even neerstrijk in Holland. Nu, wat hindert het de anderen dan als ik
imprévu handel?
ZIJ:

Dat hangt er van af!
HIJ:

U is wel beleefd... misschien!
ZIJ:

Maar u woudt eigenlijk zeggen: dat u uzelf altijd hindert met uw ongedurigheid,
nietwaar?
HIJ:

Neen, niet waar.... of misschien ook wel er eens.... Maar in elk geval: 't is mijn natuur.
Ik reis en ik trek. Waarheen? Waartoe? Waarom? Weet ik het zelf? En dan ineens
verander ik mijn plan en kies een andere route, die ik weer verander en weer. En dan
ineens, terwijl ik jaren zou uitblijven, bom, daar komt hij weer zijn oude, goede
Holland binnentuffen en dan verspreidt zich hier het gerucht: ‘heb je 't al gehoord?
Vaucourt is weer terug! Zoo, zoo! Voor hoelang? Dat weet niemand en hij zelf het
allerminst.’ Zoo praten die beste, brave kerels onder elkaar, al mijn oude, trouwe
vrienden, die hier edelachtbaar of weledelgestreng zijn en die gezeten huisvaders
zijn met lieve vrouwen en mooie kindertjes.... En zoo praatten ze vroeger, de vrienden,
die ik niet meer terugvind, omdat ze de groote reis zelf ondernomen hebben, de reis,
waarop eerst echt het imprévu begint.... en van wie ik dan de jonge weeuwtjes bezoek,
met veel sympathie en met iets in mijn hart van.... van....
ZIJ:
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En u gaat dus morgenavond weg? Dadelijk na de voorstelling?
HIJ:

Ja, dat is mijn plan. Een vast en zeker plan ditmaal.
(Zij glimlacht)....

Ja werkelijk, een vast en zeker plan. Kijk, dat vind ik nu juist zoo iets.... à la.... mij.
Morgenavond de groote voorstelling van ‘Hand en hart.’ Na de vele, vele repetities,
waarvan ik zoo heel prettige herinneringen zal meenemen, mevrouw, morgen dan
de voorstelling. Ik zie dat al. Het kleine, gezellige zaaltje vol ‘beau monde.’
Zenuwachtig gedoe in de kleedkamers.... o, beken maar dat u tenminste zenuwachtig
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zult zijn! U hebt ook een zware rol. Die groote scène met mij! Die pijnlijke
verklaringen tusschen ons, 't is geen kleinigheid, uw moeilijk stil spel bij mijn lange,
wanhopige slot-tirade. Dan het sloteffect van de groote scène: ik zal weggaan, ik zie
u voor 't laatst aan met een blik waarin.... enfin, u kent de situatie, een blik
enzoovoorts.... en dan met groote stappen af door de deur op den achtergrond. ‘Men
hoort de huisdeur dichtslaan’, staat er tusschen haakjes bij in het tekstboekje. Ik hoop
toch maar dat onze brave regisseur daaraan denken zal, aan het dichtslaan van die
deur; daarin ligt juist al mijn succes. Je moet flink de deur hooren dichtslaan, net als
in Nora. Dat is 'n mooi effect. Ça jette un froid. Als de menschen dat hooren, dan
denken ze: ‘ha, de deur; nu komt hij niet meer terug; 't is de onherroepelijke scheiding
van die twee.... ‘und hatten einander so lieb,’ maar de deur is toegeklapt; c'est fini
of 't is uit! Ziet u, mevrouwtje, terwijl u dan wezenloos voor u uit zit te staren, heb
ik ‘mon petit effet’ door de dichtklappende deur! Voelt u wel de diepzinnige
symboliek? De waardeering van den man, die weg is? Wat moet ik veel gewaardeerd
worden, ik die zoo veel weg ben!
ZIJ:

Krijgt u dien indruk als u na een séjour weer vertrekt? Of als u na een reis weer
terugkomt?
HIJ:

U doet moeilijke vragen. En zoo op den man af. Neen, maar werkelijk, ik zal zeker
niet klagen dat de menschen niet goed voor me zijn. Zoo'n onsociabel wezen als ik.
Zoo-zie-je-hem en zoo-zie-je-hem-niet. Ik toon immers door altijd weer weg te loopen
dat ik andere milieu's.... ook genietbaar vind. Maar niet zoo gauw kom ik in dit oude,
bekende milieu hier terug, of 't is al blijdschap over den verloren zoon. Nu dezen
keer weer: dadelijk moest ik meedoen aan de voorstelling. En wat een rol! Een
prachtrol! Drie bedrijven door met u flirten en flirten honderd-uit en dan de deur. En
dan weg.
ZIJ:

En u gaat dadelijk na de voorstelling weg?
HIJ:

Ja, maar dat weet u alleen! En u mag het aan niemand zeggen; dat is een geheim
tusschen ons.
ZIJ:

Nog een ‘petit effet’, dat u u voorstelt. Maar aardig is het niet. Denkt u u dat nu eens
even in. ‘Bbbbang’ zegt de deur. Goed, ik zit wezenloos voor mij uit te staren in het
lage stoeltje. Heel, heel langzaam zakt het scherm. Applaus, frenetiek applaus voor
de dilettanten, die zoo lief hebben gespeeld. Ik ben al lang uit mijn wezenloos staren
opgerezen; al de anderen komen uit de coulissen; we scharen ons op een rij; we zullen
staan te buigen en te glimlachen; we zien al menschen draven met bouquetten en
kransen; de regisseur wil reeds het klassieke ‘halen’ roepen, kijkt nog even of alle
medespelers er zijn. Dan ineens roept hij en roepen we allemaal: Vaucourt? Waar is
meneer Vaucourt? Vaucourt!
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HIJ:

En meneer Vaucourt is, na het ‘Bbbang’ van de deur, aan den achterkant het gebouw
uitgegaan, waar zijn auto, met de zware koffer er op vastgesjord, al staat te puffen.
Ik spring er in; rrrrrrtt, gaan de handles en ik stuif vooruit, in den donkeren nacht en
ik rijd den heelen nacht door en den volgenden morgen ben ik al een heel eind over
de grenzen. Vrij weêr, vrij als een vogel. Geen ‘lendemain de la fête’! Heerlijk zie
ik de zon opgaan; ik snor verder en verder en als ik dan zoo tegen 'n uur of acht een
aardig, landelijk hotelletje langs den weg zie, stap ik daar af, neem een stevig ontbijt
en slaap een gat in den dag.
ZIJ:

Ja, dat is uw deel. Nu het onze. Wanneer dan iedereen lang genoeg geroepen heeft:
‘Waar is meneer Vaucourt?’ en het blijkt dat u niet te vinden is, dan staan wij te
buigen en te lachen zonder u. Wij zien in de zaal dat uw afwezigheid wordt opgemerkt
en dat de menschen ook al tegen elkaar zeggen: ‘Vaucourt is er niet bij. Waarom
niet? Waar zou hij zijn?’ Goed; het gordijn zakt. We vragen elkaar nog eens waar
meneer Vaucourt zijn kan. Ik zoek ijverig mee. Eindelijk constateeren wij dat u om
een onverklaarbare reden is weggeloopen. Niemand die er iets van begrijpt. Dan
gaan we ons afschminken, ons verkleeden. De rijtuigen komen voor; we gaan in het
kleine zaaltje van Europe soupeeren. Daar vraagt een van de heeren aan de portier
of meneer Vaucourt er misschien is. Neen, meneer Vaucourt is vertrokken; de
chauffeur is vanavond de koffer komen halen, heeft die achterop de auto gebonden;
meneer had vooraf al tegen vanavond zijn kamers opgezegd en de rekening vooraf
betaald en gezegd dat brieven hem moesten worden nagezonden poste restante
Parijs.... Dan wordt er nog wat gepraat over dien vreemden meneer Vaucourt, van
wien men nooit weet wanneer hij komt of gaat en dan wordt er gezegd dat er nu een
heer te weinig aan tafel is; de schikking wordt zoo goed en zoo kwaad als 't gaat nog
gewijzigd en....
HIJ:

Zou ik naast u gezeten hebben?
ZIJ:

Hoe kunt u denken dat ik dat zou weten?.... Nu, en dan soupeeren wij toch zonder
u.... heel vroolijk, hoop ik, en er wordt getoost en nu en dan zegt iemand nog 'n
woordje over u, dat u ook zoo goed speelde en zoo rolvast was en dat het jammer is
dat u uitgeknepen hebt en dat u zoo vreemd bent.... En dan, nu, dan is de champagne
op en de pret is op en we gaan naar huis.... et la vie repreud son train....
HIJ:

De tous les jours.
ZIJ:

En u hebt uw ‘petit effet’ gehad door uw onvoorzien vertrek.... In uw auto, 's nachts
door de dorpen en over de wegen rennend als een razende Roland, verkneukelt u u
nog in uw effect.... maar aardig is het niet!

Groot Nederland. Jaargang 11

669

HIJ:

Dat is mijn spel.
ZIJ:

Ja, juist, uw spel. U speelt. Ik heb me wel eens afgevraagd of u iets anders doet dan
spelen. Voor u is 't heele leven een spel. Een verstoppertjes-spel. Waar is hij? Poste
restante Parijs. Waar zal hij morgen zijn? Poste restante Parijs. Over een week? Poste
restante Baden-Baden of Weenen of Constantinopel of Tanger of Caïro of
Nova-Zembla. Ineens, daar komt hij in ons ‘lieve, oude milieu’ - zoo noemt u 't
immers? - weer binnenvallen. Huurt een flat in Europe. Maakt visites links en rechts,
bij al de beste, brave kerels en hun lieve vrouwtjes en u bederft de mooie kindertjes
en u laat u vinden voor een tooneelvoorstelling....
HIJ:

Het spel van ‘Hand en hart’....!
ZIJ:

En dan weer: weg! Wat is uw leven anders dan een spel? U doet niets, u werkt niet,
u zorgt voor niemand of niets....
HIJ:

Dan voor ‘my dear own self.’
ZIJ:

En u speelt maar door.
HIJ:

En ik speel maar door. Ja, ik speel maar door. Dat is nu het soort leventje, dat ik me
heb uitgekozen. Een heerlijk leven? Ja,in veel opzichten. Geen lendemains. Alles
imprévu. Nooit de platgetreden paden, nooit de nare groote en kleine plichten. Geen
banden, niets, niets dat mij bindt. Vrijheid van beweging. Verveling onbekend. Ik
ga weg, niet als ik de verveling zie naderen, maar daarvóór, midden in het genot. Als
't mij ergers heel goed bevalt, dan betaal ik dadelijk mijn rekening en ga verder.
ZIJ:

En waar u dàn komt, wat doet u daar dan, als het u daar niet bevalt?
HIJ:

Dan blijf ik daar soms tijden hangen, dan maak ik daar lange, eenzame wandelingen.
Dan denk ik na over wat uw man, die beste kerel, mij eens heeft gezegd: ‘Ernest, je
bent een melancholicus en je weet maar niet wat je doen zult om die melancholie te
verdrijven’....
(Stilte).

ZIJ:

En zei Karel u niets dan dat? Zei hij u niet hoe u dan wel die melancholie moest
verdrijven?
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(Stilte).

HIJ:

Waarom deedt u mij die laatste vraag? Heeft hij u niet wel dikwijls over mij
gesproken? En u niet wel eens gezegd wat ik.... Maar wilt u me niet een kopje thee
geven, mevrouw? De thee 's avonds in de salons is een van de exquise genoegens
van mijn oude, brave Holland. En ziet u eens hier, we hebben nu, geloof ik, van 't
oogenblik af dat ik binnenkwam, alleen over mij gesproken. O, ik weet wel, ik ben
een bachelor en bachelors denken en praten alleen over zichzelf en dus moet ik het
heel pleizierig vinden dat u u ook al met ‘meine Wenigkeit’ bezighoudt. Daarnet
hebt u een heel ernstig-bedoelde....
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ontboezeming ten beste gegeven over mijn spelen.... ik voelde me daardoor heel
gevleid.... neen werkelijk, heel gevleid. Maar vindt u zelf niet dat het nu wèl is
geweest? Parlons d'autre chose.... over u, bijvoorbeeld.
ZIJ:

O, ik!
HIJ:

Waarom ‘O ik’? Is u minder.... ‘interessant’ dan meneer Vaucourt, die weg is of
weggaat? U ‘speelt’ niet, u is geen dilettant van het leven. U hebt geleefd.... pardon,
u leeft.... ja, ik weet het wel, voor een groot deel in herinneringen. Maar die voeden
dan toch nog uw leven. U hebt als jong meisje ernstig gewerkt, uit puren studiezin:
literatuur, kunstgeschiedenis, kunstnijverheid, weet ik al wat niet. U was het ideaal
van een modern meisje: o heelegaar geen blauwkous, maar ontwikkeld en met een
zelfstandig oordeel over menschen en dingen, daarbij toch zoo heerlijk jong en zoo
door en door ‘meisje’, in-en-in-vrouwelijk, every inch a lady. Karel was een beste
vent, een coeur d'or, zooals ik hem altijd gekend heb van ons tiende jaar af. Wat moet
u samen gelukkig zijn geweest. U.... en hij! Maar uw geluk duurde kort; toen ik
terugkwam voor 't eerst na uw bruiloft, anderhalf jaar daarna, was hij er niet meer.
En u had zelfs geen kind als drager van.... Maar wat deert u....
ZIJ:

Waarom haalt u dat alles op? Ik zou u een kopje thee geven. ‘Een van de exquise
genoegens....’
HIJ:

Toe, laat u me ditmaal uitspreken. Wilt u? Mag ik? U hebt met uw veerkrachtige
natuur u boven de dingen gezet, u hebt uw leven verdiept. Het ongeluk heeft u niet
klein gekregen. U hebt u ook daarna weer een rijk en vol leven gemaakt. U....
ZIJ:

Mij dunkt, nu geeft u een heel-ernstig bedoelde ontboezeming ten beste en nu is het
aan mij om mij daardoor heel gevleid, neen werkelijk heel gevleid te voelen!
HIJ:

Ja zeker bedoel ik het heel ernstig. En waarom mag ik dit u niet zeggen? Kennen wij
elkaar daarvoor niet genoeg? Of is u wat onthutst, omdat ik gewoonlijk niet in zulke
beschouwingen verval? Maar u moet toch genoeg van me weten om niet te meenen
dat ik alleen maar ben de meneer Vaucourt dien iedereen kent, de globe-trotter, de
mondaine meneer, qui promène ses ennuis door heel Europa en nu en dan daarbuiten,
de onhollandsche Hollander, die van tijd tot tijd terugkomt om weer eens te zien hoe
knus en klein en gezellig het hier toch altijd nog maar is en die dan ineens weer weg
is, al maar reizende en trekkende, liefst de zon achterna. Dacht u dan heusch dat ik
niets ben dan dat?
(Stilte).

ZIJ:
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Thee?
HIJ:

Dank u.
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(Stilte).

HIJ:

Ziet u nu weer, hoe wij Hollanders zijn? We zijn altijd correct en stijf en prim en
collet-monté, ook in.... hoe zal ik 't zeggen? het.... vie intérieure. Wij buigen tegen
elkaar en converseeren als elegante poppetjes en we vertrekken geen spier van ons
gezicht. Ons hart ligt ergens in een safe, achter een letterslot en alleen de eigenaar
kent het woord. Wat een schrik als iemand aan het slot gaat peuteren. Wij praten met
elkaar alleen over het weer en over menschen, die niet in ons gezelschap zijn en over
de dure tijden en de hooge belastingen, maar nooit over ons-zelf, nooit over hem of
haar, met wien wij spreken. Wie dat doet, valt uit den toon, dat is een rare vogel, dat
is een meneer die zijn wereld niet kent. Uzelf, u, die dan toch niet is.... als iedereen,
u zelf schrikt er van als ik het waag tegen u over u te spreken.
ZIJ:

Och neen, ik geloof niet dat ik geschrokken ben. Maar wat zal ik u zeggen? Dat het
onderwerp mij niet interesseert? U is te verstandig om mij van ‘fishing’ te verdenken.
Maar ik geloof dat het dit is: u vertelt mij hoe u mij ziet en dat hindert me omdat ik
weet dat ik anders ben en omdat ik u toch niet zeggen kan of zeggen wil hoe ik dan
wel ben. Oef! Is 't nu niet wèl geweest, wat mij betreft? Nu we over u gesproken
hebben en over mij, àls we nu eens den anderen een beurtje gaven?
HIJ:

Dus u wou nu weer het gewone gezelschaps-spelletje gaan spelen: wat zeg-je van
mijn vriend?
ZIJ:

Als u 't zoo noemen wilt.... Kom, kom, u ziet nu toch zelf wel hoe ons gesprek
vastloopt als we over u en mij blijven praten. Denkt u dat de voorstelling goed zal
afloopen, morgenavond?
HIJ:

En wat doet de barometer? 't Wordt weer volle maan, dan wil het weêr zich nog wel
eens beteren.
ZIJ:

Hè neen! Laten we nu niet zoo doorgaan. Morgenavond gaat u weg. In wie weet hoe
langen tijd zal ik u niet meer zien en dus....
HIJ:

Spijt u dat?
ZIJ:

...en dus, laten we als goede vrienden scheiden zonder dat ons gesprek is
doodgeloopen. Toe, weest u nu nog eens ouderwetsch-gezellig en gewoon. En vertelt
u me eens: waarom gaat u eigenlijk weer weg?
HIJ:
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Omdat.... omdat.... Neen, nu ziet u het zelf: als u niet wilt dat ons gesprek dadelijk
doodloopen zal, dan moet u mij die vraag niet stellen!
ZIJ:

't Is waar, u hebt daarop al geantwoord: uw ‘petit effet’!
HIJ:

Nu ja, dat zei ik....
ZIJ:

Was dat dan niet waar?
HIJ:

Ik weet het niet.
ZIJ:

Is er een mysterie? Ben ik indiscreet?

Groot Nederland. Jaargang 11

672

HIJ:

U is niet indiscreet. Maar ik weet het niet, of liever ik weet niet of ik het weet.
ZIJ:

O.... Nu.... enfin.
HIJ:

Neen, mevrouwtje, neen, het lukt u niet om den oud-aarlanderveenschen
conversatie-toon weer te pakken te krijgen. Dat is het gevaar zelfs van zoo....
onschuldige ontboezemingen. En weet u wat we nu doen moesten? Als goede vrienden
scheiden, zooals u zelf zei. Laten we niet den avond vóór mijn vertrek eindigen met
een mislukking. Dat is voor ons allebei pijnlijk. Dus: afgesproken: de ontboezemingen
zijn uit; we praten niet meer over u en niet meer over mij, en we probeeren ook niet
nu weer over andere menschen te gaan praten en we zeggen elkaar goeden dag.
Alleen maar, eerst nog....
ZIJ:

Eerst nog.... wat?
HIJ:

U vroegt of de voorstelling morgenavond goed zou afloopen. Dat hangt van onze
slot-scène af, het eind van het derde bedrijf, de groote scène tusschen ons beiden.
Zoudt u die niet nog even met mij willen repeteeren? Ten minste het laatste deel?
De beslissende woorden? We hebben die altijd gerepeteerd met de anderen er bij en
dat heeft mij altijd gehinderd, ik weet niet waarom, maar dan kon ik me nooit
heelemaal geven. Ik geloof dat, als we nu, den avond te voren, hier in uw boudoir
de scène nog eens even speelden, wij alleen met elkaar, dat ik het dan beter zou doen
dan op alle repetities en dat ik dan ook morgen op de voorstelling zelf de echte
accenten zou vinden. Wilt u?
ZIJ:

Waarom zou ik niet willen? Het allerlaatste deel?
HIJ:

Ja, het allerlaatste. Dat vind ik het zwaarst. En dan, mevrouwtje, laat ik u nu al
bedanken voor uw ontvangst vanavond en voor het heel prettige uurtje, hier, waar
ik morgennacht aan denken zal als ik het land uitrijd. Want zoo meteen, dat moet u
goedvinden, als wij onze scène spelen en ik heb de laatste woorden gesproken, het
onherroepelijk afscheid en ik ren dan weg door de deur op den achtergrond, dan zàl
ik ook wegrennen. En als u dan net als morgenavond de huisdeur hoort dichtslaan,
dan bèn ik ook weg en loop door naar mijn hôtel. Want ik kan dan niet nog eens weer
binnenkomen en u goeden dag zeggen en u bedanken voor uw discours en verdwijnen.
Dat vindt u toch goed? Wij spelen en als het spel uit is en ik wegloop, dan is 't ook
uit. Het ‘Bbbang’ van de deur - van uw huisdeur - zal dan definitief zijn. Bonsoir
dus bij voorbaat en besten dank en slaapt u wel. Dat is afgedaan. Nu kunnen wij het
slot van de laatste scène beginnen.
ZIJ:

Groot Nederland. Jaargang 11

Moet u zoowaar ook hier uw spel spelen en uw ‘petit effet’ hebben.... tegenover mij?
HIJ:

Neen mevrouwtje, dat is het niet. Maar ik vind het zoo nuchter om dan weer als
meneer Vaucourt terug te komen.
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ZIJ:

Waarom? 't Is toch maar spel!
HIJ:

Gunt u me dat nu, wilt u? Ja? Dus: en garde. En: tot morgen. Zoo straks, als ik weg
ben, ben ik weg.
ZIJ:

Zooals u wilt. Mij is 't goed. Dus ook van mijn kant: bonsoir en dank voor uw bezoek
en tot morgen.
HIJ:

Mooi zoo. Nu beginnen we. U zit midden op het tooneel in 't lage stoeltje en u blijft
daarin zitten terwijl ik tot u spreek, u weet wel, de heele lange slottirade met uw
verrukkelijk stil spel, totdat ik weg ben en dan blijft u nog wezenloos voor u uit zitten
staren. Niet waar? All right. Gaat u zitten. Ik sta achter u, als altijd.
(Zij zet zich in het lage stoeltje; hij staat achter haar).

‘En nu vaarwel, Clara, 't is beter dat we van elkaar gaan. Waarom zouden we ons
zelven kwellen door in elkaars gezelschap te blijven? Voor mij ten minste zou 't een
kwelling zijn, en ik geloof voor jou ook. Er zijn tusschen ons van die onherroepelijke
woorden gesproken, waarna het beter is dat menschen uiteengaan. Maar ik wil je
voor 't laatst nog zeggen dat ik, als ik straks vertrek, ga met den dood in het hart.
Laat me je dat mogen zeggen, Clara, voor 't eerst misschien met zooveel woorden,
en voor 't laatst.’
Goed geschreven, die tekst, vindt u niet?
ZIJ:

Ja, goed geschreven. Maar gaat u door, wilt u?
HIJ:

Best; waar was ik ook weer? O ja: ‘en voor 't laatst. We kennen elkaar lang, Clara,
en zonder dat we 't zelf wisten en voordat we 't zelf merkten is tusschen ons
opgebloeid zoo'n heel mooie, stille, wederzijdsche sympathie. Was dat vriendschap?
Was het een amitié amoureuse? Was het ontwakende liefde?’....
Weet u wat, ik sta op het tooneel altijd achter u, als ik die lange tirade uitspreek.
Op alle repetities heb ik achter u gestaan en morgenavond zal ik ook weer achter u
staan. Daardoor zie ik niets van uw stil spel dan dat ik nu en dan u zenuwachtig zie
schokken alsof u een snik inhoudt. Maar ze hebben mij allemaal gezegd dat uw stil
spel in deze zoo verrukkelijk is. ‘O, hebben ze me gezegd, jij ziet dat niet omdat je
achter haar staat, maar die oogen, terwijl je spreekt, die doffe wanhoop soms en die
berusting dan weer en soms ineens een flikkering van hoop, maar dan weer die
gelatenheid en die schrijnende pijn; als je dat zien kondt; alles wat je zegt, spiegelt
zich af op haar gezicht; 't is vreeselijk jammer dat je dat nooit ziet.’ Dat zeiden ze
me telkens, allemaal, en nu we voor 't laatst repeteeren, wou ik u zoo graag zien. Als
u 't goedvindt, mag ik dan zoo gaan staan, dat ik u zie, u in uw gezicht zie? Voor
dezen eenen keer? Voor den laatsten avond?
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ZIJ:

U woudt....? Neen, neen, laten we niet anders doen dan we altijd gedaan hebben. Als
we 't nu anders doen, dan zou ons dat morgen-
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avond op de voorstelling in de war kunnen brengen. En ik weet ook niet of ik net
zoo zou spelen als anders, wanneer u mij staat aan te kijken. Misschien wel, misschien
ook niet. Neen, heusch, ik heb het liever niet.
HIJ:

Ja maar, vooreerst mag u me dat niet onthouden. Wat morgenavond de heele zaal
zal zien, waarom mag ik dat niet één keer, van avond, zien? En dan, ik geloof zeker
dat ik morgenavond beter zal spelen, wanneer ik gezien heb hoe u in uw spel alles
weergeeft wat ik zeg. Dan zal ik het meer voelen als ik weet hoe u daarop reageert,
dan geeft dat mij een emotie, die ik neerleg in mijn stem.... Toe, un bon mouvement,
wat kan het u eigenlijk schelen? Mag ik niet zien hoe u speelt? Alle anderen zien
het....
ZIJ:

O, natuurlijk mag dat....
HIJ:

Nu dan, wat is er dan tegen? En wanneer ik morgennacht wegtuf, dan houd ik dat
voor oogen, uw beeld in het lage stoeltje, met de wanhoop en de berusting en de
flikkering van hoop en de gelatenheid....
ZIJ:

Als u dat pleizier doet, à la bonne heure!
HIJ:

Bravo! Dank u, dank u wel. Dan ga ik hier staan. Zoo kan ik u goed zien. Nu, dan
gaan we weer door, vindt u goed?
ZIJ:

Als u wilt.
HIJ:

Waar was ik nu ook weer?
ZIJ:

U was bij de amitié amoureuse of de ontwakende liefde.
HIJ:

O juist; ja, ik moet er even weer inkomen.
‘.... zoo'n heel mooie, stille, wederzijdsche sympathie. Was dat vriendschap? Was
het een amitié amoureuse? Was het ontwakende liefde? Och, ik weet het niet, of ik
wist het niet, want nu weet ik het, geloof ik, wel. Het was ontwakende liefde; het
was...., want ik heb alles gedaan om dat gevoel terug te dringen. En bij jou ook,
Clara, is 't niet waar dat het wel iets anders dan vriendschap en wel iets meer dan
amitié amoureuse was en is 't niet waar dat jij ook je best hebt gedaan om weer te
komen staan op het oude plan van prettigen, kameraadschappelijken omgang zonder....
perspectief? We zijn allebei teruggeschrikt, toen we dat in ons vonden, dat
onverwachte. Waarom, Clara? Jij, omdat allerlei je van een huwelijk met mij
afhoudt.... O, ik zal je sparen.... en vooral mezelf sparen; ik zeg alleen maar dat je
nooit zoudt willen, ook al hadt je me lief, echt en diep en innig lief. En daarom wou
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je 't niet zoo ver laten komen. Is 't zoo niet? Je zwijgt. Ik wist 't wel. En ik?.... Ik?
Och, arme ik, die ik ben, ik zou ook nooit willen, omdat ik niet zie hoe jij gelukkig
zoudt zijn als mijn vrouw. En daarom heb ik ook mijn best gedaan om het terug te
dringen, daarom dring ik het nog in mij terug, met alle
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energie die mij overblijft. Ik doe mijn best en ik zal het overwinnen; ik zal sterk zijn.
Wees daarom niet bang, Clara, en laat mij uitspreken. Laat mij je zeggen wat het mij
kost. Als ik in de laatste weken je weer zag en ik gaf toe aan dien zoeten droom, dan
rees een visioen voor me op van grooter geluk dan ik dacht te kunnen dragen. Met
jou door het leven te gaan, aan jouw zijde, jou in de heldere klare oogen te zien en
daarin te lezen dat jij mij liefhebt en dat je voor mij alles wilt vergeten, alles wat
ertegen is, alles, alles, dat wij voortaan leven zouden in die opperste en innigste
intimiteit - laat mij het je toch zeggen, Clara -, dat geluk scheen me, schijnt me zoo
overweldigend, na alles wat door mijn leven gegaan is, zoo.... zoo, dat ik het niet
uitspreken kan. “Zu danken dir mein ganzes Leben weih'n.” Heb je iets gemerkt van
mijn strijd? Nu ja, het is je natuurlijk niet ontgaan dat ik dan eens je zocht, dan weer
je vermeed, dat het mij altijd moeilijk viel over gewone, alledaagsche dingen met je
te spreken, dat ik, als ik bij je was, het masker afwierp, dat ik in het gezelschapsleven
draag en dat ik dan dikwijls voor je stond als de “tiefgeprüfte, arme Wandersmann”,
die ik ben’....
Maar mevrouwtje, zóó moet u mij niet aankijken! Uw stil spel is subliem, maar
ik ken van u niet dien blik.
ZIJ:

Heb ik u niet gezegd dat het beter was als u achter mij stondt en mij niet in het gezicht
zag? Ik weet zelf niets af van ‘dien blik’! Denkt u dat het bestudeerd is? Och neen,
ik tracht mij Clara te verbeelden en ik reageer zooveel mogelijk spontaan op alles
wat u zegt.... Zullen we doorgaan?
HIJ:

Ja, laten we doorgaan. 't Is bijna uit, immers. Misschien was 't toch beter geweest als
we niet meer gerepeteerd hadden of als ik achter u was gebleven, want nu zal ik
morgennacht in de auto altijd uw blik voor me zien.
ZIJ:

U woudt repeteeren. Laten we doorgaan. 't Is haast uit.
HIJ:

Ja, goed dan.... ‘Maar je hebt toch niet geweten, Clara, niet kunnen weten wat ik
geleden heb en hoe ik heb gestreden. Straks ga ik weg en je zult me niet meer zien.
Maar ik heb nu goddank de kracht gevonden om het je te zeggen, voor 't eerst en
voor 't laatst: wanneer niet zooveel tusschen ons had gestaan, Clara, wanneer ik met
vertrouwen in mezelf het je had durven vragen, Clara, dan zou ik het geluk hebben
gevonden. En nu, vaarwel. Langer kan ik niet tot je spreken. Mijn kracht is uitgeput,
ik voel me zwak worden en wanneer ik nu nog bleef, dan zou ik voor je neerknielen
en mijn brandende oogen in je schoot wegbergen en ik zou hopen dat je je zachte
handen zegenend op mijn hoofd zoudt leggen en misschien zou ik dan toch nog tegen
beter weten in, een oogenblik er van droomen dat het geluk me niet zal voorbij-
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gaan.... Maar dat mag niet, Clara, want dat kan niet. Ik ben tenminste nu nog sterk
genoeg om weg te gaan en ik ga.... Ja, ik ga al. Maar ik heb het je heelemaal willen
zeggen, Clara, dat je het heelemaal zoudt weten. En nu ga ik. Zeg niets, Clara, want
elk woord zou iets in me kunnen breken. Laat mij het liefste en het mooiste hopen
en droomen. En denk aan mij in trouwe vriendschap. In trouwe vriendschap, Clara.
Maar nu moet ik ook gaan, anders.... Vaarwel.’
(Hij heeft zich omgewend en gaat langzaam, weifelend naar de deur. Ook zij heeft zich
omgewend en ziet hem na; als hij de kamerdeur nadert, zakt zij uit het stoeltje op haar knieën
neer en verbergt snikkend even haar gelaat in de handen om dan naar hem te zien. Hij, bij de
deur, ziet om en komt dan in groote emotie bij haar terug.)

HIJ:

Maar wat is dat nu? U zoudt wezenloos voor u uit zitten staren! 't Heeft er niets van!
Dus.... dus.... 't is ook bij jou ernst, geen spel? Ik had het half al gedacht, maar nu
zag ik het in je oogen. Goddank! Want ik kon niet gaan, niet zoo gaan. Ik.... och, ik
weet niet meer waar het spel ophield en de ernst begon. Maar jij wilt dan toch ook
niet dat ik ga....?
ZIJ:

Ben ik zóó uit mijn rol gevallen?
HIJ:

Ja, gelukkig. Ook jou is het spel, ons spel te machtig geworden. En nu weet ik het,
weet het heel zeker dat jij niet Clara bent en ik niet de arme Wandersmann....
ZIJ:

En je ‘petit effet’?
HIJ:

O spot nu niet en plaag me niet, maar laat ik je al mijn geluk zeggen, lieve, lieve,
lieve....
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Albert Verwey
door Herman Poort.
II.
De ‘Verbeelder der Idee’.
Het is zoo langzamerhand een stille gewoonte geworden om bij de bespreking der
literaire, speciaal der poëtische productie van den heer Albert Verwey in uitvoerige
beschouwingen te treden over 's dichters geestelijke evolutie, zijn innerlijke
ontwikkeling van den louter-sensitieven dichter der ‘Liefde die Vriendschap heet’,
tot den huidigen - - ‘Verbeelder der Idee’. En men is daarbij, schetterend voorgegaan
door een paar ijverige paladijnen van het overigens zoo stille en - gelijk men weet eenzame Noordwijksche hof, al gedurende jaren zóó naarstiglijk aan het rubriceeren
en be-etiketteeren zijner levensjaren en verzenbundels, dat het zoo schaarsche, in
poëzie belangstellende publiek het nu alles ten slotte wel haarfijn weten zal: hoe deze
dichter plotseling van het fijn-gevoelige verviel in het grof-verstandelijke (‘Van het
Leven’), dan jarenlang zweeg, om eindelijk met ‘Aarde’ tòt de aarde terug te keeren;
- hoe hij daar ‘De Nieuwe Tuin’ afbakende en op deze eenzame en schoone plek zich
in zijn innerlijk leven verdiepte, zich meer en meer bewust werd van en dus naderde
tot de ‘goddelijke Idee’, welke hij met woord en rhythme trachtte te verbeelden in
‘Het Brandend Braambosch’, ‘Dagen en Daden’, ‘De Kristaltwijg’; - en hoe, wanneer
hij zich tenslotte met den bundel ‘Uit de lage Landen bij de Zee’ andermaal wendt
tot de wereld der tastbare werkelijkheden, dit nièt
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beteekent, als bij ‘Aarde’, een ommekeer in zijn innerlijk wezen, maar het alleen is
een volgende phase in de ontwikkeling der hem-bewustgeworden Idee.... De dichter
zelf acht het in het ‘Voorbericht’ dezer ‘Verzamelde Gedichten’ noodig nogmaals
op deze ontwikkeling de bizondere aandacht zijner lezers te vestigen.
En ach, het zou zoo gemakkelijk en vooral ‘du bon ton’ zijn, wanneer ook ìk hier
nu nog eens weer deze geheele ‘groei en bloei’ nauwkeuriglijk beschouwde en devoot
bepeinsde en breedvoerig besprak met wat nieuwe woorden en versche citaten en ja,
een tikje eigen inzicht misschien òòk....
Maar er is iets, dat me nader aan het hart ligt dan de ontwikkelingsgang van een
dichter: het is de poëzie-zelve, de direct-ontroerende; de teedere, de intieme, de
beangstigende en huiveringwekkende, de milde, de zachte, de bekoorlijke, de trieste,
de donkere, de benauwende, maar àltijd toch de - - onmiddellijk en onontkoombaar
ontroerende. Waar zìj bestaat, bestaat er anders nièts. Ze komt over U, heerlijk en
zeker, uit wat rustige regels van eenvoudige woorden, maar ze grijpt U aan en ze
overweldigt U, dat ge inéén-siddert van zaligheid en ontzag. Ze beheerscht U alsof
ge een willooze waart; ze doet U weenen en juichen en stormend òp-zieden, ze doet
u mijmeren en bidden en glimlachend peinzen, maar ook toornen en vloeken naar
haàr goddelijken wil; - of wel ze laat U, als een verwonderden dwaas, innig en lang
den ouden goed-gekenden winterschen eik voor uwe woning bestaren, dat wie
voorbijgaat denkt: wat is er met hèm dat hij zoo kijkt naar een boom en ze heeft
bloesem noch blad.
Wie zóó hare kracht kent, kent waarlijk niets dan dàt en met wantrouwen luistert
hij naar den man, die wel spreekt van verzen en dichters, maar wiens stem nièt trilt
van ontroering om de schoonheid-zelf. Het is de schoolsche, geleerde
middelmatigheid, die, daar ze het wezen der kunst zelve niet vermag te naderen, tot
zoeten troost over het gemis dezer betere dingen, zich werpt op al het bijkomstige,
toevallige en ondergeschikte der poëzie, met aandoenlijken ijver stellig en, ach....
‘wetenschappelijke akribeia’, nietwaar?, opdat door veel vertoon van onnoodig
materiaal haar werk der onnoozele massa belangwekkend en gewichtig schijnen
moge. Zij is het, die Homerus leest om het juiste aantal der ‘hapax eirèmena’ te
bepalen, die Vergilius onderzoekt op den ‘versus
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spondiacus’, die al in ‘Het Pascha’ Vondels toekomstig Katholiekworden zit na te
speuren. Ze heeft bij elken dichter het buitenkansje, dat de man waarlijk geleefd
heeft en ze tracht u dat met vele jaartallen en feiten zéér duidelijk te bewijzen óók.
Uit elk zijner verhoudingen tot familie of maatschappij, tot koning of kerk schept zij
een kostelijk festijn voor hare oppervlakkigheid en nog vindt ze den tijd U terloops
met potsierlijken ernst attent te maken op sterk of zwak gebruik van verba of wisselend
geslacht der naamwoorden. Brederode gaf haar de vette kluif zijner uitgebreide
familie, Bilderdijk van zijn ‘nationaal bewustzijn’, Van Eeden van zijn ‘mystisch
voelen’. Albert Verwey tenslotte plaatste haar voor de geurig-dampende schotel
zijner ‘Ontwikkeling en Idee’ en - grootste triomf - tastte ook zelf gretig mede toe.
Hierop berust mijns inziens voor een niet onbelangrijk deel het succes van den
lateren ‘idee-bewusten’ Verwey en dit ook verschafte hem zijne weinige, maar
altijd-getrouwe vereerders en verdedigers, die immers meer bekend staan als
goed-geschoolde philosophische, theologische, letter- en taalkundige intellectueelen,
dan wel als spontane en zuivere aanvoelers van literaire kunst. - Wie niet bij machte
is de poëzie-zelf te herkennen en te waardeeren, hij noemt wel plechtig heur zoeten
naam, tien, twintig keeren, maar keuvelt kalm toch voort over een bijzaak, heur
knecht of vazal. Zoo werd Tollens de ‘hartelijke vaderlander’ en De Génestet de
‘gevoelige trooster der vromen’; zoo stond Dr. Kuyper op het eeuwfeest van Bilderdijk
diens ‘nationale beteekenis’ te verkondigen en prees de heer Wijnkoop op het
voor-laatste jaar-congres der S.D.P., van zuiver-Marxistisch standpunt, Herman
Gorter's jongste gedicht ‘Pan’. Zoo ook gaat er rond Albert Verwey en zijne verzen
een druk gepraat over ‘de Idee’, ‘de Verbeelding’, ‘de diepere Orde der Dingen’, ‘de
Levenswil’, ‘het alomvattend Begrip’, - en het is waarlijk geen wonder dat in dezen
tijd, nu voor velen de oude levens-stutselen weken en de nieuwe nog niet sterk genoeg
zijn, menig ietwat-philosophisch, ietwat-godsdienstig, ietwat-geleerd en
ietwat-kunstzinnig man in hèm weer den ouden dichter-wijsgeer meent te zien. Stellig
acht ook ik hetgeen Verwey bedoelt met zijn ‘Idee’, met zijn ‘diepere Orde der
Dingen’ gansch geen dwaasheid, evenmin als ik vaderlandsliefde, godsvrucht of
socialisme dwaasheid acht, - maar: wie spreekt van deze dingen, spreekt niet van
poëzie. Want een
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dichter is alleen maar diè man, die één of meer van deze en andere bewegingen der
ziel zóó tot uiting vermag te brengen, dat hetgeen hij zegt, kùnst is. Wij allen, dichters
en niet-dichters, worstelen met ‘de Idee’ en wij bespeuren bij het overzien onzer
levensjaren hare ontwikkeling; wij trachten de gestalten van onzen geest te ordenen,
ons innerlijk Ik te verzoenen met de wereld buiten-ons en beìde, wereld en Ik, terug
te voeren tot en op te lossen in ‘het eeuwige Nu’, ‘Het Begrip’, ‘Het Leven’ - - Gòd.
Wij allen doen dat, zeg ik, bewust of onbewust, maar zoolang een dichter mij dat
geheimzinnig proces ìn hem niet zóó weet weer te geven, dat de schoonheid van zijn
woord mij ontroert, zoolang ook kan ik om dat proces allèèn niet meer eerbied voor
hem hebben, dan voor mijn buurman, den notarisklerk, die geestelijk hetzelfde
doormaakt.
En bedenkelijker, van zéér verdacht soort wordt de bewondering voor een dichter,
wanneer men vooraf en opzettelijk het een voor het ander in de plaats stelt: de te-uiten
menschelijkheid beschouwt in steê van de uiting zelf.
Zoo deelt de heer Maurits Uyldert, die zoowaar een heel boekje1) wist vol te
philosopheeren over Verwey en ‘de Idee’, reeds in den aanvang daarvan mede, dat
hij ‘niet veel zeggen zal over de estetiese betekenis van dit (Verwey's) werk’, - en
de versgevoelige, die poëzie enkel-en-alleen erkent als poëzie om hare ‘estetiese
betekenis’, kijkt onthutst naar de nog volgende honderd pagina's en begint te
bevroeden: dat er daar dus niet gesproken zal worden van een dichter. En deze
schuchter-geuite biecht van den heer Uyldert typeert voor hem de geheele
Verwey-vereering.
***
Met de bundel ‘Aarde’ vertoont Verwey zich het eerst als ‘Verbeelder der Idee’.
De heer Uyldert in het hierboven reeds aangehaalde boekje zegt daarbij: ‘En reeds
dadelijk treft ons de feitelijke waarheid, dat Verwey de sfeer der sensitiviteit voor
de hoogere der Verbeelding verliet, dat de aandoening verging en daarvoor ontroe-

1) Albert Verwey door Maurits Uyldert. Maas en Van Suchtelen 1908.
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ring geboren werd. - In “Aarde” geeft hij zich open als Verbeeldingsdichter, in wien
het leven der Idee beweegt....’ En de argelooze lezer, wiens hoofd nog pijn doet van
de hortende maten en knarsende rijmen der allerlaatste ‘Jeugdpoëzie’, die juist het
vers ‘Bij den dood van J.A. Alberdingk Thijm’ gelezen heeft en de ‘Vijf idyllen’
met Voltaire in zijn tuin, hij heeft waarlijk nog zoo iets als een flauwe hoop dat het
nu beter worden zal. De dichter heeft nu jarenlang gezwegen en is in de eenzaamheid
‘gerijpt’ nietwaar?, hij is zich bewust geworden van ‘de Idee’, heeft de sensitiviteit
zijner onbezonnen jeugd verlaten, is tot ‘hoogeren sfeer’ gestegen..,. En met goede
verwachting nog van en verlangen naar den nieuwen Verwey, den
‘verbeeldingsdichter’ nu, slaat men het eerste vers van ‘Aarde’ op.
En leest dan:

Twee portretten.
I.
P.V.
Hij had het hooge
Voorhoofd heel blank, geboogd, had recht geloken
Donkere oogstreep, en jongensneusje, en proefmond die gedoken,
In hangsnor, kin in haar, schuin, dat te strooken
De hand ging, latjes-hand, leedjes, gebroken
Leek 't, nu gezet, zoo 't been, stijf, strak voor 'm uitgestoken,
- Zat hij niet zoo?
Bleek van d' emotie dat, vreemd dier, verstoken
Voor mensche' altijd, die 'm jaagde' en in een hok
Sloten, schand' voor altijd, nu zijn gesproken
Woord hij zou hooren doen, hooren, en hopen
Liefde van menschen, die hun ooren open
Zetten voor hèm: las zóó, tonen gebroken,
Orglend hervoor, al-door, uit dat gedoken
Hoofd: ál maar bleef de ooglijn geloken,
Beefde kind-hand.
Tot groeid', tumultueus, 't schoon, bleek, 't gewroken
Hoofd om, handklappe', absolutie volsproken Lachten, schreiden, d'oogen, open geloken? -

En ach, ligt het dan aan òns, dat wij, ondanks 's Heeren Uyldert's uitdrukkelijke en
door Verwey-zelf dikwijls bevestigde verzekering dat nù, met ‘Aarde’ pas de ware
en groote dichter zich begint te uiten, - ligt het dan aan òns, vraag ik, dat wij geen
meerdere schoonheid of liever, geen mindere leelijkheid, dat wij geen
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vooruitgang, geen verschil zelfs bespeuren, wanneer wij deze verzen vergelijken met
de hierboven reeds geciteerde uit de ‘Nieuwe Gedichten’ der ‘Jeugdpoëzie’? Leg
naast dit portret van Paul Verlaine nog eens het vers ‘Op den dood van J.A.
Alberdingk Thijm’ of dat van Voltaire en 't vandalistisch meisje of de
‘Boschwandeling’ of welke ge maar wilt van die latere verzen, en al leest ge deze
en de nu-volgende met veel geduld stellig en goeden wil, - gedicht-met-Idee en
gedicht-zonder-Idee, ze blijven beide niets dan... wat dwaas gestotter. Geen wonder
trouwens is dit voor den versgevoelige, die beseft, dat niet het bewust-worden eener
Idee - evenmin als godsdienst, vaderlandsliefde of ‘proletarisch sentiment’ - van een
zwoegenden verzensmid een goddelijken intuïtieven dichter maken kan.
Nagenoeg het geheele boek ‘Aarde’ is van dezelfde qualiteit als het hierboven
geciteerde portret van Verlaine. Alleen wordt in het sonnet ‘Zomerweide’ even een
zuiverder toon aangeslagen en ik haast mij dus dat hier over te nemen.

Zomerweide.
De blanke koeien waden 't weigras door,
Uit hoogen hemel daar een wolkbank ligt
Straalt trillende op koe-ruggen zomerlicht,
't Gras ripplend krijgt een esmerauden gloor.
Warm vlakt de vaart daar 't groene riet langs spicht,
Golf deint en spoelt, trekt zijn geglinsterd spoor
Stoomboot in stroom en stuurt de schomling door
Die 't riet doet ruische' en glinstren elke schicht.
De middagstilte is in mijn brein en warm
Voel ik mijn leên gezwoll'n en strek mij gaarn
Bij wat'r en wei die lijklijk luide zijn.
't Hoofd achterov'r ontwaar 'k een bleeke lijn
Tusschen mijn wimpers, 'k hef een loomen arm,
En hoor wijl 'k slaap de groote booten vaarn.

Er ligt een zeldzame eenvoud, kalmte en rust, een zekere bezonkenheid in dit vers;
en al schuurt en wringt het hier en daar wel eens wat, al knappert er nog wel eens
een lettergreep tusschen uit en wordt menig woord verdraaid en bijna-onherkenbaar
gemaakt alleen om maat of rijm te believen, - het is in zijn geheel wel suggestief en
lang niet leelijk. Veel minder schoon en krachtig dan het beste van Boutens of Kloos,
ligt het hier toch plotseling
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als iets zéér-bizonders tusschen Verwey's overige productie: een goedkoope parel
tusschen turfmolm.
Want ach, al het overige....
Daar is bijvoorbeeld ‘Kosmos’:

Aan wie goden zeggen.
't Leven, ai mij, al 't zijnde, dat is al het
Verwordende: 't schijn-doode; al wat - dat 't meeste Bloeit en 't niet weet; 't bewegelijke beest en
Maatlijke mensch, die maakt naar maat en tal het
Sprakige en stomme, of 't lippe- of hande-val, het
Beeld dat op de aard staat blinken van zijn geest en
Eeuwig graag zoo: - 't heel al, 't Heel, nooit volweeste,
't Al, nimmer zijnd, daar 't wordt; - o vriend, wie zal het
Noemen met éénen naam, met éénen dooden
Naam 't levens-vele? Wie zijn leven leenen
Aan term die nooit niet meer voor ònze nooden
Sein van genâ zal zijn? - o ik wou geenen.
Want niet heeft de aard een dooden naam van nooden,
Maar 'n levend beeld: dat zal het meenige eenen.

Het is waarlijk niet noodig met fijn-kritischen speurzin en groote literaire
kieskeurigheid te werk te gaan om de onbeholpenheid van zulk een vers te gevoelen;
iedere ontwikkelde is daartoe onmiddellijk in staat en geeft ook aanstonds zijn oordeel
in een rustig negeeren: in stilte ben ik dan ook nieuwsgierig hoevele mijner lezers
dit vers waarlijk ten einde gelezen hebben. En zelfs wanneer men hier niet eens ging
vragen naar het eenige wezenlijk waarde-hebbende element der poëzie, naar
ontroerende bizonderheid van zegging of rhythme of plotselinge beeldspraak - zoekt
men ook rozen op een distelveld? -, zelfs wanneer men dezen dichter geene andere
eischen stelde, dan men b.v. aan een rederijker stelt, of aan een Sinterklaasrijmer of
straatliedjes-fabrikant, wanneer men alleen maar van hem verlangde een.... enfin....
een ‘lief vers’ te kunnen maken, iets dat loopt, dat vloeit, dat althans - gelèzen kan
worden, hij zou u nog teleurgesteld laten staan en u van het begin tot het einde doen
stotteren tegen al zijn stootende en strompelende en overelkaar-heen-tuimelende
letters en woorden. Al deze verzen zijn niet alleen geen poëzie, ze zijn zelfs geen
handig-in-elkaar-gezette, coulante rijmelarij. Het is één armoedig gekwakzalver, één
wanhopig gehannes met verminkte woorden en stuk-geslagen zinnen; de dichter, als
een waanzinnig chirurg, zit ze te versnijden en
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verdraaien, aan te passen en bij te schikken, hoe dwazer hoe mooier, tot ze tenslotte
den nuchteren toeschouwer verschijnen als een droevige stoet monsterlijk-misvormde
invalieden.
Daar is ook de beroemde ‘Spaansche Reis’ en het feest wordt nog angstiger. Als
in een zéér-slechte bioscoop ziet ge Madrid, Valencia, Granada, Malaga, Sevilla in
huppelende brokjes voor u langs trillen, maar telkens en telkens ontbreken er blijkbaar
stukjes uit den opgelapten film, zoodat het stierengevecht nog niet is uitgespeeld of
we zitten al midden in het ‘Alhambra’ en nauwelijks zijn we ons bewust in Cadix
rond te wandelen, of - floèp, daar ziet ge het theater in een achterbuurtje van Sevilla.
Het ergste bij deze reeks sonnetten is echter, dat ze ons inderdaad ook niet méér
geven dan een bioscoop-opname of moment-photographie zou doen. Ze zijn niets
dan een vlakke, kleurlooze weergave der werkelijkheid; persoonlijke visie,
individueele aanvoeling en dóór-voeling van het geziene ontbreekt. Nergens is het
zinnelijk-waarneembare doorschoúwd tot op de niet-zinnelijke kern des levens:
nergens is door den tijdelijken verschijningsvorm der dingen heen gepeild tot op dat
eeuwige en ruimte-looze, dat men ook - - ‘Begrip’ en - -‘Idee’ noemen kan.
Ja, met deze verzen als bewijs-materiaal zou men kunnen aantoonen, dat dezen
‘dichter der Verbeelding’ eigenlijk alle - - verbeeldingskracht ontbreekt. Want onder
aesthetisch verbeelden - welk goed dichter of schrijver doet dat niet? - verstaat men
toch een zóódanig opnieuw-voortbrengen der eens-waargenomen werkelijkheid, dat
die werkelijkheid daarbij al het tijdelijke en toevallige verliest en zich aan ons
openbaart als het tijdelooze en onveranderlijke, het eeuwige, dat ‘bij zich bestaat’.
Men zie eens naar dien bekenden lente-avond van Kloos:
Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht
de witte bloesems in de scheemring. Ziet
hoe langs mijn venster nog, met ras gerucht,
een enkle, al te late vogel vliedt.
En ver, daar ginds, die zacht-gekleurde lucht
als perlemoer, waar iedre tint vervliet
in teêrheid....

Dit is niet één lenteavond, zelfs niet, generaliseerend, dé lenteavond; want de bloesem
is geen bloesem meer en de vogel geen vogel, maar bloesem, vogel en zacht-gekleurde
lucht, ze zijn
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beelden, symbolen, uitdrukkings- of liever openbaringsobjecten geworden van iets
beters, iets hoogers en schooners. In deze regels ligt meer, ligt iets anders ook, dan
wat een lente-avond te zien en te hooren geeft. Die geheele lente-avond is zelfs maar
bijzaak, is een middel, dienende alleen om te verbeelden, om in-beeld-tebrengen wat
er eeuwig was en onveranderlijk in het tijdelijke, dat de dichter waarnam.
Maar lees nu dezen Verwey:

Stierespel.
De lucht was grijs en trok in 't blauwe: ronde
Volten opklommen van moltonnen grijzen,
Parelend: jonge stier, verbaasd den blonden
Plooi-nek gestrekt, in korten sprong neemt hij zijn
Loop. - Bonk! 't opgelapt rosje, omkantlend, bij zijn
Geel-leeren heer rolt om, toont roode wonden: Bonk! botte lans weert hem. En vlindrend rijzen
Pages als in 't ballet, trippen den grand en
Tergen met doeken rood. - Trompetten: tra! - de
Dollere dans draait: reikende achter hoornen
Punten ze omfranjed-kleurge kermispijlen Hoera! - De espade; en stilstaand voor het toornen
Diens moedeloozen, plant die zonder ijlen
De vlijm en 't kruis, - en dreuning splijt Granade.

Of dit:

Theater.
Brand gas in 't zaaltje, geef voor weinig centen
Stoeltjes en bier, laat het tooneel verbeelden
Pleintjen of woonhuis, straatje of herberg, speel den
Daaglijkschen doen van 't volk daarin, fragmenten
Van kleurge klucht, warme ernst, - vang op den jenten
Dans van de straat, deunen die nooit verveelden
't Zorgeloos oor, - laat dan voor 't laatst de weelden
Van landsdracht en 's volks kleurige gewenten
Staan op 't theater, nu dat ze in de straten
Schuilgaan in nieuwerwetsch kostuum en negenTiendeeuwsche egaalheid en fatsoenlijk praten Dan zal 't tooneel een lachen en een zegen
Voor 't volk zijn dat in blij kortstondig wanen
Zichzelf zal zien als hier de Sevillanen.

De heer Maurits Uyldert noemt dit alles ‘voortreffelijk werk’ en de heer Verwey
zelf, die het noodig achtte deze verzen bij herhaling onder de oogen van het publiek
te brengen, zal er toch allicht evenzoo over denken.
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Maar afgezien nog van het gemakkelijk-te-bespeuren feit, dat deze verzen geen
schoonheid, dus geen poëzie zijn, - waar vindt men hier bij dezen ‘Verbeelder der
Idee’ iets dat in-waarheid.... verbeelding heeten kan? En waar.... de Idee?
Wat ik dus betogen wilde is dit, dat, terwijl elk goed dichter, evenzeer als elk
schilder of beeldhouwer of componist, een - als men het zoo noemen wil - ‘verbeelder
der idee’ is, juist de man, die dezen weidschen titel draagt het, blijkens zijne productie,
meestal niet is.
Maar wel zéér zuiver moet hij, die dezen titel vond, de theorie van het
kunstenaarsschap doorgrond hebben.
Zoo komt men dan over de even-beteekenislooze sonnetten van ‘Klare Dagen’ en
‘Tot het Leven’ bij de korte, vierregelige strophen van het uitgebreide gedicht ‘De
Natuurlijke Aarde’, volgens den heer Uyldert ‘na “Cor Cordium” Verwey's
belangrijkste werk’. Er dient hier dus wel iets van gezegd te worden.
Wanneer men deze duistere verzen leest, heeft men voortdurend een vermoeden
en - hoop eigenlijk òòk, dat er achter deze gebrekkige en emotie-looze regeltjes toch
wel eens iets kon schuilen, dat althans voortreffelijk is van gedachte, iets
zeer-diepzinnigs of mooi-mystieks. Maar wanneer men dan uit de commentaar van
den heer Uyldert - en diè kan het weten! - de intellectueele inhoud, de eigenlijke
‘gedachte’ van het gedicht heeft opgediept, dan vindt men zich ook daarin nog
teleurgesteld en bespeurt men, dat, wat de dichter zoo leelijk, duister en ongewoon
mededeelde, niets is dan wat tamme philosophie van de soort, die al sinds jaren
‘gemeengoed der geesten’ is: zoo iets over ‘de vrede, die hij door inkeer vond’, dat
elk mensch ‘in zich een deel van het geheime wezen heeft’, enz., dingen, die elders
in proza veel beter, schooner en duidelijker, gezegd zijn.
Maar ook, al was hier een bizondere intellectualiteit tot uiting gekomen, welke
waarde zou die dan nog hebben voor den wijsheid-begeerige, waar zoo weinig de
vorm aan den inhoud beantwoordt?
Laat hij staan, en dan, blij als een ander,
Uiten wat géén mensch uit: Zijn woorden glijden, een brander
Gelijk, in een vloot, met sissend gefluit: -
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Geen zal ze stuiten - daar stijgen
De kasteelen van steng en takel Ginds drijft in ontredderd zwijgen
Zijn romp, dat schuine spektakel En dan zal geen klacht zijn - zijn wezen
Keerde vanwaar het kwam: Uit de Al-ziel ontrezen,
De Al-ziel die 't hernam.

Of dit, als Adam en Eva van den appel geproefd hebben:
O weten, bitter weten,
Dat heeft het hun beiden gedaan.
Want, schouwen-in-liefde vergeten,
Wie zal door verlangen verstaan,
Door verlangen nog wel naar een oorzaak,
Die zoo niet kan worden gekend, Want de liefde is van 't leven de Oorzaak,
En schouwen der kennis end.

En deze slot-oratie:
Wij bebben een schoone aarde
Gekregen om blij en wijs
Te leven daarop, te aanvaarden
Háár voor ons paradijs.
En dan zeg ik: er zijn twee zaken
Waar men nooit aan denken zal:
Dat zijn God en de Dood, die maken
En breken ons en 't Al.

Welk een fijne en diepzinnige philosophie, nietwaar! - En met hoeveel gratie is ze
tot uiting gebracht! - God en Dood (die dus niet uit God is) kunnen ons ‘maken en
breken’, - denk dus maar liever niet aan die twee.... ‘zaken’.
Meen niet dat ik u hier met-vooroordeel-gekozen citaten voorleg. Opzettelijk geef
ik dezelfde verzen welke ook de bewonderende leerling Uyldert aanhaalt, en waarbij
deze enthousiast uitroept: ‘Werd ooit een helderder en heviger Verbeelding gegeven
van het grootst-menslik omvatbare!.... De dichter die deze verzen zong kan zich
gelukkig rekenen.’
***
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Het lyrische deel der vers-productie van Albert Verwey zet zich door de nu-volgende
bundels voort in vrijwel dezelfde qualiteit als ik hierboven typeerde. Nergens blijkt
hij in staat weer den zuiveren toon aan te slaan van enkele verzen uit zijn allereerste
periode, maar ook slechts zelden en dan voor kort moment vervalt hij tot de
jammerlijke leelijkheid van de ‘Spaansche Reis’. Zoo is Verwey-op-zijn-best toch
steeds een zeer-middelmatig dichter.
In de latere bundels wordt zijn stem stellig rustiger en eenvoudiger, zoodat zijne
verzen zoo al niet mooi, dan toch gewoonlijk leesbaar zijn. Het zuiverst van gevoel
en geluid lijken mij sommige gedeelten uit ‘Het Levensfeest’. Dit bijvoorbeeld:
Sta op, mijn lief, de zon schijnt door de boomen,
De vogels vliegen al om voedsel uit,
De visscher achter 't huis sleept in de schuit
Zijn net, gevuld met visschen, uit de stroom, en
De stalknecht legt op 't voorplein reeds de toomen
Zijn paarden aan, - sta op, mijn lief, mijn bruid,
De aarde is voor ons ook nieuw en schoon en luid,
Sta op, mijn lief, nu is geen tijd van droomen.

En dit:
Wie is dat meisje met de leege paander
Die, daar ze vlug langs markt en werkplaats gaat,
Zich somtijds bukt naar een vergeten spaander
En dan den doek weer over 't korfje slaat?
Die 't hoofd niet heft wanneer een stillestaander
Haar van een straathoek treft met losse praat,
Maar angstig omziet als zij 't ongebaander
Pad inslaat dat de stad voor 't dorp verlaat?

Maar dan, even later, is zijn lied weer het foei-leelijke en vàlsche van vroeger:
Ik trek mij saam. Ik bind, ook wind ik mij.
Ik wind me als garen op een klos: ik weet
Niet welke hand me ontwarren zal: welk kleed
Genaaid wordt met mijn draden. Of als 't Ei
Dat Vogel Rok op oostersch eiland lei,
Gelijk een Dom, waar hand en voet van gleed
Die 't wou bestijgen, en wiens hand niet sleet
Van steen of wapen. Zóó ben ik, -
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III.
De drama's. Johan van Oldenbarnevelt, Jacoba van Beieren, Cola Rienzi.
Er rest ons nu nog na te gaan, in hoeverre Albert Verwey geslaagd is bij het
produceeren der meest-voorname en meest-voortreffelijke, maar daardoor ook
meest-zeldzame soort van literaire kunst: het drama-in-verzen.
Het is geen wonder waarlijk, dat alleen de meest-begenadigde kunstenaar, dat
alleen een genie, zooals misschien elke eeuw er één weet aan te wijzen op deze aarde,
deze moeilijkste, maar ook schoonste scheppings-vorm tot opperste volmaaktheid
vermag te brengen, en dat men tot de allergrootsten: Shakespeare, Goethe of Vondel
moet gaan om hierin iets te vinden, dat in-waarheid vlekkeloos en ‘af’ is. Want de
dichter-dramaturg heeft niet slechts als de lyricus zijn eigen gevoelen door
bizonderheid van zegging en rhythme tot schoonheid te herscheppen, maar hij moet
tevens de zeldzame gave bezitten zich zóózeer te verplaatsen, zich zóózeer weg te
leven in het verschillend voelen en denken van àndere menschen, dat hij ook het
sentiment dièr lieden in zijn vers tot kunst doet kristaliseeren. En nog meer: de emoties
dezer onderscheidene menschen moeten haren oorsprong vinden in zoozéér heterogene
moreele overtuigingen, dat er bij hare langzame nadering en eindelijke ontmoeting
een hevig en onvermijdelijk conflict ontstaat, welks kiem en harmonische oplossing
tevens wij allen toch héél diep in ons hart meevoeren door het leven. En ook de
schoone styleering van dezen strijd verwacht men in het werk van den kunstenaar.
Dat Verwey getracht heeft dìt te bereiken is een bewijs van zijn durf en zijn
verlangen naar het grootsche; het is een nieuw bewijs ook hiervoor, hoezeer hij
theoretisch weet en naarstiglijk nastreeft alles, wat des grooten kunstenaars is. Maar
wanneer dan blijkt, dat hij hèt groote bij-lange-na-niet bereikt heeft, komt het, dunkt
me, met zijne waardigheid van erkend en zelfs beroemd dichter en letterkundige al
zeer slecht overeen den wil voor de daad te nemen en er verder niet over te spreken,
maar heeft hij ook hier recht op een eerlijke kritiek.
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Wat den onbevooroordeelden lezer dezer drama's aanstonds opvalt is hun gebrek
aan dramatische kracht, hun gebrek aan handeling, aan strijd, noodzakelijk
voortvloeiend en harmonisch zich ontwikkelend uit tegengestelde geestelijke
elementen. Er gaat wel een rauw gerucht van veel booze woorden, er worden wel
dikwijls zware zinnen gezegd en heele redevoeringen gehouden soms, die getuigen
van verschillend levensinzicht, zoodat wij, geholpen door wat er aan historische
kennis nog in onze hoofden is blijven hangen, wel begrijpen, dat er een partij en een
tegenpartij bestaat en er van een conflict sprake is, maar niet heeft het woord van
den dichter zóó innig elks bizonder sentiment in beeld gebracht en de
zich-daaruit-ontwikkelden strijd wondervol gestyleerd, dat in deze pagina's die
strijd-zelf wezenlijk gestreden wordt, wij er door worden aangeprezen en hem mede
uitvechten ten einde toe.
Wanneer een wetenschappelijk, philosophisch of dichterlijk man eenzelfde gegeven
behandelt als een waarlijk groot Kunstenaar, dan is dìt altijd het verschil, dat wij bij
de eersten nièt bij den laatsten wèl alles wat hij doet, zegt, laat doen of laat zeggen,
gevoelen als een deel van ons zelf. Bij een goed drama is door de bizondere wijze
van zeggen, door het juist te-pas-brengen van typeerende futiliteiten, door de
innigheid, de gevoels-intensiviteit der uitbeelding de geringste der handelingen en
het kleinste gesproken woord zóó zeer tot werkelijkheid geworden, dat wij die daad
en dat woord onmiddellijk als natuurlijk, als van-zelf-sprekend aanvaarden, dat wij
niet anders kunnen denken of wij-zelf zouden in die omstandigheden dat ook gedaan
en dat ook gezegd hebben. Nu geeft Verwey in ‘Johan van Oldenbarnevelt’ b.v. wel
in meer dan één gesprek eene uitvoerige behandeling der historische feiten van het
Bestand-conflict, zooals ieder leerboek der geschiedenis dat doet: waardgelders,
scherpe resolutie, nationale synode, enz., maar deze dingen zeggen ons hier niets,
omdat zij de meest-grove, de meest-gemakkelijk te constateeren gevolgen zijn van
een in hoofden en harten zich ontwikkelend en afspelend conflict en zij voeren ons
even weinig tot dat conflict-zelf als een nauwkeurige beschrijving van den slag bij
Austerlitz tot de psyche van Napoleon. Hoe weinig is dan ook onder dit alles Prins
Maurits bijvoorbeeld een levend mensch geworden. Als hij juist het doodvonnis van
Oldenbarnevelt onderteekend heeft komt Louise de
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Coligny bij hem binnen om nog een goed woord te doen voor haar vaderlijken vriend.
Louise de Coligny.
Wat was dat, Maurits? Maurits, als de naam
Oranje een schimp wordt - en ééns komt die tijd,
Dat Barnevelt voor burgerdeugd, Oranje
Voor tirannie zal staan in Neerland, weet dan
Dat gij, gij 't hebt gedaan.
Maurits.
Zwijg, dat zijn zaken
Van staat.
Louise de Coligny.
Een moord zaken van staat. Zoo was
't Een staat-zaak dat de bloedhond Alva
Egmond en Hoorne moordde - een staat-zaak Christus
Gekruist, een staat-zaak - weet ge, Maurits, wat
Een schoonre staat-zaak - neen niet staat-zaak, VorstenZaak is, gratie te geven, zelfs zijn vijanden
Als Christus 't leerde te vergeven Maurits.
Vrouw,
Gij moordt me. Laat hen gratie vragen. 'k Geef ze.
Louise de Coligny.
Vragen? Ik twijfel.
Maurits.
Twijfel! Hel en Duivel,
Zonder dat nooit, nooit, nooit! -

In welke eene groote mate van onvolkomenheid is hier het karakter van dezen man
in beeld gebracht en hoe gebrekkig vertolkt de ruzie-achtige toon zijner woorden
zijn innerlijken strijd, die juist op dit moment hevig moet zijn geweest en in
bijnaonnaspeurbaar-fijne woord-nuances tot uiting moest zijn gekomen, den strijd
immers tusschen zijn door godsdienstwaan vertroebelde partijzucht en zijn nog altijd
ongerepte diepere menschelijkheid. Hoe arm en zwakjes zijn in dit verband de als
hevige krachtuitingen bedoelde woorden: ‘Zwijg’, ‘Vrouw, gij moordt me’ of ‘Hel
en Duivel’.
Nog een typeerend voorbeeld. Maurits is juist krachtdadig tegen
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de waardgelders opgetreden; er volgde blijkbaar een algemeene vlucht. Dan vraagt
Maurits:
Waar zijn
Ledenberg, Grotius?
Een Soldaat.
Weg naar Vreeswijk.
Maurits.
Laat ze:
Een wijk van vrees, niet vreê's wijk zal 't hun zijn.

Dit Schillersche grapje is - ik geef het gaarne toe - op zich zelf geen onaardige
woordspeling. Maar de vraag is al weer of ze hièr, in deze omstandigheden, den
bizonderen persoon van Prins Maurits in den mond gelegd mag worden, of zij namelijk
een onmisbaar gedeelte is van een door den toeschouwer doorvoelde en als
noodzakelijk aanvaarde werkelijkheid, van zulk eene werkelijkheid ook, die tot in
zijn schijnbaar-toevallige en kleine bizonderheden voert tot den éénen
onvermijdelijken strijd. En daar lijkt het immers niets op.
Maar elders heeft Verwey, wat oppervlakkig kinderlijk woordgespeel lijkt, toch
wel degelijk teruggevoerd tot een psychologische werkelijkheid, zoodat het een
onmisbaar gedeelte werd in de dramatische ontwikkeling. Zoo b.v. in ‘Cola Rienzi’.
Het is aan den maaltijd dat Stefano aan Cola vraagt:
Is 't beter dat een voorstander van 't volk
Kwistig of schriel zij!
Cola.
Geen van beide, dunkt me.
Stefano.
Dat is de vraag ontgaan. De vraag neemt aan
Dat een van twee het beste is.
Cola.
Dwaze vraag
Die aanneemt wat eerst zelf een vraag is.
Stefano.
Wijze,
Vraag-echte vraag, die afstamt van een vraag.
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Vierde Gast.
Vraag-volle vraag, die vragen in zich sluit.
Cola.
Baar' dan uw vraag haar vragen en wees gij,
Stefano - de oudste - vroedvrouw bij uw vraag.

Ook dit lijkt, oppervlakkig-beschouwd, niets meer te zijn dan wat geestelijke sport,
iets als een intellectueel tennispel: vliegt de gekleurde pluimbal niet over en weer?
Maar toch is deze dialoog méér dan dat. Want Cola, omringd door vijanden,
vermoedt reeds de ergste dingen en verwacht na ieder woord het begin van openlijk
verraad, terwijl toch zijne waardigheid als Tribuun van het hersteld oud-Rome hem
weerhoudt iets van zijne vrees te doen blijken en hem dus elke zwaarverdachte vraag
lachend, maar ook ontwijkend doet beantwoorden met listige en vooze woorden. En
ook voor zijne vijanden, die, willend, nog steeds niet durven komen tot de dààd, is
dit woordspel bijna eene geestelijke noodzaak op dat moment; het is voor beide
partijen een middel om iets en tevens nièts te uiten, om wel een woord te zeggen dat
rààk is, dat al hun geestkracht noodig heeft, terwijl daarbij toch dat andere, dat
donkere, dat eigenlijk-alleen-in-hun-hoofden-bestaande nog wordt weggeschoven
voor korten tijd. Niet het woord-spel op zich zelf is dus van beteekenis, maar het
wordt hier van beteekenis, omdat het door deze lieden onder deze speciale
omstandigheden gespeeld wordt. Ik breng dit hier gaarne even duidelijk naar voren,
want zoo iets fijns is in Verwey's werk waarlijk een uitzondering.
Van deze treurspelen is stellig ‘Johan van Oldenbarnevelt’ van de geringste
beteekenis, want hoewel ook de beide andere als drama voor het grootste deel mislukt
zijn, geven deze toch in een monoloog soms of een simpel liedje brokjes zóó goede
lyriek, dat de heele ‘Spaansche Reis’ of ‘Kristaltwijg’ er van zou zijn opgeknapt, als
ze dààr gepubliceerd waren. Het geluid is wel lang niet zoo sterk en schoon en helaas!
ook niet zoo durend dat één dezer drama's daaraan-alleen een bizondere waarde zou
kunnen ontleenen, zooals bijvoorbeeld het geval is met Mevrouw Roland Holst's
‘Opstandelingen’, maar ik wil er hier toch dankbaar melding van maken. Daar is dan
uit ‘Cola Rienzi’ deze toespraak van Cola tot zijne vrouw:
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Ik duizel, Bianca. Daaglijks heb ik mij
Vernederd voor het kruisbeeld en toch weet ik
Dat Cola nooit needrig genoeg kan zijn.
Toen ik als knaap, als jongling, in Anagna
En bij dien ouden goeden priester woonde,
Was ik een kind van 't land: de morgendauw,
De vogelzang, het plassen van de beek,
Het bergpad en de pinkende avondster,
Mijn boeken zelfs waarvóór de kalme taak
Mij dag noch nacht verdroot, vervulden me
Met vreugd en vrede. En schoon voor 't wild gejoel
Van makkers van mijn leeftijd schuw, vermeed
Ik scherts noch dol vermaak, en ook geen strijd,
Als 't moest en als mijn eer dien drang begreep.

En uit ‘Jacoba van Beieren’ dit eenvoudig liedeke:
Mijn lief heeft geen tafel,
Geen bed en geen bank,
Zijn kap hangt in rafel,
Zijn baard is te lank;
Zijn mantel vuilgrauwe
Toont menigen lap,
Tasch draagt hij en krauwe
En bedelnap.
Maar als 'k aan hem denk is 't niet anders en meer
Dan mijn lief dien ik zei, dan mijn lief dien 'k begeer.

Gelijk men ziet: geen allervoortreffelijkste, ontroerende poëzie, het lijkt nog niet op
wat de meesters-in-de-kunst hebben voortgebracht, maar het is toch wel iets, iets
aardigs en leesbaars en het steekt gunstig af bij vele mijner vorige citaten. Maar
‘Johan van Oldenbarnevelt’ geeft ook dìt nog niet.
*

**

Ik had zoo gaarne in andere, bewonderende, van liefde en vereering getuigende
woorden willen schrijven over Albert Verwey, want wat is ons schooner gave in dit
leven dan een dichter te leeren kennen en hem te mogen beminnen? Maar na de
nauwgezette studie, welke ik van zijne overvloedige poëzie ondernam, heb ik niet
anders kunnen schrijven dan ik deed. Ik zie dezen man, die in zijn jonge jaren soms
tot iets grootsch en schoons in staat bleek, op zijn rijperen leeftijd als een slechts
zéér-middelmatig talent, onder wiens overmatig-groote productie wel soms een goede
regel schuil mag gaan of, zeer zeldzaam, een niet-
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kwaad vers, maar wiens kunstenaars-qualiteiten het toch geenszins wettigen dat men
hem rekent tot de allergrootsten-van-nu. Men heeft getracht den roem van zijn naam
te bestendigen door er beteekenisvol op te wijzen dat hij in leven en in kunst naar
een vaste orde, naar maat en vorm, naar stijl getracht heeft en dat hij te midden der
verwarring onzer huidige cultuur toch gekomen is tot een bizondere organisatie des
geestes. En gaarne erken ik in hem deze, ook door anderen met succes betrachte,
burgerdeugd, maar dwaas zou het zijn door al dit vele schijnbaar-diepzinnig
geredeneer over en rond Verwey en diens verzen, zich te laten weerhouden om die
verzen zelf als zoodanig, als poëzie te toetsen aan eigen aesthetisch gevoel. En dat
is al wat ik deed.
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De Spartaansche Helena
(Fragmenten)
door Karel van de Woestijne.
1.
.... Want op den eersten nacht, dat ze in haar bed,
van allen slaap verlaten, 't hoofd te klaar
en vol gewisheid haar gesloten mond,
té vol gewisheid, dat ze slapen zou,
- den eersten nacht al, dat ze, in heldre waak,
lag naast den man die haar bij worstlen won:
naast Menelaos die, van 't eten moe
en al te rijk-geslorpte wijnen zat,
aan hare zijde blonk van zweet en van
het blazen der gezwollen snorkens-wang,
- van bij den eersten nacht had zij verstaan
dat zij in hare schoonheid bateloos
gebloeid had als een volle en vaste roos.
- o Deze dijen die, van 't nachten klam,
geen manne-dij in zijne nepe nam;
geen warreme arm eens mans, die klemmend bond
een gordel drift heur veer'ge lenden rond;
geen bete aan heure borst, van 't nachten koud;
en haar gelaat, dat strak zij voelde, en oud....
- En waar zij huiverde, en niet denken dorst;
waar zij besluiten weerde, en weerde vrees;
maar telkens alle hope blind wist, die
hare ooge ontsluiten woude op liefde of vreugd;
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waar zij niet langer mocht gelóoven dan
in 't óngeloof, dat nijver in heur brein
keerde het liefste wat zij had verwacht,
veegde de kaemren ledig van haar brein
en liet haar brein van blijde beelden leêg,
goed veilig thans gesloten voor wat mocht,
aan onrust of verwachten, kloppen aan
de deure, - maar ook ijdel thans aan lucht,
aan licht, aan lente-luwte en lauwe loomt:
zacht-schoon verlangen en bevrediging
van hen, die zijn gelukkig.... o Zij wist,
van bij deze' eersten nacht, dien liefdeloos
zij sleet aan deze logge manne-zij,
dat hare jeugd, gespannen naar zijn drift,
en reeds ontspannen, en van minne leêg,
vergeefs gebloeid had in de duisternis,
vergeefs in 't flitsen van den donkren, van
den klaren brand harer begeerte....
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2.
Zóo was de nacht haar, als een ijle ruimt
waar ze in verloren was: een klein, zwak dier
dat kou heeft en niet roeren durft, daar 't zit
zoo heel alleen in de onverschilligheid
der wijdte. Kilt-bekropen lag zij daar,
en roerde niet, van leden hard en strak,
heur schoudren pijnlijk en heur knieën....
- Maar
toen de eerste, grauwe klaarte rees ter kim;
toen bleek werd aan den wand 't geteekend raam
van 't venster, en, van glanzen gluipend-glad
begleden, aan hare oogen gingen staan
banken en taeflen en het ledikant,
ontwaakt in 't duister maar van 't nachten nog
onroerend en van licht onaangedaan;
- toen ze aan heur voorhoofd zilvren voelde een schijn,
heur blikken wisser werden van hun doel,
en in heur mond de dorst kwam, die de dag
wekt in den mond van wie den ganschen nacht
hebben gewaakt: toen kwam een loomte in haar.
Moeheid ging zoelen aan de dubble plaat
des ruggen; warmte voer de weekre leên
en 't spannen van den hals door; diep uit haar
rees t' haren monde, en miek heur adem warm,
een zucht die draalde aan heur verweekte lip.
Zij sloot de heete schalen van heur oog.
Traag ging vermilden heur bewust-zijn; traag
ging zij verwijlen in een ijler spel
van heur gedachten. - Tot zij nauwlijks nog
zag keeren beelden in heur warrem brein.
Tot zij niet eens nog beelden keeren zag.
Tot zij lag ingeslapen, daar zij lag....

Groot Nederland. Jaargang 11

699

3
En zie, toen zag ze - en onbevreemde vreugd
wierd haar een vroom-gekoesterd eigendom, toen zag ze, in 't gulden licht dat de ure dekt,
des zomers, van de rust na dage-taak:
de lange en gulden ure dat de zon
verwijlt en draalt alvoor ze zinken zal;
- toen zag ze, bleek aan 't gulden uur, een man
teeder naast haar staan en met zoeten schroom,
geneigd van hoofd en aarzlend van gebaar,
staren haar áan. Zij zag haar zelve niet;
haar-zelve was zij duister; maar zij zag
hoe híj stond, wit geheel van blauwend wit,
van rozig wit aan naakte leden en
't gelaat dat zacht begleên van klaarte was;
en zwart alleen van warm en bronzend zwart
de macht der lokken. Hij was jong en schoon.
Hoe schóon hij was! De chiton, die zijn leên
en de' eêlen hals liet naakt en vrij, spande aan
de borst, en toonde in 't linnen bréed de borst
gelijk twee vlakke schilden. Bond een riem
in duizend schaduw-schuil'ge plooien 't rank
wentlen der lenden: als een riet zoo rank
en buigzaam als een riet verscheen de leest.
En de armen: glanzend van een glooi'gen glans,
effen als spoelen 'lijk de spoelen zijn
van de oudste weefsters en die 't ijvrigst zijn,
eindden ze in polsen, bleek en groen-dooraêrd,
waaraan de handen, smal maar sterk gepeesd.
En zijne beenen: waar ten schelp'gen knie
uitliep de dubble spiere, die de kuit
in eene dubble welving scheidt, vergaêrd
tot éene klaart in 't licht, ten voete toe,
en daar ze ontvangt in weeke kuil de wâ;
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- zijn beenen, waar, den schelp'gen knie ontgroeid,
breed rezen aan haar pezen elke dij
die sombrend groeide binnen 't blanke hemd,
den diepen buik en 't warme leven van
zijn mannen-schoonheid tegen; - zie, hij stond
op zijne beenen met een rust'ge macht,
gebogen slechts, in teedere aarzeling,
zijn rechter-knie, alsof hij naedren wou....
Maar hij en zou niet naderen; alleen
zag hij haar aan, met zijn beglansd gelaat,
- zag hij haar aan, en miek heur wezen warm,
aldaar z' heur-zelve niet en zag, en was
heur-zelve duister, bloode en vroom....
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4.
En zijn beglansd gelaat: 't bezag heur, en
het was zóo schoon, dat zij bezwijmde haast,
bezwijmde haast in heur vergulden droom.
Zij moest heur oogen sluiten; maar ze ontsloot
heur oogen onder eene vreeze, maar
onder een vrome vreugde en 't dreigend heil
van een begeerte. Want dit schoon gelaat:
gelijk een vrucht, gelijk een blonde pruim,
- een bleeke en duistre klaarte, en warrem, in
het koel en zwart gebladert, - hong het daar
boven 't verkropen, boven 't ongezien
eígen gelaat; hong lokkend het, en stil:
onroerend, maar zóo vruchte-zwaar, als zou
het vallen in de diepten van heur zijn....
En zij, ze zag het, in haar donkren zin
die klaar wierd van die vrucht; o zie, zij zag
dit aangezicht dat scheen onaangedaan
en dat niet roerde; maar zij voelde hoe
het was zoo schoon alleen om háar, en hoe
dees vreemdling roerloos bleef in zijn gelaat
omdat hij wachtte dat zij hem verlangde....
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5.
Zij moest heur oogen sluiten, maar ze ontsloot
wimprend heur oogen, en een tranen-rag
glinsterde wimp'r aan wimper, maar zij zag
als in een krans van kleine zonnen: hém.
Hij had een nek als van een kalf, wanneer
dit niet meer springt ter weide, maar zijn nek
houdt stijf ter aard geneigd, zwellend ten schoft
en niet meer lenig; want het heeft bereikt
de tijd der onrust in zijn ingewand.
- En op een nek, die hard en breed-uit stond,
rees dan de smalte van zijn wangen aan
het vierkant kinne-bak, als muren van
een rechten toren naar zijn voorhoofd toe,
dat was een zonne-plate voor de zon.
- Maar zie, zijne oogen waren zonnen-zelf:
zonnen als Hades kennen moet, die zwart
en glinstrend zijn, de zonnen der verborgenheên,
klaarder dan elke gulle menschen-zon,
maar zwárt. En met die zonnen zag hij haar,
en met zijn donkren mond, die, lam gelijk
een aangebeten perzik, aan den kant
die paars haar heeft gebrand de zomer, hing,
maar scheen te zuigen, droef, een bloesem-lucht,
en zoog háar leven aan....
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6.
Zoo stond hij. En zijn teedre rechter-knie
stond ingebogen, of hij naedren wou.
Er was een schoon gebaar in zijne hand,
de rechtre, die hij hield, of hij een bloem
zou houden; maar hij hield geen bloem. Zijn borst
neeg schaadwend óver. En zijn aangezicht
woog duister-blond over heur schamelheid
gelijk een pruime.... - Toen werd kil ze, en beet
heur lippe, en vreesde dat hij naedren zou.
Maar toen, in traag gestuw, hij naedren ging,
van knie en hand en pruime-blond gelaat:
toen wies, toen rankte aan hare vreeze een plant,
een slinger-roze, en die haar wondde, en die
haar miek gelukkig zoo de wonden doen
der doornen die u kronen met een dauw
van peerlen bloed, wanneer gij schoon wilt zijn
en drukt aan uwe slaap een doornen-kroon
vol roode rozen....

Groot Nederland. Jaargang 11

704

7.
En toen hij nader was gehéel - een zwoelte neeg
heur wit-geworden aanzicht tegen, en
de dag ging duistren haar, - toen zag ze wak
en malsch zijn lippen, en zijn tanden scherp.
Hij opende zijn mond en toonde hol,
duister en warrem geurend, vreemd en schoon,
begeerens-schoon en -bevend de open mond....
Maar hij zou spreken; en toen bromde een stem
diep in heure ooren, zwaar gelijk gezom
van hommlen, maar in 't harte heur gelijk
een aangestreken snaar die zindrend maakt.
Hij sprak; en daar wies een verwondering
in haar. Begrijpen kon zij niet, aldaar hij sprak;
maar zij dorst kijken in zijne oogen, waar
deze ín haar staarden, en daar zag ze, traag
en maatlijk keeren en vol schoon bedrijf
de beelden, schalm aan schallem, zijns verhaals.
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8.
- Zij zag de keer'ge beelden zijns verhaals.
- Zij zag een vrouw, een schoone en zware vrouw,
en die was zwanger; maar heur aangezicht
was wit van schrik, en schriklijk. En een man
stond aan haar, kommer-vol, die sprak haar toe
met woorden-troost en sussend hand-gebaar.
Maar zij, de vrouw, zij schudde 't zwarte haar,
nijdig en weigrig, en van snik-gehuil
bewoog heur borst en boezem, en zij riep:
‘Ik heb te góed gezien: heel Troja brandt!
Heel onze stad, Priamos, staat in brand!
o, Waarom zou uw liefde wekken in
mijn liefde een telg, die ons vernieling brengt?
Hij woelt hier in mijn buik; zijn schouder beukt
de pijnelijke wanden van mijn buik,
en schrikkelijker wordt bij zijn geweld
mijn droom: eens voert hij brandt heel Troja door!....
Hij, jongst-geboorne van de schoone rei
der kindren die 'k u baarde, Priamos,
- o, zij zijn schoon, ons kinderen, niet-waar? hij wordt verdelging van ons heelen stam;
hij voert bij eene vrouwe ramp aan ramp
over ons grijzend hoofd, mijn Priamos;
over het hoofd van broêr en zuster, 'lijk
hij ramp op rampe voert over uw burcht,
den sterk-gebouwden, over muur en tin,
over de torens die ter deuren staan,
over de huizen die beneên den burcht
schuilen waar zijn de menschen van uw stad,
mijn Priamos; over den gordel van
uw sterke stad, uw schoone stad, mijn vriend!....
Hij brengt vernieling over heel de stad;
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de torens: zie, ze staan als toortsen daar;
de poorten zijn als vuur'ge muilen; zie:
de vlammen loopen als een nijd'ge dans
om onze stad, o Priamos!.... Zie, zie:
heel de Skamander golft van klotsend vuur;
zie de oever-boomen laaien; zie de zee,
Priamos, zie de zee: zij slaat de vlam
ons tegen als, verwoed, een storrem-ram
van vuur, van vuur, van aldoor-harder vuur;
o Priamos, - mijn kind, mijn schriklijk kind,
mijn arrem-schriklijk kind!’....
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9.
Toen, waar zij huilde als een verwoede hond,
(zóo zag Helena 't kwadelijk verhaal,)
- toen baarde ze in geweld, gewrongen aan
geheel haar lijf.
En toen heur kindje lag
naast haar, en ze in bezwijming huilde nóg,
maar kreunend thans, en trage gleed een vloed
uit haar gesloten oog aan 't veeg gelaat
dat beefde aan beiden neus-hoek, - toen heeft hij,
die zij Priamos noemde, teêr het kind
genomen, en een linnen doek wond hij
om 't weeke lijfje van het slapend kind.
En eene maarte hiet hij komen toen,
eene oude; en van een stille en zoete stem
heeft hij bevolen dat zij 't voeren zou,
het wicht, binnen het woud, aan het gebergt
waar huizen herders. En zoo deed de vrouw:
een heele dag voerde zij 't kindje door
de witte vlakte, en toen ze in 't woud kwam, en
een rustige avond hing al in het woud,
toen heeft ze 't wichtje als eene bleeke bloem
geleid ten drempel van een herders-hut.
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10.
Nu zag zij, dat het kindje wies. Zij zag,
Helena, in haar droom dit wassend kind.
En 't wies gelijk de vrucht eens booms, gelijk
het nootje van den beuk: driehoekig staat
het bruin en glimmend op het mos-tapijt;
men wil, van hankren lust de tanden scherp,
het blijde rapen, maar vergéefs alreê:
alreede staat het in den bodem vast
aan eene kleine spille, diep gepriemd
in de aarde; en waar uw vingren grijpen, zult
ge alleen ter hand de leêge schale, broos
en licht, zien van 't driehoekig hoedje dat
de vrucht bedekte. En deze thans: ze staat,
een neersch-geel kogeltje op het fulpen mos,
en zwellend zienlings. Dra ontplooit ze, teêr,
gelijk twee schelpjes een tweevoudig blad,
hart-vormig; en daar rijst een steeltjen uit;
het groeit; geen dag en gaat voorbij, of zie:
gij ziet het groeien, bruinend, taaier, en
bekroond van vlinder-zachte blaadjes. Zóo
wast het den zomer door, ten bosch-kante; en
wanneer de winter komt, dan staat het forsch,
en het trotseert den winter; en wanneer
het vóor-jaar wordt, dan wordt het, aan het doren zwart-groen van de dennen, als een rag
van bleeke gulden stippels, blaadje aan blad,
het eerste van het vóor-jaar bloeiend....
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11.
Zoo wies dit knaapje, en wies naast geitje en lam,
stoeiend in delling, klautrend aan den barm,
ruig als een beestje en teeder als 't gebloemt
dat, hyakint, viooltje of orchis, bloeit
aan barm en delling. 't Groeide; en zij, die lag,
die sliep en droomde, zag zijn groei; zij zag,
Helena, hoe het schoon werd als een riet,
schoon als een berkje, schoon als boompjes zijn:
de eik en zijn rood geblaêrt; de ahorn die felgroen is aan groote blaêren, daar zij staan
in 't schaar-hout; maar zij schieten boven uit
al 't dicht struweel; schieten omhoog, gerecht
ten hemel in; en bliklings kleiner wordt
hun blad, omdat het hooger staan gaat, naar
een vrije baan, ter lucht, waar rijst hun kruin.
- Het wies, blank in het woud, en 't werd aldra
de jaren naedrend dat een angst bejaagt
de borst der knapen, 'wijl een pijne priemt
door hunne kuiten. 't Werd een jongeling;
zijn nek verbreedde, en zijne polsen. Hard
werd hem de blik, waar hij een meisken zag
dat hem bezag. Zijn vuisten werden heet
als hij ten avond door de heesters liep,
en dacht dat hij niet was als vroeger, en
een wee holde zijn buik. Zijn hoofd werd schoon;
zijn hoofd werd ernstig en zijn mond werd strak,
en 't blozen zijner wangen werd een gloed
alleen op 't juk-been nog der hooge wang,
vlak onder 't blauwen om zijn oogen van
een kring die zwart ze miek en vragend van
een vrees en een verlangen.... En zie: híj
die eindloos spelen kon met geitje en lam,
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stoeiënd in delling, klautrend aan den barm:
thans volgde hij de herders, en hij zweeg
en werd gelijk een mane bleek, wanneer
zij spraken woorden die hij niet verstond,
met geile lippe en speeksel aan hun mond;
maar, waar de kudden keerden naar den nacht,
volgd' hij geniepig 't jonge stieren-stel
en joeg ze naar de veerzen, met een por
van zijne strakke vuist in 't verig schoft,
of 't kittlen van een braam aan neus of buik.

Groot Nederland. Jaargang 11

711

12.
En daar zij lag, Helena, en zij sliep,
daar zag zij thans ten droome, - en pijnlijk werd
en bitter dat zij droomde, - een schoon visioen
van eene bosch-nimph, en die lokkend was
om hem, den schoonen jongling. Waar hij ging,
wáar hij verwijlde in 't woud of warend was
door dal of keete, of daar het dichtste staan
de boomen, wies ineens aan zijn gestalt,
ging wenden óm hem als de vitse doet,
wijn-kleurig om het wiegend koren-aar,
- ging wentlen haar wijn-kleurig kleed om hem,
en sprak zij zoete, deze nymphe, een naam
die ‘Paris’ klonk.... En hij, die aarzelde eerst,
dorst haar niet weren, en hij wachtte dat
zij naedre. Maar, wanneer zij nader was,
toen schoot in-eens zijn knie uit, en 't gerén
van zijne beenen ritselde door 't woud.
- Kwam echter hij te ruste, en zijn gejaag
klopte als een moker in zijn holle borst,
klopte in zijne oore, 'dat hij langer niet
vernemen mocht wat suizelde in 't gewas:
dan zag hij óm, of niemand hem en zag,
en onder beide vuiste praamde hij
zijn harte dat het zwijge, en hij vermoog'
te hooren of ze hem gevolgd was. - En
bleef zij dan vér en ònverneembaar, dan
ontrees een zucht zijn mond....
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13.
En zie, (zij zag 't in haren wondren droom,)
zie: daar hij op een avond vliedend was
aldús, en wachtend, en zijn lippe ontrees
‘Oinone’ als waar 't het zoetste woord geweest,
- staan plots aan hem, óm hem, en schittrend-naakt,
gestalten drie van vrouwen breed en grootsch.
Schamel zoo schijnt hij, en van verwe grauw,
waar háre blankheid aan zijn leden rijst
op hooge leden, vast en vol van vleesch.
En hij zal schrikken, en hij vreest, dat dit
zal zijn een straffe om zijn geliefd geheim,
als zij, de slankste van de drie, en die
blond is als stuif-zand in de zonne, spreekt
met zoeten monkel, en haar mond beweegt:
‘Zij vredig, Paris, waar we u brengen heil.
Begrijpt gij niet, en is uw zin verward,
dat geen godesse u zou bezoeken, dan
om milde gave? Want godesse ben 'k,
bij name Athena, en mijn duur geschenk
zal wezen krijgs-roem en den roem der luit,
zoo 'k van uw lip verneme wat gelieft
mijn hart: de heele wijding van uw hart.’
- Maar hij en heeft bezinnens-tijd, of reeds
gaat helmen door de hallen van het woud
het woord van deze die de zwaarste stond
op hare heupen, en van tusschen 't haar
dat purpren woog om 't bloeden van heur mond,
die zei: ‘Gij zult een koning wezen, waar 'k,
ik Hera, wil dat gij zult heerschen. Maar
geef dan gehoor, o knaap, aan dees mijn eisch:
geene andere ooit te dienen in uw hart
of met uw offerende handen, dan
zij die u schenken wil én weelde en éer
eens konings.’ - Maar hij heeft bezinnens-tijd
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noch tijd éen woord te spreken van zijn mond:
of daar is aangetreên de zoetste, die
de schoonste is van een gulden aangezicht
in 't cierlijk buigen van de vlechten; en
een borst heeft ze, en die glanzend is gelijk
groote applen in een donkren boom-gaard, en
die lokken: zóo en véel méer lokkend was
heur borst. En deze spreekt niet gauw, maar staat
aan hem, en glimlacht en laat deinen heure heup,
en hij ziet glooien als een beukelaar
haar buik; en vóor zij heeft gesproken, zijn
de andere twee geweken, en hij staat,
hij, Paris, bevend voor haar kalm gelaat,
en - geen van bei zal spreken....
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14.
- Maar wélke schreeuw gaat daevren door haar droom,
gaat dreunend daevren door Helena's droom?....
Zwart is haar droom plots, en hij geurt nog slechts
van nachtlijk-natten woud-geur. Maar zij hoort
door 't ongeziene nacht-woud als de vlucht
van een zwaar hert, door jagers opgejaagd;
het breed gewei is haperend aan tak
en brank; van braam en bremst omstrikt,
hapert de hoef die 't kreupel-hout door-kraakt:
zoo vlucht een hert, door jagers opgejaagd,
en gaat het woud ontstellen door zijn vlucht;
- en aldus hoort zij hoe het woud ontstelt,
Helena, in haar schrikkelijken droom,
en hoe daarop, een lichaam ploft, ineens
in 't dorre kraken van het heester-kruid;
en dan: die kreet, die daverende kreet,
en - kreunen: ‘Paris, o mijn Paris, o!’
en dan de huivring van een langen zoen,
en smeeken dan: ‘Oinone....’
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Doch zie: daar is weêr klaarte in haren droom,
- Maar 't is geen blijde klaarte haar....
Want weêr
staat in een neersche lucht de nieuwe zon.
Heel 't woud is blauw van ochtend-dampen; dauw
pletst uit de kruinen en door-fonkelt 't rag
der vochte smooren met het wisslend spel,
in duizendvoud'ge tintling, van 't gewieg
der lage grassen. En van uit de diept,
van uit het diepe bed van 't ochtend-woud:
bezie het nieuw-gewijde huwlijks-paar,
zie, in de omhelzing van de jonge leên,
het rijzen van den schoonen Paris en
van zij die heet Oinone.... Beiden zijn
elkander steun waar naakt ze beiden staan;
een zoen welt aan hun lippe; beide gaan
den bosch-zoom toe, de nieuwe zonne tegen;
en waar, ze omstrengeld, gaan de gulden wegen,
die tóe haar treden, haar, Helena, zie:
ze heeft herkend, ze weet, dat deze, die,
- zij wéet dat déze....
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16.
.... Zij wil haar oogen sluiten in haar droom,
maar zij en kan niet. In een tranen-rag
dat glinstert wimp'r aan wimper, ziet ze hem
die naedrend is, dees Paris, en - die is
híj die hier hangt over heur aangezicht....
Hij heeft een nek als van een kalf, wanneer
het niet meer springt ter weide, maar zijn nek
houdt stijf ter aard geneigd, zwellend ten schoft
en niet meer lenig; want het heeft bereikt
de tijd der onrust in zijn ingewand.
En op een nek, die hard en breed-uit staat,
rijst daar de smalte van zijn wangen aan
het vierkant kinne-bak, als muren van
een rechten toren naar zijn voorhoofd toe,
dat is een zonne-plate voor de zon.
Zijn oogen echter: zijn ze niet gelijk
zonnen als Hades kennen moet, die zwart
en brandend zijn, de zonnen der verborgenheên,
feller dan elke gulle menschen-zon,
maar zwárt?.... En met die zonnen ziet hij haar,
hier óver haar, en uit haar bangen droom,
en met zijn donkren mond die, lam gelijk
een aangebeten vrucht, hangt wak en heet,
en schijnt te zuigen, norsch, een vlammen-lucht,
en zuigt háar leven aan....
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17.
En - waar ze ontwaakt, Helena, en haar oog
baadt in geween, en in haar binnenst woelt,
onzeglijk, mistroost en een diepe klacht
om 't onbekende dat daar dreigt en wacht:
daar ziet ze, wakker, aan haar huivre zij
vorst Menelaos, die haar teêr belonkt,
neigt over haar zijn borsteligen kin,
en monkelt, en: ‘Wat zijn uw oogen schoon,
mijn lief, en schittrend! o, Hoe mint ge mij,
dat bij het eerst ontwaken reeds, en vóor
gij nog uw bed-genoot hebt aangestaard,
uw oog wordt liefde-schittrend, zijnent-waart!’....
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De stand
door Albertine de Haas.
Aan mevr. Dr. B. de Haas - Lorentz.
De winkel lag in 't midden van de huizenrij, op het zonnige, groote marktplein van
de kleine stad.
Rechtuit scheen de zon in den winkel en licht gekleurd waren dan de planken van
den vloer, waarop Mientje touwtje springen mocht. Achterin den langen winkel was
een donker hoekje, waar de groote rollen stoffen een muurtje vormden; daarbinnen
speelde Mientje met haar poppen. Tante Koos, de winkeljuffrouw, kwam haar daar
pepermuntjes brengen die in een groote flesch tusschen pakken stoffen in stonden.
Kees, de winkelknecht, als hij te wachten stond, dwaalde naar haar toe en maakte
een praatje en hielp soms de rokjes dichtmaken van de eene pop die te dik was en
de vriendelijke heeren waar Pa altijd mee praatte, vroegen haar van alles daar in dat
donkere hoekje.... of de poppen stout waren - poppen die niet eens konden leven en hoeveel zij er wel had en of ze niet naar school nog ging.
- - Ze luisterden nooit naar antwoord, die altijd vriendelijke heeren.
Doch plotseling zeide Moe dan: ‘me man is niet vóór de bewaarschool.’ Dan
zuchtte ze. Ze zuchtte altijd zonder dat Mientje begreep waarom. Als Pa er bijkwam
zei die: ‘er is alleen een Christelijke bewaarschool hier; en daar wil ik ze niet op
hebben. Dan ging Pa over de godsdienst praten en Mientje speelde door met de
poppen - ‘stel je die onzin voor’ - hoorde Mientje hem zeggen: ‘kinderen van drie
tot zes die al kleur moeten bekennen.’ De vriendelijke heeren, de reizigers, lachten
altijd, op alles wat Pa zeide. En ze keek met meer eerbied nog naar Pa,
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die alles wist en ook de baas was van de heele winkel, van tante Koos en Kees. En
zij was zijn dochtertje, het kind dat van hem was. Ze voelde zich daarom heel
voornaam en genoot bewust, dat zij achter de toonbank mocht heen en weer loopen
en de menschen die in de winkel kwamen koopen niet. En soms kwamen er kinderen
mee die mochten ook niet....
Doch het liefste zat zij, het dochtertje, maar te spelen met de poppen, in het
geruchtlooze hoekje waar de groote rollen stoffen stonden. Daar zat ze al spelend
met haar vingers, lapjes prutselend om de poppen heen, die ze aan het lijf met groote
steken een jurkje naaide, te luisteren. Te luisteren naar wat Pa zeide, tegen de reizigers,
tegen de boerenvrouwen, tegen de dames. Ze ving klanken op en verwerkte gedachten,
ze begreep en ze begreep niet. Doch Pa was de allerverstandigste, dat groeide al
vaster. Pa wist álles van de heele wereld af.
Pa leerde haar letters en Mientje leerde ze graag. Juffrouw Koos leerde haar nieuwe
letters en Mientje verrastte Pa met nieuwe woordjes. Moe gaf niet om die verrassingen.
Moe liep altijd krom gebukt en zuchtte. Moe begon altijd tegen de dames in den
winkel te praten en dat ging toch nooit goed.
Toen Mientje zes jaar was, moest ze naar school.
Naar welke school?
Er was een school voor burgerkinderen en een school met veel hooger schoolgeld.
Waar moest Mientje, Mientje uit de groote manufacturenwinkel van de markt naar
toe?.... De vader zou het niet gewaagd hebben te verschijnen op de heerensocieteit,
doch als een bravouredaad, waar hij zelf niets mee uitstaande had, zond hij 't dochtertje
naar de kleine particuliere school, waar enkele kinderen van de buitens uit den omtrek
en van de voornaamste ingezetenen gingen.
Het kind had het daar heel moeilijk. Niemand wilde met Mientje wandelen, geen
van de meisjes keek naar haar om. Bovendien trok Moe haar altijd zulke leelijke
jurken aan, als Moe zelf droeg, jurken die ook van voren zoo nauw waren, zoodat
ze krom zat, net als Moe. Aan haar haar, waar Moe een breed, geruit lint in knoopte,
werd getrokken. Moe zette haar ook zulke malle krulletjes, waarom al de meisjes
lachen moesten.
Huilend kwam ze meermalen thuis, vol verhalen en klachten.
- ‘Ze hoort niet op die school’, klaagde Moe.
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- ‘Ik heb de onderwijzeres ondervraagd’, zei Pa. ‘Ze is er de knàpste’.
- ‘Ze zijn jaloersch omdat ze de knapste is’, fluisterde tante Koos.
Het was de gewoonte van de school, dat de kinderen op nummer zaten. De knapste
op de eerste bank, nummer twee daarnaast en zoo voort.
Mientje zat nummer éen en daarnaast het dochtertje van den burgemeester.
Dit feit schrijnde het schoolhoofd, een arme predikantsdochter, die heel haar
verbloeide jeugd tegen het luxebestaan van de rijke, mooie burgemeestersvrouw had
opgezien, zelfs zonder de gemeenzaamheid van te durven benijden.
Mientje werd dus, hoewel ze nummer éen was, verplaatst. Doch al heel gauw werd
ze weer verplaatst.
Ten slotte, na nog eens een verhuizing, zat ze op een bank alleen, de bank vooraan,
tegenover de onderwijzeres.
‘Het was zoo gemakkelijk’, - zei de onderwijzeres, ‘een halve bank voor zich te
hebben, waar ze boeken en krijt en zoo meer kon neerleggen;.... het was, die bank
alléén, voor Mientje een voorrecht....
Mientje kreeg een felle kleur en durfde niet opzien.
Mientje kreeg dikwijls een kleur op deze meisjesschool.
.... ‘dat kind-van-de markt - Dat winkelkind - Dat kind met die stijve jurken’ - En
de onderwijzeressen hoorden 't nooit. De onderwijzeressen bezochten de jours van
de Ma's en eens in 't jaar dien van de burgemeestersvrouw.
Er waren dikwijls partijtjes. Er was eens een bal waar de halve school gevraagd
werd, doch Mientje werd nooit genoodigd.
Huilend kwam ze thuis, wrokkig, boos. En Moe troosten willend, legde uit dat ze
niet van dien stand was, dat zij: Pa, Moe en Mientje, maar gewone menschen waren
- - ‘Gewone menschen!
Waarom zijn wij gewoon?’
- ‘Wel kind, omdat we een winkel hebben -’
- ‘Maar als we geen winkel hadden, zouden we toch net eender zijn....’
- ‘Dat's onwijze praat’ zei Moe.
Het dochtertje van den commissaris van politie zat er zoowat

Groot Nederland. Jaargang 11

721
tusschen in; de helft van de keeren mocht die meedoen, maar zij, Mientje, nooit.
Toen ze een avond niet in kon slapen van verdriet, nam ze zich voor maar liever
dood te gaan, dan weer naar die school....
- - Ze zou dus niet willen eten.
Met het ontbijt kon dit ongemerkt gaan; om twaalf uur was lastiger en bovendien
waren er radijsjes waar zij zoo dol op was.
Gelukkig vertelde Pa net dat er in radijsjes geen voedsel zat en dus stemde zij
zichzelf toe die wel te mogen nemen.
Ze had er al wel dertig gegeten en ging maar door met knabbelen; ze hield wel
een vreeselijke honger maar dat was net goed en een dorst!.... Van al het zout zeker
waarmee ze elk radijsje had aangestipt. Het volle, heerlijk koude glas melk stond
voor haar....
Jammer dat melk zulk erg voedsel was....
Het was Donderdag en marktdag. De winkel stond vol boerinnen. Pa, Moe en
Tante Koos hadden het allemaal druk en op een oogenblik was ze alleen in de kamer
met haar glas melk. Moe had gezegd: ze hoefde voor een enkle keer haar boterham
niet op te eten als zij geen trek had. Maar haar melk moest erin.
Een oogenblik stond Mientje in een hevigen twijfel - Het uitdrinken òf.... het
leegstulpen ineens in de melkkan.... o, maar dan eerst toch eventjes proeven, met éen
slok zou ze nog wel dood kunnen gaan. Toen kwam weer een andere twijfel.... een
glas waar je zelf al uitgedronken hebt, mocht je niet terugdoen in de kan. Doch dan
bedacht ze.... dommerd die ze was: ze kon het glas immers leegstulpen en een slok
er in houden. Ze ging er nu voor staan, stramstevig om met dien eenen flinken zwaai
het glas om te stulpen en er ook nog wat in te houden.... gauw.... gauw.... want daar
kwam Moe. Geen tijd meer, iets te behouden, enkel tijd tot omzwaaien.... Aan 't
middagmaal had Mientje echt geen trek om te eten. Ze was zoo duizelig in haar maag
en al lag ze stil op haar kamertje boven op het bed, het bleef maar naar pijn doen in
haar hoofd. En nu had ze nog wel zoo'n moeilijke thema, waarin ze toch geen fouten
wilde.... Als altijd - O, wat was het leven vreeselijk en hoe lastig was het doodgaan.
Morgen zou ze weer niet moeten eten en Moe zou haar niet naar school laten gaan....
O, en nu was het net geschiedenis van de Spanjaarden....

Groot Nederland. Jaargang 11

722
Mientje begon te snikken: ze zou doodgaan en niet weten hoe 't afliep met de
Spanjaarden en haàr, haàr - Mientje had de juffrouw beloofd te mogen vertellen voor
de klas van Willem de Zwijger en zijn hondje....
- Toen ze in den schemer voetje voor voetje, voorzichtig den donkren kronkeltrap
naar beneden afklom, kwam Moe haar al tegemoet. Ze begon opnieuw te huilen want
haar hoofd deed zoo'n zeer, ze moest nog al haar werk en ze zou nu niets meer vóór
't naarbedgaan in haar bibliotheekboek kunnen lezen.
Op moeders schoot, in 't schemerhoekje achter de ramen die op den winkel uitzagen,
bekende ze 't van al haar verdriet om de meisjes op school. Alle klachten kwamen
nu los van het winkelkind, en dat kind van de markt en ‘o, Moe, krijg ik een andere
jurk,’ smeekte ze ‘en een effen haarlint.’
Tante Koos kwam binnen - - ‘van alle klachten greep die het haarlint - ‘geruit,’
zei ze ‘is het nieuwste, de laatste nouveauté, die wichten zijn jaloersch, 't is anders
niet.’
Maar Pa die binnen gekomen was, zeide dit keer niets. Doch hij rukte aan het
gaskroontje toen hij 't licht opstak en daaraan hoorde Mientje dat hij boos was.
‘Wat voor jurk moet ik dat kind nou geven,’ vroeg Moe hulpeloos aan tante Koos.
En tante Koos ademde nog juist: ‘confectie’, toen Pa gebood - en vuurrood zag zijn
gezicht, waarin de blauwe oogen woedend bolden -: zwijg; 'k wil er niets over hooren,
'k ga morgen naar de school en als 'k daar geen bescheid krijg naar mijn zin, dan
zullen we nog wel eens zien.
Wraakzuchtig vouwde hij de krant open, streek die uit, hard kreukend en zijn
vrouw dacht: hij wil zeker weer een ingezonden stuk schrijven; dat lijkt wel een
ziekte van dien man Den volgenden ochtend ging niet Mientje maar Pa naar school.
‘'k Hou mijn hart vast’ zei Moe tegen tante Koos ‘die man is heel zijn leven zoo
driftig.
Met bolle blauwe booze oogen kwam Pa terug. Hij had er met zijn vuist op 't
tafeltje staan beuken, hoorde Mientje hem zeggen. Ze zag zijn hoogrood gezicht vol
eerbied aan; het was verschrikkelijk wat er gebeurd was doch het was goed: het was
rechtvaardig. Dit laatste woord had voor het intelligente kind zijn wijdstrekkende
beteekenis van absoluutheid.
.... nu zou alles in de wereld wel veranderen.... Zij, Mientje,
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was een precies eender kind als die anderen.... en vooral niet dommer, hoor; dit laatste
had Pa tegen het hoofd van de school gezegd, terwijl hij op 't tafeltje sloeg.
‘Je gaat naar een andere school, kindje,’ troostte Moe, 's avonds, bij 't uitkleeden.
‘Nu toch?’ vroeg Mientje ‘en Pa heeft nu alles zoo goed gezegd, dat alle kinders
eender waren’....
‘Ja, je Pa die kan makkelijk praten,’ zuchtte de moeder, en 't benepen ouwelijk
gezicht kreeg als een vies trekje.... ‘maar standen zijn standen, dat is nu eenmaal zoo,
't hoort zoo; da's ingesteld en Pa hèt et er trouwens met zijn drift heelemaal verkorven.
Tante Koos kwam binnen, bij het eindigen van den zin; ze vouwde Mientjes kleeren
op: ‘ze zouden nou toch de pik op je hebben’ - troostte die op haar beurt.
Den volgenden Maandagmorgen stapte Mientje naar de nieuwe school, een
gemeenteschool met wel dertig meisjes in iedere klas. Het was er voller, gezelliger
en ongedwongener. Er waren heel veel kinders uit winkels. Doch, ja, dat bleek hoe
langer hoe meer, op deze school was ook weer de scheiding van deftigen en gewonen.
Maar de deftigen waren hier in de minderheid - Mientje kwam aan huis bij de gewone
menschen en speelde met de gewone kinderen. En ze was de knapste van allemaàl.
Alleen, op een zomer werd het weer moeilijk Er werden concerten gegeven in een buitensocieteit, waar ook Pa lid van was
geworden ten gerieve van Moe, die altijd over, geen - conversatie, klaagde.
Voor Pa was het makkelijk op die concerten, Pa had altijd een vriendin in Moe.
Maar zij! Met wie moest zij wandelen in den tuin als de muziekstukken ophielden
en in die lange: Pauze?
Bijna alle menschen en àlle kinderen gingen wandelen zoodra de laatste tonen
klonken, het leek wel of men er kwam in dien tuin om te wandelen en noodeloos
telkens door de muziek tot stilzitten werd gedwongen. Prachtige donkere lanen, en
een groot gazon waarin schitterende bloembedden lagen, deden Mientje vreemd
verlangen om daar ook te wandelen in 't gewoel. En ze had nu eindelijk een jurk naar
haar zin, niet meer zoo'n drukke, kleurige jurk die Moe uitvond en die tante Koos
altijd ‘het nieuwste’, noemde doch een matrozenjurk, een donkre jurk waar niemand
op lette.
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Daar er geen meisjes waren van haar school, zat ze meestal maar bij Pa en Moe
grootmenschig stil, wat heel vervelend was.
Er waren nog een paar gewone kinders maar die zaten twee klassen lager dan
Mientje.
Ten slotte ging ze er toch naar toe, wandelde met die kleine kinderen rond, wat
als een schande voelde.... kinderen nota bene uit de derde klas....
.... je kon er niets mee praten, ze hadden nog niet eens Fransch!
- Het dochtertje van den commissaris van politie zat ook weer veel alleen, ze
scheen in al die jaren nog steeds niet ingelijfd.
Het dochtertje van den nieuw gekomen apotheker deed bij de deftigen mee.
Mientje, die zich had leeren schikken in winkels en niet-winkels, was over dit feit
verontwaardigd - Want een apotheek was toch ook een winkel.
‘Ja kind,’ zei Pa, maar die man heeft gestudeerd.... ‘àls je maar gestudeerd hebt,’
zei Pa dreigend.
‘Dan wil ik studeeren.’ Fel, ineens gerezen - onbewust haar intelligentie voelend,
zei Mientje het.
- ‘Nou, je zou wel kunnen’, zei Pa, - ‘van geen andermans geld zou jij 't hoeven
doen’. Terwijl hij deze woorden uitsprak, stak hij zijn hand in zijn zak en rammelde
er met de guldens.
‘Een meisje moet trouwen’, viel Moe berustend in.
Ja, dat was waar ook. Dat zou ook kunnen. Pa die had altijd Moe en Moe had Pa.
Trouwen was ook prettig. Je was nooit verlegen om een vriendin en je hadt altijd
geld. - Zoomaar.
Maar je moest tevreden wezen. Moe was nooit tevreden. Die klaagde over ‘geen
conversatie’, alsof dat gebrek aan brood was.
Pa was opgewekt, doch die had ook behalve Moe, de reizigers: altijd opgeruimd
en altijd lachend.
‘Je Pa is eènig’, zei tante Koos.
De vaagheid van dat woord deed denkend Mientje vragend opzien. En 't oude
hoofdje parmantig schuddend, doceerde tante Koos.... ‘ja eenig.... eenig.... wat is
nou eenig? 'n Gezellig mensch kortom!’
Op de Hoogere Burger School, waar Mientje naar toeging, waren jongens en meisjes.
Moe had er erg op tegen gehad.... ‘al die geleerdheid voor
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een meisje, 't zat je maar in de weg als je trouwde.... zij was nog ouderwetsch, wat
nog wel eens het beste was....’
‘Gekheid’, besliste Pa.
Tegen de winkeljuffrouw klaagde Moe: ‘'t Leeren gaat bij dat kind vanzelf, ze
heeft nergens last van’.
‘Ze heeft een hoofd meegekregen’, zei Pa en hij richtte zich op en rekte zich uit.
En Mientje dacht: ‘Zeker 't hoofd van Pa’.
Op de Hoogere Burger School ging alles goed.
Het kwam er hier minder op aan of je vader een winkel had, als je de algebra maar
goed begreep. En de wiskunde.
En die begreep Mientje.
Een wiskunde-kopje, zei de leeraar en streek haar over de donkre krullen.
Er werden natuurlijk jongens op haar verliefd. Van allerlei. Ook een bleeke blonde.
‘De uil’ noemden de jongens hem, omdat hij zoo slecht was in de klas en zich het
air gaf van wèl te kunnen als hij slechts wilde. Hij was een jonkheer en woonde op
een buiten. Een paar malen bracht hij een bouquetje voor haar mee; bij het derde
bouquetje vroeg hij, alsof het een ruil gold, haar Duitsche themaschrift te leen, om
eruit over te schrijven. Mientje kreeg een kleur van schaamte, omdat de groote jongen
dit aan haàr vroeg.
En zij, kind van vroege teleurstellingen en wreed-flink geworden door ervaring,
voegde den verbaasde toe: ‘Hier zijn je viooltjes terug en daar hei-je mijn schrift’.
Toen Mientje in de vierde zat, gebeurde er iets heel gewichtigs. Opa, die een
grooten manufacturenwinkel had in Rotterdam, stierf en Pa zou zijn zaak overnemen.
Moe vond het heerlijk, want nog altijd was de kleine stad zoo stijf in de conversatie.
Ze verhuisden. Mientje wilde, nu ze toch naar een andere school moest, naar 't
gymnasium toe.
In een half jaar haalde ze 't Latijn en 't Grieksch in.
- ‘'t Is een kraan, dat kind van U’, zei de rector, zelf zorgelijk gezinsvader en keek
met een ontevreden rimpel in 't voorhoofd en een als vragenden blik, naar den vader,
manufacturier in de Hoogstraat.
Ze werd om dat feit van 't Grieksch- en Latijn-leeren in een half jaar, een kleine
beroemdheid op de school.
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Met deze beroemdheid kwam ook in de wereld van kleine menschen, de afgunst.
De meisjes in haar klasse kliekten samen.
- ‘Wat zou het toch voor een kind zijn, misschien wel familie van Kapman, de
manufacturenwinkel uit de Hoogstraat.’
Ze slopen haar een keer na, de deftige meisjes, om twaalf uur.
Doch Mientje dronk koffie bij den leeraar die haar had klaargemaakt voor 't
gymnasium.
- ‘Misschien was ze wel 't kind van boerenmenschen, buiten, omdat ze bij een
leeraar koffiedronk.... ze had ook zoo'n echte boerenkleur.... o vreeselijk!’
- - ‘of misschien toch nog uit dien winkel....’
- - ‘wie vindt dat nou mooi, zoo'n kleur?’
- - ‘jij’....
‘O, nee!’
‘O, vreeselijk!’ riepen de spichtige zestien- en zeventienjarigen, die alle
muzieklessen hadden en Dalcroze danslessen en artistieke Ma's....
Mientje, ervaren en bewust, hief zichzelf op in haar trots. Met koele wijze schatting
kende ze haar waarde. Ze verzweeg het haar ouders, dat de meisjes zoo onaardig
waren, deels omdat ze dezen dit verdriet wilde sparen doch ook omdat het zoo weinig
gewichtig was.... Ze zeide het zichzelve: ze stond erboven.
De jongens op 't gymnasium waren anders: ze vonden haar knap; ontzettend, en
zoo vanzelf was ze 't, zonder moeite. En daarbij nooit geheimzinnig met haar werk,
altijd bereid tot hulp en niets pedant. Een meisje waar je gewoon mee kon praten en
die van alles afwist, ook van machines.... Niks geen meisje: hun hoogsten lof.
Ze waren jaloersch op elkaar om met haar te loopen in 't vrije kwartier.
Mientje voelde zich op deze school pas geheel rustig worden van binnen. Met
minachting dacht ze aan 't stadje terug, aan al het verdriet, daar geleden, aan de bank
samen met de burgemeestersdochter, waar zij toen uit moest, aan het afdingen op
die school van haar knapheid, aan de concerten in den buitentuin.
Tot op een ochtend.... ze liep in 't vrije kwartier, aan weerskanten met een jongen
te praten, daar weer het meisjestroepje aan 't samenzweren ging.
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Ze hoorde wel, dat het weer de oude kwestie was, waarom ze haar in den beginne
hadden nageslopen.
Ze voelde zich sterk in 't geloof aan zichzelf.
En rustig liep ze door, met de jongens; pratende over vliegmachines, over de
nieuwe systemen van monoplanen en biplanen. Uit haar tasch haalde ze de
teekeningen voor den dag, welke Pa, die altijd plezier had om 's avonds - Moe zei:
‘te zitten kwakzalveren’ - wat te zitten lezen of studeeren, voor haar gemaakt had.
Ze legde de groot ontvouwen teekeningen in 't tuinpad neer en de jongens in een
wijde groep stonden er rond. Ze wonden zich er allemaal voor op, voor die mooie,
duidelijke teekeningen.
Doch temidden van haar wakkere aandacht zag toch Mientje in een zijdelingsch
kijken het meisjestroepje stoeiend naderen. En duidelijk hoorde ze nu tusschen de
uitroepen van de jongens.... schroef.... hoogtestuur: ‘ridder van de el.... alstublieft,
twee centen terug’.
Mientje voelde zich vreemd driftig worden; ze had lust het ze nu maar ineens toe
te werpen, als een lang begeerd brok - ja zeker, mijn vader heeft die winkel in de
Hoogstraat.
Doch, haar drift mistrouwend, zweeg ze nog. Toen riep er een plotseling: ‘of hij
loopt achter de ploeg, daar heeft ze die kleur van’.
Dit laatste hoorden nu ook duidelijk, de jongens; verwonderd keken ze op: ‘wat
willen ze van je?’ vroeg er een.
‘Wat ze willen? Ze stellen er belang in wat mijn vader uitvoert -’ Spottend-koel
kon ze het zeggen. ‘Wat min’ zei er een en een ander haar helpend, riep luidop:
‘generaal’ De jongenshoofden keerden weer gretig naar de uitgespreide teekeningen terug
en Mientje ziende naar het gedunde meisjesdrommetje, dat, onthutst laf te lachen
stond, vond beter nog dan openhartigheid: cynisme en riep nu zelf,:
.... ‘Aschman is 't ie.
Vuilnisman!’
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Bij de Maeterlinck's te Nizza
door Cyriel Buysse.
Ik heb mijn ouden vriend nu reeds zooveel jaren gevolgd en opgezocht in de
verschillende oorden, waar zijn nog al afwisselende fantaisie hem zich deed vestigen.
Ik herinner mij zeer goed den dag, iets meer dan vijftien jaar geleden, toen wij beiden,
toevallig op denzelfden ochtend, ons geboorteland verlieten: hij naar Frankrijk; ik
naar Holland. Wij scheidden met de wederzijdsche belofte elkander nog dikwijls
terug te zien. En die woorden zijn waarheid geworden. Hij kwam wel eens naar
Holland; ik reisde af en toe naar Parijs, en geregeld zagen wij elkaar terug in
Vlaanderen, waar de geboortegrond ons allebei nog heentrok. Hem minder dan mij.
Langzamerhand ging hij van Vlaanderen vervreemden; de voeling met zijn land
verzwakte. Hij kwam er al zeldzamer en zeldzamer en, ten slotte, als ik hem nog
wilde zien, moest ik hem zelf in Frankrijk gaan opzoeken.
Zoo deed ik. Ik ben een tijdje bij hem geweest in het ouderwetsch paviljoen van
de rue Raynouard, te Parijs, waar hij een tuin met hooge boomen had, die in sterke
helling naar de Seine daalde. ‘C'est la campagne en plein Paris’ zei hij geestdriftig;
en de vuile rook der fabrieksschoorsteenen, die de blaren en de bloemen van zijn
tuintje zwart als roet maakte, scheen hem vooreerst niet te hinderen Dat duurde zoo
een tijd. Toen reisde hij eens door Normandië - het land van zijn vrouw - en met een
nieuwe illuzie kwam hij daar vandaan: Parijs was niets meer; Parijs was zwart, en
somber, en afschuwelijk: alleen Normandië bestond nog.
Het daarop volgend jaar vond ik hem terug in het ‘château de
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Gruchet-Saint Siméon’, half landhuis, half boerderij, in volle, landelijke eenzaamheid,
op vijf en twintig kilometer afstand van Dieppe. Het huis van twee verdiepingen
stond op een naakte hoogvlakte en was geel geverfd met groene luiken. Er was een
groentetuintje en een bloemenhofje; en de rest was een groot stuk wei, waarin, langs
beide kanten van de oprijlaan, een hoog en somber eikenbosch prijkte. Het dorpje,
- een houten kerkje en een tiental armoedige woninkjes - lag ietwat verder in het dal;
en als buren had hij alleen twee groote boerderijen: ‘la ferme des Folenfant’ links,
en ‘la ferme des Caumartin’ rechts: ik herinner mij nog goed die beide namen.
Twee of drie jaar heeft hij daar gewoond. Hij had er zijn bijen en schreef er ‘La
vie des Abeilles.’ Toen begon alweer de illuzie te verzwakken. Het was er après tout
wat benauwd en zeer eenzaam: misschien zou hij nog wel eens iets anders zoeken.
Het duurde niet lang. Tijdens de scheiding tusschen Staat en Kerk, werden de
monniken verdreven uit de Abbaye de Saint-Wandrilla, bij Rouaan, en dat
wonder-prachtig, antiek domein, werd te huur aangeboden. Maeterlinck ging zien
en huurde het onmiddellijk, voor een termijn van een en twintig jaren.
Nu scheen het wel of zijn hoogste illuzies verwezenlijkt waren. Een park van
twintig bunder, met een rivier die wemelde van forellen (hij is hartstochtelijk
visscher); en een antieke ruine van allerhoogste schoonheid, samen-gebouwd met
een klooster-paleis vol indrukwekkende gangen en cellen en zalen, zóó talrijk en zóó
groot, dat hij er niet eens het tiende deel van kan bewonen. Daar zijn schoorsteenen
waar een halven eik in brandt en zalen waarvan de binten en de booggewelven in
een bestendig-grauwe schemering verdoezelen.
Ja, dat was nu wel 't gedroomde levensoord voor een mystieken dichter; maar,....
er is ook Maeterlinck de sportsman en vooral Maeterlinck de ‘zomerman’, die een
geweldigen hekel heeft aan grijze lucht en kou; en 's winters is Normandië
onbewoonbaar. 't Is er een regenland, en zelfs in 't midden van den zomer blijft het
er nog dikwijls kil en vochtig. Parijs boezemde hem afkeer in, Normandië was te
koud, in Vlaanderen kwam hij niet meer: er bleef niets over dan 's winters naar 't
Zuiden te vluchten; en, op een reis daarheen, vond hij ‘Les Quatre Chemins’ een
villa met een rijken bloementuin, halverwege tusschen Cannes en Grasse.
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Alweer een verwezenlijkte illuzie! De geestdrift over 't zuiden was geweldig. Dáár,
en nergens anders, moest men leven. Hij schreef er ‘Le double jardin’ en ‘l'Intelligence
des Fleurs’ en verbleef er geregeld, jaren achtereen, van begin November tot eind
Mei. Meteen nam hij toch weer een pied á terre te Parijs - in de rue Perronet, te
Neuilly - en voortaan was zijn leven geregeld: van Juni tot October te Saint-Wandrille;
van November tot Juni in Grasse, met daartusschen twee heele korte haltes te Parijs,
in 't gaan en 't komen.
Maar.... evenals vroeger Gruchet - Saint Siméon in Normandië, bleek weldra
Grasse in 't zuiden te eenzaam en benauwd! Ook de nachten waren er te koud; het
lag te hoog, het vroor en sneeuwde er soms; het was nog niet het échte zuiden - het
zuiden der mimosas en der palmen - en, daar juist in Nizza een mooi bezit te koop
werd aangeboden, ging Maeterlinck eens zien en werd aldra de nieuwe eigenaar.
Daar heb ik hem pas opgezocht.
***
In Nizza aankomende uit de richting van Monaco, volgt men eerst een heele poos,
langs de blauwe zee, de Promenade des Anglais, naar Cannes toe. Dan slaat men
rechts af, komt door de altijd open koetspoort van 't Palace Hotel, stapt dwars over
een straat waardoor een tram rijdt, en dadelijk gaat men bergopwaarts, langs de
sterk-stijgende en kronkelende Avenue des Beaumettes.
Grauwe, blinde muren aan beide kanten, met overwuivende palmen en
overhangende rozen en geraniums. Men is nog geen minuut uit de woelige en stoffige
drukte van Nizza en reeds is het stil als in een kloostertuin. Villa's overal, met mooie
bloementuinen, maar deftig, rustig, het voornaam-geslotene van een ‘retraite’. Zoo
stijgt men enkele minuten. Dan komt men aan een laatste bocht, met nog een laatste
villa, vlak vóór een prachtig uitzicht van vallei en zee en bergen.
Dáár is het! Ik hoef niet aan te bellen: mijn oude vriend, van mijn komst verwittigd,
staat mij, in sportcostuum en pijpjerookend, bij zijn open tuinhek af te wachten.
Maar, vooraleer ik hem de hand druk, moet ik nog een andere begroeting beant-
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woorden: Golaud, de oud-geworden, bruine dog, die mij na al die jaren nog herkent
en, zijn stompstaartje wringend, naar mij toe komt gehuppeld.
- Wat aardig! Hij herkent mij nog! roep ik juichend. Doch mijn vriend knakt
dadelijk die illuzie dood:
- Neen, dat doet hij nu met iedereen.
Wij treden binnen. 't Is als een Paradijs-tuin. Bloemen, bloemen, en nog bloemen;
citroenen-en-oranjeboomen, palmen, olijven en cactussen, een feerie onder stralende
zon en azuurblauwen hemel!
Je moet er eerst een poos aan wennen. Het is te overweldigend-rijk. Slechts na
een heele tijd zet zich dat vast als een realiteit van pracht en je kijkt om je heen in
het verschiet, naar de vallei, naar de zee, naar de bergen.
Wat een glansrijke en rustig-harmonieuse schoonheid! Hoe is het mogelijk, op
nog geen tien minuten afstand van de rinkelende trams en den woeligen zee-boulevard!
Maeterlinck glimlacht, triomfantelijk. ‘N'est-ce pas la pleine campagne, à deux pas
de la grande vie cosmopolite?’ jubelt hij. Even denk ik ondeugend aan de vroegere
‘pleine campagne’ zijner dichterlijke illuzie, in de rue Raynouard te Parijs; maar hier
toch is het een schitterende werkelijkheid: men zou zich uren verre van het drukke
leven wanen.
Wij wandelen door den tuin naar 't woonhuis toe. De ‘villa des Abeilles’, - zoo
heeft hij het gedoopt - staat op een hoog terras, midden in de palmen en de bloemen.
Het is lichtgeel met groene luiken, als indertijd Gruchet - Saint-Siméon. Breede
trappen met zwaar-arduinsteenen leuningen leiden er heen, en langs die trappen komt
eensklaps iets met groote snelheid naar beneen gehold: net een bruine mof die wordt
omlaag gegooid.
- Ah! voilà l' Apache! zegt Maeterlinck.
L'Apache is een allerliefst jong taksje - het hondje van mevrouw Maeterlinck dat likkend en jankend tegen mij opspringt, alsof ik zijn allerbeste vriend was. Zijn
meesteres verschijnt trouwens dadelijk daarop boven het bordes - glimlachende
verschijning van stralende hartelijkheid in zonnelicht en bloemen - en 't oogenblik
daarna vind ik alweer mijn tehuis in dit zesde, mij nog niet bekende woonoord van
mijn ouden vriend in Frankrijk.
*

**
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Ik ken geen menschen, die onder zulke zeer verschillende levens-omstandigheden
zoo absoluut en zoo geheel zichzelf gebleven zijn, als Maeterlinck in de ontwikkeling
zijner glorieuse loopbaan.
De tijd heeft zijn haren grijs doen worden en eenige rimpels in zijn aangezicht
gegroefd, maar verder is hij lichamelijk bijna onveranderd, en zijn geest en zijn
manieren zijn nog juist gebleven wat zij waren, toen wij, vijf en twintig jaar geleden,
in nog al stugge eenzaamheid, door Vlaanderen's steden en gouwen liepen. Hij heeft
zijn wereldroem en zijn schatten aanvaard met denzelfden eenvoud, die hem vroeger,
te Gent, aan de handpers deed draaien, waarop de eerste exemplaren van zijn
‘Princesse Maleine’ werden gedrukt. Nu komen vorsten hem bezoeken; nu brengt
de post hem stapels brieven van bewonderaars en vooral van bewonderaarsters, en
Maeterlinck blijft steeds dezelfde Maeterlinck van vroeger: eenvoudig in zijn kleeren,
doodgewoon in zijn omgang, in niets opvallend, tevreden met het alledaagsche,
schuchter tegenover blijken van bewondering en zooveel mogelijk de uiting dier
bewondering voorkomend of ontwijkend, gelukkig in zijn schoone eenzaamheid, die
hij wel eens met stugge barschheid tegen vreemde indringerij moet verdedigen.
Zoo is hij b.v. genoodzaakt geweest de telefoon af te schaffen. Tè veel
vreemdelingen, in Nice vertoevende, vielen hem lastig. En toch is hij volstrekt geen
menschenschuwe eenling noch geen menschenhater. Haast elken middag, tusschen
vier en zes, gaat hij, voor zijn louter genoegen, in Nizza wandelen. Onopvallend en
onbekend kuiert hij, als een gewoon toerist, over de Promenade des Anglais, of zit
ergens in de stad, op het terras van een koffiehuis, zijn pijp te rooken. Hij fiets, rijdt
uit met zijn automobiel, hoog en verre in de eenzaamheid der bergen, of oefent zich
in 't boksen, zijn jongste en groote liefhebberij. In een paviljoen van zijn tuin hangen
allerlei toestellen: ringen, ballen, een zak met zaagsel, die den vijand moet voorstellen.
Dat houdt hem jong en krachtig en dient als tegenwicht voor cerebrale inspanning.
Veel werkt hij trouwens niet meer. Althans zoo beweert hij. ‘Iederen ochtend, zegt
hij, ga ik “pour la forme” aan mijn schrijftafel zitten, maar voer niets uit. Het is hier
te mooi en de
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zon, daarbuiten, lokt zoo heerlijk. Ik geniet, ik ga liever een pijp rooken en met mijn
honden wandelen.’
Hij overdrijft, natuurlijk. Hij werkt níet meer zooveel als vroeger, maar wel
standvastig nog, iederen dag een poosje. Hoe zou hij anders een stuk als
‘Marie-Madeleine’, een boek als ‘La Mort’ geschreven hebben?
***
Eens, op een avond, tijdens mijn kort verblijf, spraken wij over filosofiie en kunst.
Ik vroeg hem of hij werkelijk dacht dat zijn filosofie en zijn kunst, door den franschen
geest wel goed begrepen en gevoeld werden.
Maeterlinck schetste met de hand een evasief gebaar, zooals hij wel meer doet,
wanneer een vraag hem niet bevalt of wanneer hij een antwoord wil ontwijken. Het
scheen voor hem van geen belang te zijn of hem weinig te kunnen schelen; maar,
eigenaardig genoeg: het antwoord, dat hij mij schuldig bleef, werd mij, twee dagen
later, door een typische gebeurtenis, zeer duidelijk gegeven.
In den schouwburg van Nizza, zou de première (de première voor Nizza) van een
stuk van Maeterlinck plaats hebben. De directie, die over een locaal dagblad beschikt,
heeft daar voor vaste gewoonte, onder den titel van ‘avant-première’ een artikel over
het nieuwe stuk te laten plaatsen, om het publiek naar den schouwburg te lokken.
Het spreekt vanzelf, dat bedoeld artikel altijd hoogst elogieus is, èn voor den schrijver,
èn voor het stuk, èn voor de vertolkers. Het artikel verscheen dus, daags vóór de
opvoering. Maar, o verbazing: in plaats van de gewone opkammerij, was het, van 't
begin tot het eind, een spottende aftakeling van den auteur en zijn werk. Er werd
vooral den gek gehouden met de duistere symboliek van 't stuk.
Maeterlinck, boos en geërgerd, naar de directie toe. Daar gekomen, nieuwe
verbazing! De directeur wist van niets af, had het artikel niet gelezen. Maeterlinck
moest hem het ongehoorde smaadschrift onder den neus duwen. Geweldige
verontwaardiging van den directeur, telefonisch standje met het journalistje dat 't
artikel had geschreven, platte excuses, formeele belofte van een tweede artikel, waarin
zou worden kond gedaan, dat het stuk volstrekt niets duister-symbolistisch had, maar
wel integendeel uit de sterkst-levende realiteit gegrepen was.
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Aldus geschiedde.
Maar wat er nu eigenlijk gebeurd was? Daar kwamen wij den volgenden dag eerst
achter.
De heeren hadden geblageerd! In hun schuine café-concert-en-operette-hersens
hadden èn de directeur, èn de interpreten, èn het journalistje zich allen samen vroolijk
gemaakt over de stupiditeit en het snobisme van een publiek, dat met zulke duistere
onzindingen als van Maeterlinck hoog opliep.
Dit alles was zeer zeker niet voor publiciteit in de courant bestemd; maar 't
journalistje, nog wat onervaren in het vak, had dat niet begrepen en gedacht dat hij
niet beter doen kon dan in zijn artikel de stemming van 't gesprek terug te geven
waaraan hij deel genomen had.
- Tas d' idiots! bromde Maeterlinck schouderophalend.
***
Ik kon toch niet vertrekken zonder ook eens mevrouw Georgette Leblanc - Maeterlinck
aan een interview te onderwerpen. En daartoe leende zij zich dan ook welwillend,
met vertrouwelijke gratie.
Zij gaat weldra aan het tooneel vaarwel zeggen. Nog één ‘tournée’, met
Maeterlinck's ‘Marie-Madeleine’, en dan legt zij het er zeer waarschijnlijk bij neer.
Zij wil een andere richting uit; zij gaat schrijven. 't Is immers niet voor 't eerst dat
ze de pen hanteert; ‘Le choix de la Vie’ was wel een heel mooi boek; en dezer dagen
verschijnt van haar bij E. Sansot en Cie. ‘Un Pélerinage au Pays de madame Bovary’1).
De titel zegt den inhoud. Zooals men weet hebben de personages van Flaubert's
meesterstuk in het werkelijk leven bestaan. Bovary heette le docteur Delamare en
madame Bovary Delphine Couturier. Rodolphe Boulanger (de amant) heeft bestaan
en heette Campion, le beau Campion. Homais heeft bestaan, monsieur Léon heeft
bestaan; en 't dienstmeisje, in den roman Félicité genoemd, heette in werkelijkheid
Augustine Ménage en is nog maar pas verleden zomer gestorven.
Met piëteit heeft mevrouw Leblanc-Maeterlinck de bekende oorden bezocht en
met veel menschen ter plaatse gesproken. Het dorp waar madame Bovary leefde, in
't boek Yonville - l'Abbaye

1) Sinds verschenen.
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genoemd, dat is in werkelijkheid Ry, op zestien kilometer afstand van Rouaan. Het
huis van den dokter, de apotheek van Homais, de herberg La Rose Blanche, alles
bestaat nog, nagenoeg onveranderd. Félicité (het dienstmeisje van vroeger) heeft zij
teruggevonden onder de gedaante van een vlug en wakker oudje, in een klein huisje,
te Saint-Germain des Essours, op drie uur afstand van Ry.
Ziehier de korte beschrijving van het ontmoeten:
‘Dans un chemin ombragé, une petite barrière coupe la haie; un jardinet soigné
entoure de fleurs une maisonnette blanche. Des phlox rouges et roses, des soleils,
des pois de senteur, des gueules-de-loup, des pieds-d'alouette, mêlent
harmonieusement leur beauté vigoureuse; des géraniums fleurissent l'appui de fenêtres,
qu'une vigne entoure.
‘Au bruit que fait la barrière en s'ouvrant, une petite vieille parait sur le seuil de
la maison et vient á ma rencontre. Elle répond en souriant:
“C'est moi, Augustine Ménage” et me prie d'entrer....’
Een zachte weemoed en een innemende charme spreken uit dat gansche boekje.
Het is zoo zuiver en zoo breed gevoeld. Het heeft de stille en goedhartige stemming,
de heimweeige berusting, die past bij veel moois en veel droevigs, dat alles vergaan
is. Nog één enkel wezen leeft er van allen, die eenmaal, van nabij of van verre, een
rol in de tragedie speelden: het koorknaapje, dat de mooie Delphine Couturier hielp
begraven.
‘Quant au vieillard qui fut enfant de choeur à l'enterrement de Delphine, zegt de
schrijfster, il ne parait plus dans la boutique d'épicerie qu'il tenait sur la place. Bientôt
disparaîtra ce dernier témoin du drame. La légende s'égarera peu à peu, et de la fragile
chaîne des réalités qui inspirèrent un immortel chef - d'oeuvre il ne restera plus un
seul anneau........’
***
Adieu. Nog eens een laatste wandeling door den wondertuin, een groet aan de bergen,
een groet aan de zee, een handdruk aan mijn vrienden en een poot aan Golaud en
l'Apache, en weer ben ik vertrokken.
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Passy, rue Raynouard, Gruchet-Saint Siméon, Saint-Wandrille, Neuilly, rue Perronet,
Les Quatre Chemins, Grasse en nu eindelijk Nizza,.... dat zijn, goed gerekend, zes
verschillende oorden in den vreemde, waar ik mijn vriend heb bezocht en vele en
schoone dagen met hem doorgebracht.
In welke plaats zal ik hem voor de zevende maal bezoeken?....
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Dramatisch overzicht.
Het Levende Lijk, bij het Tooneel.
Over Het Levende Lijk van Tolstoï ben ik nog niet uitgesproken. Het is zoo bijzonder
menschelijk en zóo bijzonder Russisch. Zoo kunnen alle nationaliteiten het
nagevoelen, maar alleen de Rus het geheel omvatten, wijl in hem alleen die ondertoon
van droefheid en wanhoop meeklinkt, dien sedert het midden der vorige eeuw het
nihilisme deed ontstaan. Want het nihilisme, nietwaar, is de omslag in de hoop- en
planvolle stemming der romantische Russische jeugd na de bittere ervaringen en
teleurstellingen tijdens de regeering van Alexander II, toen het onmogelijk bleek dat
Rusland gereinigd werd van onrecht en bederf.
Wat Turgeniew en Dostosewski toen beving, beving ook den jongen Tolstoï en
met hem duizenden jongelieden: een willooze verslagenheid bij de eenen, omdat nu
voorgoed het rijk van willekeur, onrecht en schandelijke uitbuiting in Rusland
gevestigd scheen, een koele razernij, bij de anderen, zich onwrikbaar voornemend
van dit Sodom en Gomorrha geen mensch levend en geen steen op den anderen te
laten.
Maar den ontvankelijken, gevoeligen naturen, als Lermontof b.v., die niet leven
konden in dien stâgen druk van onrecht en ellende, die zich medeplichtig voelden,
doch den moed niet hadden opstandig te zijn, verging het veelal als Fedja in Tolstoï's
tooneelspel.
Om zich te verdooven en de knagende ellende niet meer te voelen, begonnen zij
te drinken en richtten zichzelf te gronde. Wat was hun een leven waard, waarin elk,
zij 't nog zoo bescheiden, ideaal van vrijheid en recht, vooruitgang en redelijkheid
elken dag met feiten en woorden gehoond en vertrapt werd....
Op zijn zachtzinnige, dwalende manier zegt het Fedja in het gesprek met den Vorst
Abreskow:
‘.... Den Adelsmarschal zu spielen, im Aufsichtsrat einer Bank zu sitzen - das alles
scheint mir ein Anlass sich zu schämen. Trinkt man, dann verliert sich dieses
Schamgefühl.’
Later, in de kroeg, zegt hij het dan beslister:
‘.... Wer in den Kreisen, denen ich entstamme, geboren ist, der
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hat nur drei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder kann er ein Amt bekleiden, kann
Geld verdienen und den Schmutz, in dem wir leben, vermehren - das war mir zuwider,
oder vielleicht verstand ich es auch nicht, vor allem aber war es mir zuwider. Oder
er kann diesen Schmutz bekämpfen, doch dazu muss er ein Held sein, und der bin
ich nie gewesen. Oder endlich drittens: er sucht zu vergessen, wird liederlich, trinkt
und singt....’
Zeer zeker is hiermede niets gezegd, dat ook niet op de samenleving in andere
‘beschaafde’ landen passen zou. Elk sterk sociaal aangelegd mensch kan tegenwoordig
dit wereldwee gevoelen, maar er is voor hem dan een zooveel gemakkelijkeren uitweg
te vinden dan Fedja aangeeft.
Hij kan n.l. socialist worden en, meer of minder in het partijleven deelende, meenen,
dat hij het zijne heeft gedaan tegen den maatschappelijken nood. In de zachtzinnige
tijden, die wij beleven, behoeft hij dan nog geenszins martelaar te worden van zijn
overtuigingen, maar kan met opoffering van wat geld en tijd ruimschoots volstaan.
In Rusland echter kan dat niet, omdat elke maatschappelijke reformator, of die het
zelfs in lengte van dagen zou willen worden, terstond met het gouvernement in
botsing komt, waar immers daarginds de vorm der samenleving en die van de
regeering onverbrekelijk één zijn. Daarom zegt Fedja, dat men een held moet zijn
om zich te verzetten tegen hetgeen men niet dragen kan en is het lot der zwakken en
gevoeligen reeds beslist, maar ook de - ik zou bijna zeggen - vromen zin, waarmede
zij zich ten ondergang doemen.
En dat is het algemeene, het meer dan bloot toevallige en persoonlijke, dat men
het gansche stuk door in Fedja's nedergang gevoelt.
Het ander, meer bijzonder Russisch, motief, is de heimelijke voorkeur en neiging tot
zwerven, tot landlooperij, die hier telkens blijken komt. Misschien ook nog vanwege
hun niet zoo verre Tartarenoorsprong, betoonen al die Russische schrijvers een zekere
voorliefde voor den vagebond, den zwervenden bedelaar. Het is waar, dat menig
artiste dien zwerflust in het bloed heeft, maar zoo universeel als de Russen hem
vieren in roman en novellen en tooneelspel, vindt men het toch in geen ander land.
Het is het heimwee naar de groote verten, de wijde horizonnen, naar het leven in
eenzaamheid met de groote natuur en zijn gevoelige zelf, los van elken band en
verplichting, zonder verantwoordelijkheid, zonder last van bezit en kleine zorgen.
Het is de behoefte naar verandering en afwisseling, naar verfrissching en vergetelheid
van het oude zelf op elken nieuwen morgen, het is het natuurlijk leven van het kind,
van den dichter, en den onmaatschappelijken mensch. Misschien
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vooral van den zenuwzwakke en gedegenereerde, wier prikkelbaar ongeduld vastheid
en regelmaat niet verdragen. Intusschen meent Tolstoï, dat een dergelijk leven van
onbemerkt en zorgeloos zwerven heel wat materieele opoffering waard is en gevoelt
men, hoe zij zijn Fedja in diens ‘heruntergekommen’ staat eigenlijk gelukkig prijst.
Te leven zoo volkomen uitgeschakeld uit het levend verband als dit ‘Levende Lijk’,
heeft den armen wereldberoemde, zonderling genoeg, een onwaardeerbaar geluk
toegedacht, zóó groot een geluk, dat hij er de tragiek van zijn tooneelspelfiguur ten
deele op grondde....
Fedor Protassow is inderdaad alles behalve een held. Hij is zelfs geen groot man,
noch een groot karakter of een bij uitstek edele natuur. Hij is maar een zwakke,
gevoelige jongen van Russischen stam, als Pierre in La Guerre et la Paix. Hij is
uiterst en volkomen natuurlijk menschelijk en precies het tegendeel van een philister.
Maar daarmee is dan ook het voornaamste van zijn moreele verdienste gezegd en
stoot men verder op veel ijdelheid en groote sentimentaliteit. Wanneer de gevoeligheid
en zwakheid, die hij later zoo goed weet te formuleeren, hem van zijn vrouw en gezin
hebben weggedreven, bezint hij zich, tijdens een bezoek van zijn schoonzusje, die
hem weer wil doen terugkeeren, dat eigenlijk zorg voor het geluk van anderen zijn
drijfveer was, dat hij heen ging om de vereeniging van zijn vrouw en zijn vriend niet
in den weg te staan. En hij is heel blij met deze vinding van heroïsche zelfopoffering,
die hem ten zeerste verheft in de oogen van een meisje, dat er toch al niet ver van af
is hem te adoreeren. Intusschen echter weigert hij hardnekkig zijn beweerde
edelmoedigheid de kroon op te zetten door zichzelf voor de synode van overspel te
doen beschuldigen. Hij is te fijn besnaard, zegt hij zich, om zoo te kunnen liegen.
Maar later weer kan Sascha, het zigeunermeisje, hem wèl overhalen tot een, niet
toevallige of incidenteele, maar voortdurende, bedriegerij van vrouw en vriend, die
dezen klaarblijkelijk ook gevaarlijk worden kon. Wijders is het geenszins boven
twijfel verheven, of hij wel op zijn eigen zak leeft en zich niet door Sascha laat
onderhouden in zijn kroeggeneuchten. Maar zelf wil hij liever niet weten, wat zij
uitvoert en wat haar wijze van kostverdienen is.
Dit alles toont den zwakken gevoelige, den déclassé, en op geen wijze een
bijzondere persoonlijkheid. Fedor is een mensch, die leeft in zelfwaan en mokkend
zelfbeklag, gelijk zoovelen. Waar zijn natuur, in verband met de omwereld, hem
henen drijft, daar gaat hij... maar niet zonder fraaie verstandelijke motieven op te
stellen voor zijn zuiver impulsief en instinctief gedrag, opdat hij voortgaan kan zich
als een misdeelde en door het Lot geteekende te beschouwen. Want alleen zóó kan
hij leven, als zijn abjectie hem zelven niet te duidelijk wordt....
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Het was gewis geenszins Tolstoï's bedoeling hier een soort van Uebermensch of zelfs
maar een sympathiek mensch te geven. Hij gaf enkel zichzelven in gedroomde,
misschien wel benijde, omstandigheden. En zichzelven gevende, verbeeldde hij dan
toch wel meer dan een gewoon mensch, in zoover wij daarmee onvermijdelijk een
philister op het oog hebben. Maar Tolstoï's figuur is de complete, sociaal onbesnoeide
mensch, zich uitlevend in kracht en zwakheid, naar deugden en gebreken, onbevangen
en onbevreesd. Zoo verschijnt ons ook Rousseau en deze en Tolstoï hebben zeker
groote overeenkomst, bij het groot verschil van landaard en tijd.
Hun wezen is een onverwoestelijke levenslust en kracht, in welke omstandigheden
het lot hen ook brengen moge. En ziehier nu het tweede, thans persoonlijke, tragische
motief in het drama van Fedors ondergang.
Het eerst was, als gezegd, de algemeene achtergrond van sociale misdaad en
ellende, waarvan zijn gevoelige ziel den aanblik niet kon verdragen, zoodat hij tot
verliederlijking gedreven werd. Maar thans is het de levenslust, die zijn eigenlijke
natuur uitmaakt, hem bijblijvend in alle stadia van zijn verval, die nu in strijd komt
met zijn schuldbewust gevoelig hart, als hij eindelijk de gevolgen beseft van wat hij
in zwakheid deed. En nu, als hij zich deugdelijk vergewist heeft, dat een zware boete
het minste is, dat zijn volmaakt schuldloozen verwanten te wachten staat, nu groeit
hij toch inderdaad een oogenblik boven zich zelven uit tot het heroïsche.... dat hij
nimmer de eerzucht had te bereiken. Hij doet nu vrijwillig afstand van het beste en
heerlijkste wat hij heeft: zijn kommerlijk bestaan. Rijkdom, stand, positie, achting,
dit alles heeft hij eens zonder al te groote spijt prijsgegeven. Zijn romantische aard
zag andere mogelijkheden en poseerde wel graag als des levens schipbreukeling.
Maar thans gaat het om het eenige waaraan hij hecht, waaraan hij hartstochtelijk
hangt: het naakte leven, het enkel bestaan onder Gods wijden hemel in den lichten
dag.
En nu geeft hij dit leven, wel in angst en zuchten, maar toch vrijwillig, ten bewijze
dat de complete menschnatuur oòk edel kan zijn en zich offeren voor wat zij eens
als het rechte heeft erkend.
Is het niet juist dat onheroische der Gesinnung dat Fedja's daad hier tot een
heldendaad maakt? En staat zij ons aldus niet nader dan indien hij haar in koele
beradenheid had bedreven?
Zoo voelen wij in deze eindlijke offering van het bloeiend natuurlijke ten bate
eener zedelijke wereldorde toch weer de algemeene, onze eigen, menschelijkheid en
heeft Tolstoï, ondanks verschil van ras en omgeving, ook hier naar ons innigst
gevoelen gesproken.
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De Sterksten - bij Het Ned. Tooneel.
Het nieuwste tooneelspel van den heer H. Roelvink heeft dit eigenaardige, dat het
zwakker en tegelijk oprechter is dan zijn voorgaand stuk Freuleken.
Dit deed zich voor, in een veel handiger makelij, als een lieve familiegeschiedenis
in fatsoenlijke kringen, en het onderscheid tusschen een amourette met een
boeredeerntje en een serieuse verloving met een meisje-uit-eigen-stand bleek ons
daar zeer duidelijk, ofschoon wij voor het boeremeiske ook wat mochten voelen en
de lichtvaardige jongeheer niet gespaard werd.
Hier, in dit nieuwe stuk echter, stelt de schrijver eerlijk het conflikt, zooals hij het
vermocht te zien, zonder toe te geven aan schilderachtigheden of eenige standsmoraal
in 't gevlei te komen. Deze eenvoudige directheid is dan niet zonder bekoring. Men
beseft hoe de auteur eenvoudig getracht heeft zich zijn figuren in te denken en
waardeert in het resultaat de hartelijkheid van zijn gevoel en de niet geringe kracht
zijner visie. Hij lijkt een beschaafd en gevoelig man, met eenige kracht van beelding
en vrij wat bekwaamheid voor tooneelmatigen opzet. Het eerste bedrijf van zijn stuk
leek zelfs heel goed in luchtige afwisseling van dialoog en scènes. Voor men wist
waar dit alles op uit zou loopen, beloofde het... op heel wàt uit te loopen en deed
zeer aangenaam aan.
Vervolgens echter kwamen de bezwaren. Allerlei personagïen uit het eerste bedrijf
bleken vrijwel overbodige franje voor de gansche handeling en de hoofdpersonen
zelf bereikten geen genoegzame graad van werkelijkheid. Zij zeiden misschien wel
meestal het goede woord op het juiste oogenblik, maar als persoonsgeheelen schenen
zij door hun schepper toch niet gezien. Zoo kwam het, dat het bij momenten zeer
levensware spel van mevrouw Mann eigenlijk de eenige overblijvende herinnering
constituteerde en de geheele rest als nevel vervloeide.
De conclusie is dan, dat de heer Roelvink ongetwijfeld een goed bedrijf kan
opzetten, ook zeer wel pakkende scènes weet te schrijven, maar de verdere en diepere
synthese van deze fraaie qualiteiten hem alsnog niet gegeven is. De toekomst zal
moeten uitmaken of hij ons inderdaad iets aangaande het leven te zeggen heeft en
of hij het in tooneelvorm zeggen kan. Bij gebreke van dit allerbeste echter, kan hij
het misschien tot een speelbaar effektstuk brengen, maar dan moet hij zijn techniek
nog vergrooten en niet meer het eigen, waarachtig gevoel en meegevoel zoo duidelijk
laten spreken.
FRANS COENEN.
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Literatuur
Vlaamsche Kroniek.
Karel van de Woestijne. - Afwijkingen. C.A.J. van Dishoeck, te Bussum.
‘Asch, mitsgaders eenige gensters van den dagelijkschen brand des lichaams en des
geestes’ zoo noemt de schrijver deze Afwijkingen in zijne opdracht aan Aug.
Vermeijlen.
De prozastukjes van dit boekje zijn, voor mij althans, als een soort overschot van
de eerste geut. Het zuiver edelste van 't metaal kwam uit de schoone vlammen van
v.d. Woestijne's kunst in de weidsche vormen zijner gedichten. Wat overbleef, ten
tweeden male gesmolten, 't werd dit proza.
Uit deze ‘asch’ dan toch kwam nog veel kostbaars, al zij het niet het kostbaarste
dat de schrijver ons schenken kan.
Alvorens over dat kostbare mijne bewondering uit te spreken, hadde ik gaarne
verteld hoe sommige woorden uit de ‘Binnen-leiding’ van deze Afwijkingen mij
hinderden. Deze ‘Binnen-leiding’ echter is maar een pluisje op de kleurtapijten van
't eigenlijke werk, alhoewel zij poogt te zijn een beteekenisvol uithangbordje.
Ik haal slechts éen enkelen zin aan:
- ‘Als gij zult trachten, lezer in deze laat-komende eeuw geboren, u eenigs-zins
Adamisch te gevoelen, zult ge wellicht in dit boekje, als in een reis-gids, leeren, dat
gij niet de eerste waart, om u aan zulke proef-neming te wagen.’
En even merken wij aan dat we niet op 't boekje van Van de Woestijne hebben
moeten wachten om dat te leeren waarover hij 't heeft; dat er bij 't
‘Adamisch-gevoelen’ vooral geen reis-gids te pas komt, enz.
Bovendien komen er maar weinig ‘Adamisch-gevoelde’ dingen voor in de
proza-brokken van dezen bundel. Ze zijn daarom vooreerst te veel bestempeld met
het merk van deze ‘late’ eeuw. Met eene gemaniereerde virtuositeit uitgevoerd, die
vooral plezier aan haar eigen beleeft, zijn, ten grooten deele, deze opstellen
bepaaldelijk herinneringen aan vroegere
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lectuur, aan schilderijen of prenten weleens. Alzoo zeker de Reis met de ontmoeting
van den ouden Don Juan; het Rad van Omphale, Uit een ouden brief, Ursus secondus.
- Veel dichter bij de ware eigenaardigheid blijven de kleinere stukjes met hunne
ziekelijk angstige sensitiviteit. En men zal er van houden om de doordringende
gemoedsbewegingen, u meêgedeeld in heel fijne aanteekeningen van de uitzichten
der gewone werkelijkheid. Uit het Stil-Leven schrijf ik aldus over:
‘De pas-gewasschen keuken-tafel is nat nog in de gleuvige reten, en klam tot op
het been me der huiverig-voelende hand. Er gaat een meisje voorbij, dat magere
sleutel-beenen heeft onder een dun zwart jurkje. De Zaturdag is weenend van de
daken, en de straten zijn vreemd ijl. De hoeven van een paard zijn als rijdend naar
een geheim gevecht...’
Nog kostbaarder is de stemming die u aandoet bij deze simple zinnen [uit Klokken
in den sneeuw.]
- ‘Want het sneeuwt daar-buiten. Het witte huis wordt duister in den zacht-aan
wassenden sneeuw. De vensters worden grijzer op de vergezichten. Wij zinken
langzaam, traag gezogen in de dons-blanke aarde, behuifd van de ros-grauwe lucht
vol vlokkig-wollen logheid... -’
Zoek verder geen Adamisch-voelen, om uw genot bij deze lectuur niet te
verminderen. Lees de Afwijkingen eenvoudig omdat ze aardig geschreven zijn.
Een stukje dat nogal, tusschen de andere, op zijn eigen staat is: De zuivere jongeling
en zijne zatte moeder. Zeer hedendaags als vizie weer, bepaald hedendaags is het en
verwant naar den geest en de ‘plastiek’ aan kunst, bijvoorbeeld, als die der prenten
van den Franschen teekenaar Forain, of der verzen van J. Laforgue:
‘C'est d'un' maladie d' coeur
Qu'est mort', m'a dit l' docteur,
Tir-lan-laire!
Ma pauv' mère;
Et que j'irai là-bas
Fair' dodo z'avec elle.
J'entends mon coeur qui bat,
C'est maman qui m'appelle!
On rit d' moi dans les rues,
De mes min's incongrues
La-i-tou!
D'enfant saoul;
Ah! Dieu! C'est qu'à chaqu' pas
J'étouff', moi, je chancelle!
J'entends mon coeur qui bat,
C'est maman qui m'appelle!’ enz.
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De titel, hier, is waarlijk eene eerlijke ‘binnen-leiding’. Brutaal-weg en plots slaat
hij u in 't gelaat als een natte vodde, en de smartelijke ironie die de toon zal zijn van
't verhaal doet hij u raden.
Dit stille tooneeltje van de moeder en den zoon bij het domino-spel gezeten, in
het alledaagsch decor van een koffie-huis, waar de gewone klanten de zwijgende
figuratie uitmaken en een moe-verveelde kellner als coryphee voorkomt, het werkt
op u in met een zonderlinge hevigheid.
In zijn verkorten vorm, schetsachtig beknopt en sterk levendig met zijn rauw
aangeteekende realiteit en zijn speculatieven ondergrond, half realistisch, half
symbolistisch, en noch 't een noch 't ander, - legt het u al 't wee om 't hart van zoovele
spleendagen, als alle daden nutteloos schijnen, als de ruste pijnigt zoowel als de angst
om de gebeurtenissen die kunnen komen, en toch aanhoudt de eindelooze strijd
zonder uitkomst, de tweestrijd van in elke ziele der arme menschheid!!
- Uit de Afwijkingen is dit laatste stukje, naar ik meen, het zuiverst doorvoerde
kunstwerkje.
Dat er in den bundel veel kostbaars te ontdekken is hoop ik aangetoond te hebben.
EDMOND VAN OFFEL.

C.P. Brandt van Doorne, Het onvermijdelike Amsterdam, H.J.W. Becht,
1912.
In de letterkunde van een land, hoezeer ook verschillend in haar uitingen, herkent
men den familietrek. Maar zelden ontkomt een schrijver geheel aan den invloed
zijner kameraden, aan de min of meer bewuste neigingen van zijn omgeving. En
wanneer dan dit land klein is, met weinig literairen ‘uitvoer’, zoodat de denkbeelden
er lang blijven hangen en de waarde van het werk wordt bepaald binnen den beperkten
kring waarin het ontstond, dan kan deze aan- en afhankelijkheid leiden tot
overschatting van den een en onderschatting van den ander. Een klein land gelijkt
een provincie-stad: het afwijkende vindt er moeilijk ingang, doch eenmaal ‘bij ons’
aanvaard, geldt het als evangelie, en aan deugden zoowel als gebreken gewendt men
er zich op den duur. De familie's mogen zich vleien onderling aanmerkelijk te
verschillen, een vreemdeling wordt allereerst getroffen door de gelijkvormigheid
van gevels en gordijnen, en luistert naar het accènt. Van de bevochten toetreding van
Nederland tot de Berner Conventie zal dan ook een der goede gevolgen blijken, dat
thans de Nederlandsche auteur een kans krijgt zijn arbeid van moeder's pappot te
zien heengaan. In de ruimte, onder vreemde oogen, waar ze zich, als het
jonge-meisje-uit-logeeren, of uw nieuwe
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zomerhoed over de grenzen, zal hebben te houden onder omstandigheden,
onvoordeeliger dan zij tot dusver genoot. En ‘de maker’ zal haar daar, schoon zich
paaiend dat een vertaling is als een zeef, die het fijne uitwerpt en het grove vergaardt,
opnieuw hebben te verdedigen; in de eerste plaats tegenover zichzelf. Minder wat
er aan ontbreekt, zal hem bij die gelegenheid verrassen, dan wel wat er onzuiver,
onbelangrijk en overtollig in is en, eenmaal ontvankelijk, zal hij betreuren hoezeer
zich een onderdeel van het wezen der letterkunde ‘bij ons’ op den voorgrond heeft
gedrongen, tot schade van de overige deelen; en hoe met dat al de taal, de
aangebedene, soms als dieventaal duister werd.
Men verdenke mij niet van ondankbaarheid! Onze literatuur, door de beweging
van '80 bevrijd en op goeden grondslag gevestigd, doet voor geen andere onder. Zij
is levend, en vol belofte, en wij juichen gaarne met Herman Robben: ‘wij hebben
die... en wij hebben die!’
Maar even bereidwillig erkennen we, dat het voorbeeld van ‘die en die’, waarnaar
tal van jaren met diepe genegenheid en bijna aandoenlijken eerbied is opgezien,
drukkend heeft gewerkt op velen, die het langs geen anderen dan den voorgeschreven
weg durfden beproeven, en, met verloochening van eigen aanleg, zich tot taak stelden
het individueel-schoone dier enkelen in de massa te reproduceeren. Plus royalistes
que le roi, schiepen zij de te veel gehuldigde schrijfwijze, waarin het dramatisch
conflict overbodig werd geacht, de welsprekendheid plaats maakte voor de
breedsprakigheid en het algemeen beschouwend oordeel, als strijdig met den
aangenomen stijl, verworpen werd. De pen schilderde, de geest putte zich uit in
woord-verminkingen, waaraan men zich gewende. Aan geheel ledige zinnen gewende
men zich, zelfs aan welluidende wartaal. Wie zich respecteerde kwam niet in verzet.
Nu we dezen hoek te boven zijn, onze haren weder laten groeien en uitzien in de
ruimte, moet ik het publiek gelijk geven, dat veel van deze vingeroefeningen voor
den ‘lettré’ liet en op den duur vervreemdde van een kunst, waaraan eenvoud en
klaarheid, deze beide billijke eischen, men kan haast zeggen, moedwillig onthouden
werden.
Geheel buiten deze lijn trad in dien tijd de, zich noemende, P.C. Brandt van Doorne,
en van zijn werk, dat den familie-trek verloochende, werd weinig of geen gewag
gemaakt.
Hij beschreef in woorden uit den dagelijkschen omgang, - uitvindingen op dit
gebied deed hij niet, - en in korte heldere zinnen, waarin onderwerp, gezegde en
voorwerp juist op hun plaats stonden, een of ander huiselijk conflict, op huiselijke
wijze. Geen woord te veel verbruikte hij; als voorstander der vereenvoudigde spelling,
zelfs geen letter. Hij liet het algemeene vóór het bijzondere gaan, gaf in alle dingen
een redelijk en
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gemiddeld inzicht en vermeed de uitersten. Hij scheen tot den lezer te willen zeggen:
zie, dit is het leven, het is maar heel gewoon en zoo gewoon als het is, geef ik het u
weer. Doch voor wie goed toekijkt, is het toch de moeite waard.
En de lezer, zonder te struikelen over de knap-beschreven voordeurmat, kwam
dan in een huis, dat hij van-zelf kende, tot zóó dicht bij de bewoners, dat hij hun
adem hoorde, en middenin het gebeurende. En dan was het of Brandt van Doorne
nog een laatsten, onvermoeden sluier oplichtte en, met kiesch en bevend gebaar, de
ziel dezer menschen en dingen voor u ontblootte.
Meer dan het hoog-noodige toonde hij u niet, er bleef altoos nog wat te raden;
soms zelfs breidde hij onverhoeds zijn handen er weder over uit. Genoeg, vond hij,
het overige blijve onaangetast. Doch omdat het geval zoo menschelijk, weinig
ingewikkeld en in het minst niet bizar was, en er niets tegenstrijdigs in gebeurde,
behoefdet ge gemeenlijk ook maar een half woord, een wenk, om er alles van te
begrijpen.
Dit zijn een paar bladzijden uit een boekje, dat, na ‘Mathilde’, ‘Huiselik leed’ en
‘Twijfel’, in 1901 verscheen. Het heet: ‘Verweghe en zijn vrouw’ en schetst, zonder
zweem van banaliteit, het banaal conflict van man, vrouw en huisvriend, doodloopend
in een huwelijk van den derde, door de vrouw gewild en doorgedreven, wijl alle
gemis haar dragelijk lijkt boven het leven van bedrog dat zij lijdt. Verweghe, hoewel
in stilte en zonder bewijs vermoedend, woont als familie-lid van den bruigom het
huwelijk bij, terwijl zijn vrouw onder een voorwendsel is thuisgebleven. En in dien
langen dag, vol minderwaardig leed, wordt het haar duidelijk, dat ook dit offer haar
niet bevrijdt, zoolang tusschen haar en haar man de leugen onopgelost blijft, en
besluit ze hem alles te biechten.
‘Maar toen hij nu binnenkwam, eerder dan ze vermoed had, durfde ze niet.... Ze kon
niet meer denken, voelde alleen het gebons van haar hart, en de doodsangst die haar
de keel toekneep.... Verweghe was bij haar gaan zitten. Hij zocht nu een van haar
handen en vroeg op zijn overtuigende kalme toon:
Cor, zou het niet goed zijn eens openhartig te spreken?’
Weer trok ze haar hand terug.
‘Je weet niet wat er gebeurd is,’ snikte ze, zo wanhopend, dat het medelijden hem
als een scherpe punt in de borst drong. Maar ze voelde dat het ogenblik nu was
gekomen waarop ze het zeggen zou.
‘Ik wil geen geheimen meer voor je hebben. Ik kan het niet dragen. Doe wat je
wilt. Als Frank1) er niet was, ik had me al lang....’

1) Hun kind.
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Ze brak af. Even trilden zijn vingers, maar verder bewoog hij niet. En zij, in behoefte
om alles te biechten, al vervloeide de laatste rest van haar schijngeluk, ging voort:
‘Ik hield van hem. Al lang, en hij.... ook van mij. Ik hèb er tegen gestreden, maar....
Ja, alles, àlles, wat je kunt denken - dàt is gebeurd. En daarom vroeg ik ook of je
alleen won slapen. O, 't was afschuwelik. Ik moest je bedriegen, ie-de-re dag weer
bedriegen. Dat wil ik niet langer.... Ik wil niet....’
Terwijl ze nog sprak, schoot flauw, als van ver, hem te binnen, dat hij, als bedrogen
man, haar nu slaan en mishandelen moest. Geen neiging was het, of aandrift; meer
vage herinnering, dat men zo deed.... dat het volgde op zo'n bekentenis....
Toen bruischte een doffe drift in hem op. Bloed steeg hem naar het hoofd, slaapaderen
klopten. 't Was niet tegen haar, maar tegen de Molder, die zeker niet minder schuld
had dan zij. En terwijl zij daar neerlag, vernederd, gebroken, was hij de interessante
man, die betoost en gevierd werd, trok op zijn huweliksreis! Hij zag naar Corrie, die
't witte gezicht tegen het kanapeekussen drukte.
Weer trof hem het kil en verlammend gevoel van zijn onmacht.
Hij sprak niet. Hij wist geen zin, die gezegd kon worden. Wel klonken de woorden
hem in het hoofd: Corrie, hoe kòn je het doen...? Maar hij bracht ze niet over de
lippen. Hij voelde onwaarheid in 't stellen van die overbodige vraag. Hij kende immers
het antwoord. En ook, waartoe, zelfs bedekt, een onnodig verwijt?’
Dit fijn en zacht verhaal, vol menschelijke goedheid en begrijpelijkheid eindigt, dat
alles blijft zooals het is. Verweghe hoopt, dat Cor er met den tijd overheen zal komen
en zich dan, in behoefte aan steun, weder keeren tot hem. ‘Misschien dat gewoonte
haar helpen zou. Die wordt als een zware ijzeren rol langs den weg van ons leven
getrokken, vergruizend het hoge, het slechte, de heerlijkheid en de smart...’
Het proza van Brandt van Doorne is in zijn schijnbaren eenvoud als een
welgekleede vrouw, die, te weinig opzichtig om de aandacht te trekken, net-geschoeid
en keurig geganteerd haars weegs gaat.
Deze eenvoud is niet de armoede van den beginneling, doch bewust,
wel-overwogen, en verkregen over de volheid der indrukken heen, en tegen den
drang der woorden in. Het wit tusschen de regels is van gelijke waarde als het
geschrevene. Wat toeval schijnt is opzet, en de natuurlijkheid van een volzin berust
wel degelijk op een overwinning. Een zóó volkomen overwinning, dat wat gekunsteld
zou kunnen heeten, niet meer als zoodanig aandoet.
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Ware Brandt van Doorne, behalve zuiver en fijn, krachtiger geweest, hij zou, ondanks
het afwijkend ideaal, dat hij zich stelde, op zijn wijze een persoonlijkheid geworden
zijn. Thans is zijn stem, een kamerstem, en niet rijk genoeg voor solist, in het koor
verloren gegaan, en de verschijning van zijn nieuw werk wekt weinig belangstelling.
In den vorigen jaargang van dit tijdschrift werd, na lange tusschenpoos, opgenomen
de, thans in boekvorm verschenen roman: ‘Het onvermijdelike.’ Ik behoef u dus
slechts te herinneren aan den inhoud, handelend over een geloofsverschil tusschen
twee gehuwde lieden uit den beschaafden stand, dat, ondanks den goeden wil en het
gezond verstand van beide partijen, onvermijdelijk leiden moet tot ontbinding van
het huwelijk. Op dit: uit den beschaafden stand, valt de nadruk. Het is de beschamende
uitkomst van dit trouwhartig pogen, dat het beschaafd inzicht noch het beschaafd
verkeer in dit huwelijk bij machte is het te redden van den ondergang in misnoegen,
ruzie en krakeel. Zoowel Gerda, voor wie ‘geloof’ een bijkomstigheid is, iets waarover
zij zich niet warm kan maken, als Wouter, voor wien ‘het geloof’, dat wil zeggen:
het zijne, eerste levensbehoefte is, maken zich diets, dat zij, elkanders meening
eerbiedigend en ‘het punt’ in een overigens goed en op liefde gebazeerd huwelijk
vermijdend, als redelijke menschen wel opgewassen zullen zijn tegen de mogelijke
moeilijkheden, voortvloeiend uit dit, nu eenmaal aanvaard, verschil.
Dat het mislukt, onherroepelijk, en van het eerste oogenblik af aan, vindt zijn
oorzaak hierin, dat bij Wouter de leer toch boven de liefde blijft gaan, en hij zijn
geluk liever in de waagschaal stelt dan zijn stille hoop op Gerda's ‘bekeering’ op te
geven, terwijl in Gerda, nu zij zich noodgedwongen warm moet maken over een
onderwerp, dat tot dusver haar hart niet raakte, het verzet geboren wordt, dat drijft
tot absoluut ongeloof, en haar ergernis opzweept jegens haar man en zijn bekeerzucht.
Dreigden aanvankelijk nog slechts de classieke moeilijkheden: de huwelijksdag
met zijn voetangels en klemmen, dagen van ziekte en sterven, waarin Wouter Gerda's
angst tot zijn bondgenoote tracht te maken, op den duur ontbrandt om elke beuzeling
een strijdvraag, tot het eindeloos geredetwist, als de eenige oplossing aan het
probleem, de echtscheiding aanwijst.
Door het gegeven verwant aan ‘Twijfel’, minder gaaf, evenwichtig en bezonken als
‘Verweghe en zijn vrouw’, dat ik voor een superieur boekje houd, vertoont ‘Het
onvermijdelike’, vooral naarmate zich de verhouding der echtgenooten toespitst,
weder alle bijzondere hoedanigheden, welke dezen auteur onderscheiden. De eerste
70 bladzijden, waarin Gerda's jeugd wordt geschetst, verheffen zich niet boven
dergelijke bladzijden in een miesjesboek en de natuurlijkheid dreigt daar te ontaarden.
Doch
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zoodra zij met haar vader villa ‘Mon Repos’ in de Veluwe betrokken heeft, trekt het
verhaal strak, komen de rust, de intimiteit en de psychologische klaarheid erin.
Geschreven in den eersten persoon, een vorm, die als het ware ‘bijhaalt’, doet het
ons nauwelijks meer als lectuur aan. Het is het geheim van dezen schrijver ons zijn
personen zoo snel te doen kennen en zóó vertrouwelijk nabij te brengen. Waar en
frisch is Gerda, immer zichzelve gelijk. Zooals zij als schoolkind aan een vriendin
vraagt: ‘Vindt je me een kat?’ zoo oprecht blijft ze jegens zichzelf en jegens ons. Bij
het aanzoek van Van Gorsel ‘in de geklede jas’ aan haar vader zegt ze: ‘Ik bleef erbij
en maakte gekheid’. En de wijze, waarop zij tot dit huwelijk besluit, deels omdat de
omstandigheden ertoe leiden en zij op het dorp weinig huwelijkskansen heeft, half
uit liefde, half uit genegenheid, lichtvaardig, en toch wel voor de toekomst bezorgd,
sluit zich hierbij aan en is teekenend voor een ‘gewoon’ meisje, liberaal opgevoed
en in alles ‘een beetje half’.
Ook van haar vader, hoewel een achtergrond-figuur, verkrijgen wij een volkomen
aannemelijk beeld. Minder van Van Gorsel, die mij, afgescheiden van zijn religieuse
opvattingen, als man te onjong en te zelfzuchtig voorkomt om een andersdenkend
meisje te kunnen bekoren. En in het algemeen gelukken Brandt van Doorne de
neven-personen zonder bijzondere karakteristiek beter dan de, door min of meer
opzettelijke hoedanigheden onderscheiden dorps-figuren. Het is dan of deze zich
stellen buiten het eigenlijke verhaal. In dit levensecht en feitelijk relaas schaadt de
geringste afwijking van het strikt-waarschijnlijke. En elke overbodigheid wreekt
zich. Zoo dunkt mij de bijomstandigheid dat, naast den moeilijken geestelijken
omgang, ook de zinnelijke omgang dezer menschen door verschil van temperament
wordt bezwaard, overbodig, waar Gerda's onwil tegenover Wouter's begeerte, naar
op blz. 112-113 duidelijk blijkt, meer uit haar natuurlijke geaardheid voortkomt, dan
uit teleurstelling over haar man's houding jegens haar ongeloof. Het kan erbij komen,
doch behoeft er niet bij te komen, en zou op zichzelf alreeds voldoende zijn om een
huwelijk te doen mislukken. Door de vermelding van dit tweede struikelblok, opnieuw
iets wat niet klopt in hun te-zamenleven, (Gerda's bewering, dat zij van Van Gorsel
geen kind meer wil hebben, doet aan als een uitvlucht) brengt de schrijver zijn
personen op een terrein, buiten den, ook door den titel aangewezen, grond. Over dit
‘Onvermijdelike’ zou een tweede boek te schrijven zijn, doch dan niet een, dat voor
drie- vierden aan godsdienstige schermutselingen is gewijd. Zoo iemand, dan lijkt
mij Brandt van Doorne kiesch en knap genoeg om ook dit boek te kunnen schrijven.
TOP NAEFF.
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Johan de Meester. De Zonde in het deftige Dorp. Een verhaal van Menschen
en Zeden. Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1912.
Als de poëet Berkemeier vandaag of morgen dit nieuwe boek van Johan de Meester
onder zijn literaire oogen krijgen zal?... en hij dan waarlijk zóóveel belangstelling
en eerbied voor het werk van een ànder mocht bezitten om het ten einde te lezen
ook?... Dan zal hij, bij gelegenheid dat Stork of Kleestra of wie ook uit het deftige
dorp hem bezoekt, zich met wanhopig gebaar achterover laten vallen op zijn weeken
divan en wijsgeerig verzuchten dat het nog niet dát is, wat er kòmen moet....
Want ha! de naïeve literaire praters in den lande wàchten immers op iets! ‘Ach,
al dat realisme van tegenwoordig.... het is stellig knàp... héél knap dikwijls, maar het
is toch niet dàt, wat we eigenlijk wenschen. De kunst, die komt, zal hóóger zijn en
dieper en schóoner dus; ze zal een neo-romantisme brengen misschien of een nieuwe
symboliek, maar stellig iets van voornamer geestelijkheid dan het naturalisme....’
En vanaf divans en uit diepe crapauds blijft men gaarna de ongewisse toekomst
bekeuvelen, want voor wie de rust mint, is steeds het wachten een welkome taak.
Maar een gewoon, gezond mensch houdt het niet uit in dit suffe gezelschap, want
hij weet dat de mate van schoonheid der literatuur, nù en làter, niet bepaald wordt
door de bewuste toepassing van abstracte -isme's en -iek's, maar enkel en alleen door
de liefde, de innigheid, waarmede de scheppende kunstenaar zijn objecten heeft
door-voèld en in zijn kunst opnieuw heeft doen leven. En voor hem is daarom, ook
zonder symbolisme en romantiek, De Meester's ‘Zonde in het deftige Dorp’ een der
schoonste voortbrengselen onzer huidige over-rijke proza-kunst.
Welk een heerlijkheid moet het voor den schrijver geweest zijn dit dorp in zijn
geest tot nieuwe werkelijkheid te herscheppen, al deze menschen met hunne gebreken
en deugden, met hun kleine vreugdjes en hun groote leed zóó zuiver aan te voelen,
om ze daarna als door goddelijke genade het nieuwe leven te kunnen geven, dat
passend is voor elk. Glimlachend met de trots van een oppermachtig heerscher, maar
met een medelijdende goedheid toch ook moet hij van zijne sublieme hoogte hebben
neergezien op al het klein gedoe dezer door hem zelf geschapene menschjes; zóó
ook moeten wel de Goden van den Olympus hebben neergekeken op den hevigen
strijd in de vlakte van Troje.
‘De Zonde’ lijkt op ‘Geertje’ slechts in zóóverre dat ook dit is het droeve verhaal
van een eenvoudig dienstmeisje, verleid in de woning haars meesters. Maar heeft de
schrijver in ‘Geertje’ al zijn aandacht, al zijn toewijding geconcentreerd op de vrouw
zelf en hare liefde, zoodat
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‘Geertje’ werd tot een durend en statig monument der niet-vragende en
niet-weifelende, maar enkel zich-gevende allerpuurste vrouwenliefde, - in ‘De Zonde’
is hetzelfde geval, geplaatst in ander maatschappelijk milieu, weergegeven in zijne
verhouding tot dat milieu-zelf, - en zoo werd dit boek niet alleen een vertelling van
menschen, maar óók en vóórál van - - zèden. Stel u dit groote pensiondorp, 's zomers
vol drukke vreemdelingen, maar 's winter's duf en stil, voor in den tijd tegen Kerstmis
of even na Nieuwjaar. Dan komt plotseling het praatje dat dominee's zoon, die heel
te Edinburgh studeert, in de groote zomervacantie een àl te intiem vrijaadje heeft
gehad met de knappe dienstmeid der pastorie. Dit is eigenlijk alles; rond deze
schokkende gebeurtenis speelt zich het geheele dorpsleven af met al zijn angstig
fatsoen en benepen vroomheid. De kerkeraad zit in verslagenheid bij-een en bekwezelt
met voorzichtige en vrome woorden de mogelijkheid om de kerk ongeschonden te
behouden naast de zonden-beladen pastorie; de deftige heeren-sociëteit verkeert voor
luttel dagen in ongewone staat-van-opwinding; de zeer-beschààfde freule's Van
Lakervelde, op het kasteel, staken plotseling de aangename lectuur van ‘De Lelie
van ons Vorstenhuis’ en laten onmiddellijk inspannen om haar zwaar-beproefde
vriendin, de meesteres der pastorie, met beminnelijke fijngevoeligheid hare diepe
deelneming te kunnen betuigen, en ja, ze zullen in deze moeilijke tijden financieel
wat steunen ook: laat de moeder van het meisje Woensdagochtend maar eens aan de
poort komen; papa Hovink, de parvenu van ‘Lommerlust’, verkneukelt zich in zijn
eentje over het schandaal bij den dominee en reist op een goeden dag zelfs heen en
terug naar de stad enkel-en-alleen om er een drietal exemplaren der ‘Volksbanier’
te halen, waarin hij weet (het is een klein geheimpje tusschen hem en zijn schoonzoon)
dat het nieuwste nieuwtje uit ‘een welvarend dorp in de buurt’ uitvoerig vermeld zal
staan; - de dichter Berkemeier - hoe goed behoort ook hij in het deftige dorp - springt
zoowaar òp van zijn divan en bezoekt heimelijk onaanzienlijke kroegjes om er bij
deze gelegenheid ‘uit den volksmond’ eindelijk, eindelijk de ‘stof’ op te doen voor
een nieuwe roman: hij maakt ijverig vele notities; - alleen dokter Stork is onder al
deze kleine, door hun benepen fatsoensbegrip gehypnotiseerde, maar toch zoo
levens-echte menschjes een ruimer-voelend man en uit louter ergernis over het
gebeurde en het geheele dorps-lawaai zoekt hij zijn troost bij zijn rakkers-van-honden,
die althans - zelfs in het deftige dorp - durven leven zooals ze ook in waarheid zijn.
Maar voortreffelijker nog dan al deze dorpsmenschen zijn de predikant en zijn
vrouw zelf geteekend. De adellijke Aleida, dominee Wedelaar's tweede echtgenoote,
weigert in den aanvang opzettelijk geloof te slaan aan het rampzalig verhaal; instinctief
tracht ze haar ergernis - niet
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over den daad-zelf van haar stiefzoon, maar over den onaangenamen toestand, die
er door ontstond, - te schuiven op bij-zaken, liggende buiten haar en haar gezin. Hoe
goed is b.v. hare verontwaardiging over de moeder van Dina, omdat die vrouw haar,
nota bene, niet.... waarschuwde. ‘Mijn dienstmeisje in die toestand!’, klaagt ze tegen
neef Stork, de dokter, ‘En de moeder die haar stil bij mij laat! We riskeerden, dat
hier dingen gebeurden.... En dat in de pastorie....’ En als Stork dan nuchter opmerkt:
‘Het ìs in de pastorie gebeurd....’ vraagt ze onnoozel: ‘Hoe meen je?’ Als ze tenslotte
het ontzettend feit wel als waarheid aanvaarden moèt, heeft ze maar één opdracht,
één taak: ze ziet de eer, het fatsoen, de goede naam van haar gezin bedreigd en deze
heeft ze te beschermen en te bewaren ten koste van wat ook. En zij, die zelf eenige
dagen te voren haar man een zoet geheim heeft ingefluisterd, schijnt in dezen strijd
alle betere gevoelens plotseling verloren te hebben en met al de hardheid van het
gezag eener meesteres keert ze zich tot die àndere vrouw wier moederschap een
zònde is. Nog meer dan met de verleide en vernederde Dina krijgt men medelijden
met het domme mevrouwtje, dat haar fatsoen, haar deftigheid verdedigt alsof het
haar leven gold.
Dominee Wedelaar zelf is een oprecht en in-godsdienstig man. In wat er gebeurd
is, ziet hij niets dan dè zonde, niet de zonde van zijn zoon, of van zijn dienstmeid,
maar de zonde, gevallen over zijn huis en zijn gemeente. Wat de zoon gedaan heeft
is voor de brave vader iets onmogelijks. ‘Hij kan het eenvoudig niet realiseeren. Hij
kijkt er tegen op, of liever, hij ziet er onder tegen aan als tegen een hooge zwarte
muur. Hij heeft er maar één woord voor: zonde, en kon er verder niet over
nadenken....’ Hij denkt er niet aan zijn zoon te laten komen; in zijn hoofd is geen
plaats voor de gedachte aan een huwelijk; hij weet alleen maar: de zònde, en slechts
één ding beseft hij zuiver: dat hij zich te verdeemoedigen heeft voor zijn God, voor
zijn gemeente en zijn gezin. En den eerstvolgenden Zondag spreekt hij weenend van
zijn kansel over ‘den nietigen herder, den verlater der kudde.’
Er zullen wellicht menschen zijn wien deze ‘vertelling’ niet de ‘aangename
ontspanning’ bezorgt, welke ze bij hun andere lectuur, in tochverloren oogenblikjes
of 's avonds onder de thee, plegen te ondergaan. Want er bestaat een menschelijke
leelijkheid, die de eerlijkheid des spiegels moeilijk verdraagt, en - - dit nieuwe boek
van Johan de Meester is, behalve een kunstwerk van zéér-bizondere waarde, óók, of
misschien wel juist dáárdoor, een heldere en zuivergeslepen ‘spiegel der zeden.’
Maar òns is het er des te kostbaarder om.
HERMAN POORT.
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Anna van Gogh-Kaulbach, Voor twee levens. Amsterdam, L.J. Veen,
(1912).
Dit is een psychologische roman van kunstenaarsleven; een roman die den strijd
schildert tusschen de liefde tot het werk en de geslachtelijke liefde. Er zijn reeds vele
boeken geschreven die dit thema, als hoofdgegeven of als bijzaak, behandelen.
Mevrouw van Gogh heeft de antithese verscherpt en dus de oplossing sterker
beteekenis gegeven door dien strijd te schilderen in een vrouwelijke kunstenaar. Of
heeft zij hiermee eenvoudig een feministische consequentie willen trekken? In elk
geval: de vrouw-kunstenaar die haar arbeid-bij-Gods-genade ‘verkiest’ - dat wil
zeggen: blijkt te móéten verkiezen - boven den man dien ze lief heeft; de vrouw die
de liefde als een tijdelijke onderbreking van den meer contemplatieven
scheppingsarbeid beleeft, doet ons krachtiger het al overheerschend karakter van den
kunstdrang gevoelen dan wanneer we dit vernamen van een man-kunstenaar. Bij den
laatste toch, ook bij den hoogststaande, verbaast ons niet de achterstelling van de
liefde bij den arbeid (‘eerst het werk, en dan het meissie’ zegt de algemeene opinie);
bij de hoogstaande vrouw - en dat is toch de kunstenares - zijn we gewoon als zij
lief gaat hebben de liefde als het hoofdzakelijke van haar leven, als het blijvende te
zien.
Eén consequentie is er nog te trekken gebleven. Mevrouw van Gogh heeft dit
nagelaten. Durfde zij ze niet aan? Ik geloof het, op grond van 'n enkele uitlating in
haar boek. Deze consequentie bedoel ik: een normaal liefdeleven pleegt te lijden tot
moederschap, en... Tot ‘ouderschap’, onderbreken mij de feministen. Pardon - ge
zult de vader- en de moeder-verhouding tot het kind niet gelijk willen stellen. Wel?
Mij dunkt dat de natuur uw theorieën bespot; de natuur, die toch minstens anderhalf
jaar lang de moeder belet iets anders dan moeder te zijn... Welnu, volledige, waarlijk
hoogstaande liefde dus kan, en zal meestal, leiden tot moederschap. De heldin van
Mevrouw van Gogh's boek - als ik de van kieschheid eenigszins onduidelijk geworden
aanduiding goed begrijp - houdt dit moederschap kunstmatig ver.
Ziehier een psychologisch moment, dat ik om in dezen roman de volledige visie
der schrijfster op de vrouw-kunstenaar te zien, breeder wenschte toegelicht. Acht zij
deze onnatuur de natuurlijke verhouding der kunstenares tegenover het leven? O, ik
oordeel niet; ik kan mij voorstellen dat er vele argumenten voor een levestigend
antwoord zullen
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worden aangevoerd; bijvoorbeeld: dat de vrouw die kunst voortbrengt, is uitgezonderd
van het voortbrengen in den gewonen zin. Doch ook van een tegengestelde opvatting
zag ik krachtig getuigen; getuigen metterdaad....
Ik oordeel niet; ik vraag slechts. En ik wilde, dat Mevrouw van Gogh in een volgend
werk op die vragen eens een schoon antwoord gaf; één dat waarlijk bevredigde.
Zouden we après tout komen moeten tot deze conclusie: dat de ‘kunst’ in zijn
zelfstandig leven, zich niet verdraagt met de natuur? En dat in een edele natuurlijkheid,
in een alzijds-schoon leven dat wat wij thans ‘kunstdrang’ noemen, zich zal openbaren
niet in het scheppen van visionaire nabootsingen, maar uitsluitend in verschooning
van het natuurlijk leven zelf?
Laten we zien, wat mevrouw van Gogh-Kaulbach alvast gegeven heeft.
Een over-'t-algemeen goedgeschreven, een mooi in elkaar gezet, met fijne en sterke
hand voortgeleid verhaal. De hoofdpersoon is Ada Warstek, de notaris-dochter op
een dorp, wie door moeders bekrompenheid en egoïsme steeds wordt belet, haar
groot talent voor schilderen te ontplooien. Zij moet kopjes wasschen, en voorlezen
uit De Drie Musketiers. Vader Warstek is ruimer, evenwel traag van gevoel, en traag
vooral waar het geldt een initiatief te nemen tegen de wenschen van zijn vrouw in.
Ada houdt het niet uit. Een vriend van haar broer Frans, Rudolf van Delden, een jong
violist die naam begint te krijgen, is de eenige in haar omgeving die haar begrijpt;
en die haar besef, dat het bezit van een talent iemand recht geeft op een leven, waarin
dat talent tot zijn recht komt, aanwakkert. En als Frans dan verloofd is, dus definitief
zijn eigen leven zal gaan leiden, als moeder die lang ziek is geweest, bij de receptie
weer ‘beneden’ komt, en dus zelf, zonder Ada, haar huishouden kan besturen, dan
gaat ook zij haar eigen weg. Half met tegenzin stemmen de ouders toe: Ada zal naar
Amsterdam gaan; Ada gaat leven voor haar heerlijke kunst.
In die vrije, onbelemmerde ontplooiïng van haar wezen vindt zij Rudolf. Rudolf
heeft haar lief; aanvankelijk waant zíj niets dan vriendschap voor hem te gevoelen.
Of, zooals de schrijfster het verhaalt, schijnt het, dat zij in 't eerst werkelijk niets dan
vriendschap voor hem gevóélt. En of zij dan daarna, als Rudolf op reis is, gewaar
wordt, dat zij iets mist; iets ontbeert zelfs.... Als Rudolf terugkomt ontvangt zij hem,
in letterlijken en figuurlijken zin ‘met open armen.’
Nu staan we op het lichtende hoogtepunt van den roman; het moment van Ada's
alzijdige bevrediging. Doch die duurt niet lang. Heel gauw begint de tweestrijd; en
de wijze waarop die eerst even als een vluchtig, nog onbegrepen oogenblik van
malaise voelbaar wordt gemaakt; om vervolgens al vaker en vaker terug te komen;
de wijze waarop
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de schrijfster, bij het natuurlijk verhalen van levensverloop telkens daardoorheen
ons de toenemende verontrusting van die innerlijke verdeeldheid laat gevoelen, geeft
aan haar boek de groote waarde van een goed psychologisch en letterkundig werk.
Zij heeft haar geval doorvoeld en begrepen, en met vaste en tevens gevoelige hand
heeft zij het neergezet als literatuur. De bijpersonen blijven voortdurend in de juiste
verhouding tot het hoofdgebeuren; d.w.z. ten eerste zijn ze in de gedachten en de
handelingen der hoofdpersoon de elementen die haar leven als een natuurlijk-aandoend
geheel voor ons zetten; ten tweede: geven ze verademing tusschen hartstocht en
strijd; ten derde: zijn ze steeds passende d.i. relief-gevende entourage.
Dit is mijn totaalindruk van het werk. Ik zal niet, als ware dat een totaal van den
ideëelen inhoud onafhankelijk element, den letterkundigen ‘vorm’ afzonderlijk gaan
bespreken. De lof daarvoor ligt dunkt mij in het voorafgaande opgesloten; mijn
totaal-indruk is dan ook in dezen zeer gunstig. Natuurlijk zijn er echter wel
detail-aanmerkingen te maken. Wanneer ik bijvoorbeeld in een roman, die met de
zeer korte schetsing van een huiselijk tafereel is begonnen, dádelijk daarna een
uiteenzetting krijg; en al op blz. 3 lees: ‘Ada's levenswil botste tegen die van haar
moeder; er vielen tranen en harde verwijten, die wel weer verzoend werden, maar
toch litteekens nalieten, schrijnender naarmate Ada ouder werd’... dan moet ik de
opmerking maken, dat de schrijfster in de eerste plaats wel wat erg gauw erbij is om
aan een stukje realiteit zijn psychologische beteekenis, zijn verklaring, toe te voegen,
en dat bovendien die haast haar ook bij haar beeld- en woordkeus parten speelt. Doch
Anna van Gogh-Kaulbach behoort nu eenmaal tot die schrijfsters, die eerst ‘zichzelf
erin moeten schrijven’; die hun volle kunnen eerst geven, nadat zij, onder 't schrijven
zelf, zich dieper in haar ‘geval’ zijn gaan inleven. Zij schrijft aanvankelijk nog niet
gemakkelijk; er zijn gezochtheden en andere stijl-onvolkomenheden in. - Ook de
behoefte om ons veel mee te deelen - hetgeen inderdaad niet anders is dan
niet-ten-volle-inleving in de roman-personen -: ‘Hij voelde Ada ouder geworden in
het jaar, dat ze elkaar niet hadden gezien; ze deed even kameraadschappelijk als
vroeger, maar toch begreep hij, dat zich in haar het diepere innerlijke leven had
ontwikkeld, dat ook de meest oprechte vrouw voor zich zelf bewaart, omdat zij 't
niet naar buiten kan brengen zonder het te verminken’ (blz. 14). Die overdenking
wordt aan Rudolf toegeschreven; maar men zal toch geloof ik verstandig doen althans
van de psychologische ‘omdat’-motiveering uitsluitend de eer aan de schrijfster te
laten! Erger is een zin een paar bladzijden verder: ‘Toch droeg het geheel de
getuigenis, dat zijn maakster (de maakster eener schilderij) ademde in de sfeer, waar
schoonheid souvereine is.’
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Brrr. Mevrouw van Gogh ademde dunkt me, bij het neerschrijven dezer boekigheid
ergens anders.1)
Er is in de voorbereiding tot den eigenlijken hoofdinhoud meer slordigs, van taal
en van voorstelling. De zeer groote vertrouwelijkheid tusschen Ada en Rudolf zonder
dat het meisje - dat hem toch eens zal liefhebben - eenigen schroom hierbij ervaart,
doet wat ijl, wat te weinig geargumenteerd, zelfs wat te weinig door-gedacht aan Kortom, het is wat te zeer maar raak-geschreven, te weinig ‘travaillé’, dat begin.
Nu, ‘travaillé’ is het heele boek niet; maar als de verhaalster gekomen is aan
hetgeen haar artistieke aandacht spant, dan wordt het vanzelf goed. En zoo is het
geheel toch wèl zeer, zeer lezenswaard.
J.L. WALCH.

1) Ook toen zij b.v. op blz. 82 schreef; ‘idealen waartoe de hand nog onmachtig bleef’.... ‘een
schilder die op de middaghoogte stond van zijn kunnen.’ Wat 'n gemeenplaatsen!
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Veertig kwatrynen van Omar Khayyam
door P.C. Boutens
1. In donkren hoek van levens tuin verschrompeld,
Door 't eenig-welig onkruid overrompeld, O hart, gelijk een rozeknop beklemd,
En als een tulp in eigen bloed gedompeld!
2. Die nooit éen nachtwaak naar de waarheid taalden,
Geen voetbreed buiten eigen kleinheid dwaalden,
Zij wandlen rond in zachte kleederen,
En schimpen op hun meerdren hoe die faalden.
3. Als gij wilt luistren, hoor éen raad van mij:
Sla nooit den mantel om der huichlarij!
De eeuwigheid duurt altoos, de wereld even.
Houd éen kort uur uw eeuwge rechten vrij.
4. Gij mint robijnen lippen, rooden wijn,
Den klank van harp en fluit en tamboerijn 't Is alles bijzaak: God is mijn getuige:
Die iets wil zijn, moet los van alles zijn.
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5. Gelijk de stormwind langs de zanden baan,
Zoo jaagt voorbij de dag van mijn bestaan Zoolang ik adem, zal ik twee niet tellen:
Den dag die komt, den dag die is gegaan.
6. Hoe lang al dool ik dronken tusschen rozen,
En laat de wereld aan de redeloozen?....
Al heeft de wijn mij tot geen doel geleid,
Men houdt den weg dien men eens heeft gekozen.
7. Nog lokt in elke roos een zoet gezicht;
Staêg in den wijn sprankt vreugds robijnen licht....
O Leven, elken dag wordt gij mij vreemder,
Hoe meer vertrouwd mijn oog zich op u richt.
8. Gij kind der Hel, bestemd daar weêr te keeren,
Of ooit de vlam uw roode zonden tere Gij bidt voor Khayyam om vergiffenis?
Wat zijt gij God, die Hem genâ wilt leeren?
9. Daar deelt de maan de donkre wolkevacht.
Drink wijn; want zeldzaam is zoo zuivre pracht.
Wees vroolijk; want of wij haast moeten scheiden,
Nog eeuwen zaligt deze maan den nacht.
10. Neem in uw hand de kelk met wijn en haal
Met zuivre stem de noot der nachtegaal.
Die wijn drinkt, moet hem zoetkeels begeleiden:
Hoor door den hals het zingen van den straal.
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11. Pleng de' ongerepten godedrank ten groet
Aan al de schoonheid die dit leven zoet.
De wijn is wijnstoks bloed. ‘Drink’, hoor hem murmlen.
‘Wie kan meer geven dan zijn hartebloed?’
12. Deze omgekeerde kom, dees halve-sfeer
Drukt in haar overmacht de wijzen neêr.
Maar let op kan en kelk: hun lippen raken:
Bloed vloeit in lange kussen over-weêr.
13. Met niemand, goed of kwaad, deel ik vertrouwen.
Te lang is elk woord voor mijn fel aanschouwen.
Ik zie een oord dat 'k niet beschrijven kan.
'k Draag een mysterie dat 'k niet mag ontvouwen.
14. Die amper brood heeft, en een veilge wijk,
Geen slaaf of meester kent of hunsgelijk,
Laat hem tevreden wezen met zijn leven:
Niet velen op dees wereld zijn zoo rijk.
15. Zalig het hart dat ongekend hier scheidde,
Dat nooit in purper ging of praal van zijde;
Dat als een arend 't pad der heemlen koos,
En niet als uil in dezen bouwval beidde.
16. Een vijand blijkt op wien gij meest vertrouwt,
Als van nabij uw oordeel hem beschouwt.
Beter voorshands niet veel met vrienden wezen:
Alleen van ver zijn menschenwoorden goud.
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17. Kwel niet uw lichaam dat gij winnen zoudt
Het bleeke zilver en het rosse goud!
Nog zijt gij adem-warm: eet met uw vrienden:
Uw vijand komt, die na u maaltijd houdt.
18. Reken dit Hemelrad niet alles aan,
Al 't goed en kwaad in ons en ons bestaan:
Duizendmaal hulpeloozer dan wij-zelven
Beweegt het zich langs Liefdes eeuwge baan.
19. Heeft ooit mijn dienst Uw heerlijkheid gebaat?
Mijn zonden Uw oneindigheid geschaad? Vergeef, en straf mij niet. Gij zijt, ik weet het,
Reê met vergeven en tot straffen laat.
20. Naar U bloedt ieder hart, van U gescheiden;
Alle oogen smachten naar Uw aanbliks weiden;
En schoon U-zelf geen schepsel deren kan,
Daar is niet éen die niet om U moet lijden.
21. Geen liefde hier vlamt op tot zïelelust:
Het blijft een smeulend vuur en halfgebluscht.
Die eerst bemint, die jaren zóo zou minnen,
Dat dag noch nacht spijs wist of slaap of rust.
22. U zoekt der schepping wanhoop tot beminde.
Rijkaard en derwish falen U te vinden.
Gij zijt op aller tong - elkeen is doof.
Gij zijt voor aller oog - zij zien als blinden.
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23. Als Hij u noodt dat ge aan Zijn tafel eet,
Dan wisselt gij uw wezen als een kleed.
Eén teug oneindigheid uit Zijne handen
Maakt dat gij al wat leeft en stierf, vergeet.
24. Ons dronkenen laat kan en kelk geen tijd.
Uw lessen, kwezel, raak aan andren kwijt.
Ziet gij niet dat wij op den wijn verliefd zijn,
En dat ons niets van liefstes lippen scheidt?
25. Licht maak mijn hart den last die 't houdt gebogen.
Bedek mijn schulden voor der menschen oogen.
Geef heden mij geluk, en morgen doe
Mij naar de waardigheid van Uw meêdoogen.
26. Wij bleven arm: wij dienden Liefde alleen:
Andren bezitten goud en elpenbeen....
Vraag ons een liefde-bleek gelaat en lompen.
Voor zijden stoffen moet gij elders heen.
27. Ergens in hemels onafpeilbren ring
Wacht de avonddronk die nooit aan éen ontging.
Als uw beurt komt, begeef u niet in klachten.
Blij drink den wijn die rondgaat in den kring.
28. Millioenen zijn tot stof en asch gekomen:
Elk naar zijn oorsprong scheidden hun atomen....
Wat drank bedwelmt dit menschdom eeuwenlang,
Dat nimmer moê wordt de' ouden droom te droomen?
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29. Daar slechts wat Hij u geeft, u toebehoort,
Haak niet naar wat met half-bezit bekoort.
Maak niet uw hart een lastdier van begeerten:
Dat alles laat gij voor de laatste voord.
30. Uw schoonheid slaat mij stom: het donker zingen
Van 't hart laat zich niet naar de lippen dwingen....
O wonder lijden dat versmachten moet
Waar klaar en koel de wateren ontspringen.
31. Hij schiep mijn hart, toen Hij de grondstof kneedde,
De wet der liefde in als zijn hoogste rede.
Wat stof bleef over, waar Zijn luim uit dreef
Den sleutel tot Zijn andre heimlijkheden.
32. Als Ge uit gekrenkte liefde mij kastijdt,
Mijn ontrouw tuchtigt met bedoelden spijt,
Dan is geen straf te zwaar, die ik moet lijden;
Dan laat haar duren tot in eeuwigheid!
33. Ik ben 't die lach met wetten en geboden,
Die de andren om mij ter taveerne noode,
Die, wijn-gelaafd, den langen nacht tot God
Mijn bloedend hart laat roepen zijne nooden.
34. Welkom, beloofde Rust van ziels lang togen.
Wel zien, maar niet gelooven U mijn oogen....
O Lief, om Gods wil, niet om mij, drink wijn,
Drink wijn, dat ik weêr aan U twijflen moge.

Groot Nederland. Jaargang 11

7
35. Blijf, hartverrukkend Lief, in roerloos zwijgen.
Verrijs niet, martel niet Uw weerloos eigen....
Gij wilt dat 'k U niet aan zal zien: wie kan
Den vollen beker zonder storten neigen?
36. Laaf mij met wijn, met roode-tulpengloed;
Stort uit de keel der flesch dat zuiver bloed!
Onthoud mij niet den laatsten mijner vrienden:
Al de andren vond ik onrein van gemoed.
37. 'k Zocht in dit tijdlijk huis met al mijn zinnen
Naar schoonheid die ik neven U mocht minnen.
De maan is glansloos bij Uw aangezicht,
En geen cypres kan Uw gestalte winnen.
38. Al zoû der heemlen val de sterren blinden,
Ik vind U op Uw pad, o mijn Beminde;
Ik laat Uw kleed niet los: Verklaar waarom
Gij 't leven naamt, Uw gift, van Uwen kinde.
39. Mijn krank hart vond geen kruid; mijn ziel, gestegen
Ten lippen, smacht nog steeds den bruîgom tegen.
Mijn leven gaat in de oude onwetendheid;
En schaduw-donker blijven liefdes wegen.
40. Ons had de dronken drift van 't blijde leven
Van de aard tot in de hemelen geheven....
Wij zijn aan 't doel: wij rusten, lijf-bevrijd,
Of we altijd thuis bij moeder zijn gebleven.
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Van hoog en laag.
Het eerste levensboek
door Cyriel Buysse.
XIII.
Drie jaar waren verloopen. Fonske werd nu zeventien. Hij was lang uitgegroeid en
mager opgeschoten, en een fijn, bruin snorretje beschaduwde zijn bovenlip, maar
verder droeg zijn smal gezichtje nog altijd iets van die schuchtere,
weemoedige-getrokken uitdrukking der kinderjaren, alsof vroeg verdriet en stille
armoede er een onuitwischbaren stempel op hadden ingegrift.
Om hem heen ging 't leven den gewonen gang, waarin het nu eenmaal scheen
vastgegroeid. Steeds leefde hij alleen met zijn moeder in het kleine dorpshuisje,
steeds ging hij werken bij en met Van Belleghem, steeds trok hij iederen
zondag-ochtend naar de teeken-academie in de stad, en steeds ook kwamen met de
lente en vertrokken met den winter de bewoners der regeerende kasteelen. Meneer
de graaf hinkte wat aristocratisch-stijver op zijn stokje, meneer de baron opende een
steeds ruimer uitzicht over 't groene weilandschap tusschen zijn waggelende o-beenen;
en meneer Gaëtan, heel lang en slank geworden, droeg nog steeds zijn
griezelig-weggekamden ‘boulevard’ op 't zwarte achter hoofd en beoefende verder
velerlei sporten: jagen, paardrijden, automobielen, het laatste dikwijls in gezelschap
van jonkvrouw Elvire en haar engelsche gouvernante.
Van jonkvrouw Elvire kreeg Fonske af en toe nog eens bezoek. Het meisje, dat
nu een mooie, jonge dame was geworden, bleef belang stellen in haar beschermeling,
doch haar jeugdige geest-
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drift van den eersten zomer, toen ze zijn talent ontdekt had, was toch nooit
teruggekomen. Sinds den dag, dat ze Fonske gezien had, in kladpotterskiel op de
ladder aan 't kasteel, was er iets in haar bejegening veranderd, alsof zij pas dan had
gevoeld een afstand, die niet mocht overschreden worden.
In de eerste tijden had Fonske sterk daaronder geleden. Voor hem toch had die
verandering geen reden van bestaan, al voelde hij ook instinctmatig wel, dat die
verhouding juist de eenig mogelijke was tusschen hem en een meisje van haar stand.
Hij had er soms 's nachts in zijn bed om geschreid en dat onbevredigd gevoel
tegenover jonkvrouw Elvire had hem ook bestendig de zachte genegenheid doen
verwaarloozen van Lisatje, die na haar eerste en eenige pruilbui, weer dadelijk zoo
lief-toeschietelijk naar hem toegekomen was. Iets van verbitterde teleurstelling was
diep op den bodem van zijn zieltje blijven liggen; en, zonder dat hij 't zelf vermoedde,
hadden de jaren en het ontwikkelingsproces van zijn groeiend leven, dat pijnlijk
gevoel scherp in hem wakker gehouden. De minste aanraking van 't teeder onderwerp
deed de zieke snaar weer trillen, en hoe meer ze trilde, hoe meer het heimelijk leed,
door allerhande bij-oorzaken onderhouden en gevoed, zijn angel in de wond omkeerde.
Een van die bij-oorzaken, een der scherpste en gevoeligste, kwam van buiten af
op hem inwerken. In den loop der jaren had hij van lieverlede inniger aanraking
gekregen met enkele leerlingen der teeken-academie, en wel voornamelijk met twee:
Florimond Brandt en Sylvain Van Wetering.
Zij waren alle bei zoowat anderhalf jaar ouder dan Fonske. Sylvain had reeds
schilderijen op tentoonstellingen geplaatst gekregen en verkocht; en Florimond, die
als aspirant-beeldhouwer was begonnen, scheen langzamerhand een kentering in de
uiting van zijn kunstgevoel te volgen, en was bepaald op weg om dichter en schrijver
te worden. Beiden waren geboren stedelingen. Florimond's ouders hielden een klein
handeltje en de vader van Sylvain was klerk bij een notaris.
Het waren twee eigenaardige typen: Florimond, een en al uitbundigheid; Sylvain
geconcentreerd en stug. Twee contrasten, ieder op zichzelf heel sterk-individueel,
en beiden een onbewustkrachtigen invloed uitoefenend op Fonske, die met een soort
bewonderende vereering naar hen opzag.
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Reeds hun uiterlijk boezemde 't eenvoudig kind van 't platteland zulk een ontzag in.
Zij waren alle twee een hoofd langer dan Fonske, sterk en flink als echte mannen,
met oogen vol zelfvertrouwen en een baard, dien zij maar lieten groeien: blond bij
Florimond, bruin bij Sylvain. Hun geest, hun ideeën, waren als de uiting zelve van
hun fyziek wezen. Alles bij hen klonk affirmatief-beslist, sterk voor of sterk tegen
iets, zonder toegevendheid noch middelmaat. Er waren geen vraagstukken, op welk
gebied ook, waar ze geen verstand van hadden en waarvoor ze niet dadelijk de
oplossing vonden. Zij wisten het en transigeerden nooit; 't was zoo en niet anders,
en wie dat niet aannam was minder dan niets en had geen reden van bestaan. In een
paar dozijn droge woorden brak Sylvain de gansche teeken-academie af en bouwde
een nieuwe, onaantastelijke kunstleer op; met enkele grootzwaaiende gebaren haalde
Florimond beeldhouwkunst, poëzie, litteratuur en tooneel omver en rees zelf, als een
jonge Titan, op de puinen in de plaats. Zoo had Fonske hen dikwijls bezig gehoord,
de een exuberant en praterig, de andere koel en stil, en zoolang had hij in bewondering
naar hen staan gapen, tot zij hem eindelijk opgemerkt en, door zijn stille vereering
gevleid, eenigszins in hun midden opgenomen hadden.
Zij toonden belang in hem te stellen en hadden gevraagd wie hij was en hoe hij
op de teeken-academie was gekomen.
Fonske, met kleurende wangen, vertelde hun van den graaf, en van den baron, en
van jonkvrouw Elvire, en van meneer Wattenberg. Bij het hooren van dezen naam
schimpten zij vinnig: dat was een uil, een ploert, een vent van niks, maar de
bescherming van den graaf en zijn dochter stemde de twee intransigante estheten tot
grondiger nadenken, en weldra uitte de prater van het tweetal, zijn ideeën over het
geval en wat er kon van komen.
‘De kunst, zei hij, stond boven alles. Dat was het hoogste en eigenlijk het eenigste.
Al het overige was niets, bestond niet. Fonske, als schilder met talent, - en dat zou
hij worden - stond hooger, duizend maal hooger dan de graaf, en de baron, en de
jonker, en de jonkvrouw. Maar Fonske was arm en dat maakte hem ondergeschikt.
Hij moest dus, als het kon, zien rijk te worden. Zij allen, artiesten, moesten trachten
rijk te worden, hadden het recht en zelfs den plicht zoo spoedig mogelijk rijk te
worden, omdat rijkdom vrijheid was en vrijheid, volle, onbe-
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zorgde en onbegrensde vrijheid onontbeerlijk voor 't ontbloeien van de kunst. En in
Fons' speciaal geval was de weg zeer eenvoudig en zeer helder aangewezen: de
jonkvrouw was rijk, zij had zich voor hem geinterresseerd, hem onder haar
bescherming genomen: hij moest het er dus maar op aanleggen om haar zoo spoedig
mogelijk tot de zijne te maken. Nog eens: Hij was in niets haar mindere; wel
integendeel in alles haar meerdere, behalve in 't fortuin. De jonkvrouw mocht zich
zeer gelukkig achten als ze door haar geld, door haar ellendig geld, later een groot
kunstenaar tot echtgenoot kon hebben.
Fonske luisterde vreemd op, en vroeg zich even af, of die twee hem soms voor
den gek hielden. Doch neen, in 't geheel niet, zij waren volkomen ernstig; de stille
beaamde met gewichtig hoofdgeknik de woorden van den prater, en beweerde in een
paar korte zinnen, dat zulke dingen veel gebeurden, dat er ontelbare voorbeelden van
waren.
Vol van tegenstrijdige gedachten en gewaarwoordingen ging Fonske dan naar huis
en bespiegelde tot in 't oneindige de mogelijkheid van de hem voorgetooverde illuzie.
Dat leek hem alles wel bereikbaar en gemakkelijk zoolang hij ginds in de stad was
en de moed-ingevende, opbeurende woorden van Florimond en van Sylvain
aanhoorde, maar hier, in 't nederig dorpje waar eigenlijk iedereen gebukt ging, en
vooral in het armoedig huisje van zijn moeder, zoo zwak en klein, onder de
wel-beschermende, maar tevens benauwende schaduw der twee machtige, regeerende
kasteelen, hier leek het plotseling weer domme waan en onzin, en de jongen werd
boos op zichzelf, dat hij ook maar één enkel oogenblik ernstig zulke ongerijmde
hersenschim kon koesteren. Hij schudde 't als een gekheid van zich af, hij wilde er
niet meer aan denken, hij wilde aan niets meer denken dan aan zijn kunst, die hem
meer en meer in beslag nam en waaraan hij tot de laatste minuutjes van zijn zoo
zeldzame vrije uren opofferde.

XIV.
Hij maakte vorderingen. Hij voelde zelf dat hij vorderingen maakte en dat gevoel
vervulde hem met kracht en moed. Eens had jonkvrouw Elvire hem iets van haar
eigen werk getoond en zóó vast en zeker en toch zonder eenigen overmoed wist hij
dat
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het zijne daar nu reeds verre boven stond, dat dit vluchtig bewustzijn, althans in iets
haar meerdere te zijn, hem dagen lang troost had gegeven. Hij wist het, hij wist het
met de volste zekerheid; en niet alleen hij, maar ook zij zelve had het gevoeld, want
zij had hem gezegd:
- Gij keunt dat al veel beter als ik, Alfons.
Alfons! Zij noemde hem nu niet meer Fonske, gelijk vroeger, maar gaf hem zijn
vollen naam. Zij sprak tot hem als tot een man, en, waar zij over kunst sprak, als tot
een gelijke en weldra als tot een meerdere. Een gelijke! Zou het dan toch mogelijk
zijn wat Florimond en Sylvain hem steeds met kracht bleven voorspiegelen! Als
kunstenaar, ja, maar verder!.... Had hij maar de kennis, de wetenschap, de instructie,
de manieren, en ook het onverstoorbaar zelfvertrouwen en aplomb van zijn twee
vrienden; maar daar had hij niets van, helaas! hij wist niets, hij kende nog niet eens
enkele woorden Fransch - de taal die zij gewoonlijk sprak - en hoe knapper hij werd
in zijn kunst, hoe dieper en schrijnender voelde hij alles wat hem nog zoozeer ontbrak
aan verdere opleiding.
Kon hij althans maar een beetje Fransch, om niet altijd in zijn plat vlaamsch dialekt
met haar te moeten spreken! Maar wie zou het hem leeren! Hij piekerde daarover,
hij dacht er halve nachten over na en voelde zich radeloos-ongelukkig. Dat kwam
hem ineens als een alles-overwegende hoofdzaak voor. Dat hij arm was, dat hij laag
werk moest verrichten om aan zijn brood te komen, dat hij met zijn moeder in een
hutje woonde, dat alles leek hem niets vergeleken bij het groote euvel, dat hij geen
enkel woord Fransch kon spreken. En eens, in den nood van zijn ontreddering,
bekende hij 't aan Florimond en aan Sylvain:
- 't Zoe meschien meugelijk zijn, da 'k moar 'n beetse Fransch kon.
- Leert heur vloamsch! antwoordde Florimond, die een vurig vlaamsch-gezinde
was.
- Da kan ze, zuchtte Fons.
Florimond keek hem strak aan, met glimlachenden mond en schitterende oogen,
als in geestdriftig nadenken.
- Hawél, weet-e watte: 'k zal ou Fransch leeren.
Fonske sprong van blijdschap op.
- O! da-ge dá wilde doen! Da-ge dá wilde doen! smeekte hij als in een vrome bede.
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XV.
En het gebeurde. Elken zondag, na de teekenles, nam Florimond, de heetgebakerde,
hartstochtelijke flamingant, die het Fransch goed kon maar onverzoenlijk haatte,
Fons mee naar huis en gaf hem fransche les. Fonske schoot er wel zijn middagmaal
bij in, maar wat kon het hem schelen: hij leerde Fransch!
De eerste keeren waren pijnlijk. Fonske wanhoopte of het wel ooit zou gaan. Maar
hij wilde, hij wilde met een stugge energie en eindelijk ging het een beetje. Weldra
kon hij sommige dingen in de courant lezen en een elementair gesprek voeren.
Maar behalve 't speciale doel waarvoor het buitenkind zich wenschte te
ontwikkelen, deed de groeiende kennis in hem ook van lieverlede een gansche wereld
van onbekende emoties en verlangens ontwaken. Hij voelde reeds den invloed der
beschaving in haar duizenden vertakkingen en 't was hem als een telkens nieuwe
openbaring, als de kennismaking met een tooverwereld waar hij 't wonderkind van
was. Wat was het leven anders dan 't geen hij tot nog toe op zijn dorpje kende! Wat
was 't oneindig rijker en veelzijdiger! En, de algemeene verschijnselen tot zijn eigen
bestaan terugbrengend, dacht hij aan 't geen er noodzakelijkerwijze in moest
veranderen om hem eenigszins op het peil te brengen, waar hij zich, althans
voorloopig, wenschte te handhaven. Hij moest andere, meer steedsche kleeren dragen;
hij moest het minderwaardig werk, bij Van Belleghem, zoo spoedig mogelijk verlaten
om zich, zoo veel en zoo uitsluitend als 't maar kon, enkel aan zijn kunst te wijden;
en eindelijk moest hij zijn moeder zien te bewegen om zich ook netter en fatsoenlijker
te kleeden en een andere, ruimere, ietwat deftiger woning te betrekken. Maar voor
dat alles was geld - en nog wel tamelijk veel geld - noodig; en hoe zou hij daar aan
geraken?
Naarmate zijn betrekkingen met Florimond en Sylvain intiemer werden, drong hij
ook wat dieper tot hun eigen leven door en kwam er van zelf toe hun voorbeeld
eenigszins te volgen. Dat waren krachtige modellen, van wie een sterken invloed en
een vast vertrouwen uitging. Sylvain had weer een schilderijtje verkocht en van
Florimond waren verzen opgenomen in een tijdschrift dat betaalde; zij hadden beiden
geld op zak; en Fonske,
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door zijn sterk verlangen in den nood gedwongen, nam eindelijk al zijn moed bij
elkaar en vroeg eens aan Sylvain:
- Keunt-e mij euk nie ne keer aan azeu ne keuper helpen?
Nog al verbaasd en misschien wel een ietsje geërgerd over Fonske's durf, keek
Sylvain naar hem op. Maar meteen voelde hij zich gevleid dat het buitenkind zoo
nederig zijn hulp inriep, en, na een oogenblikje aarzeling, antwoordde hij,
flegmatisch-kortaf, als naar gewoonte:
- Misschien. Hèt-e wat?
- Joa Joajik, verzekerde Fonske.
- Tot nog toe hadden de beide estheten zich eigenlijk niet geïnteresseerd voor wat
Fonske, buiten de academie-lessen om, al of niet aan teekenen en schilderen
presteerde. Evenmin hadden zij eenig verlangen getoond om te weten waar hij woonde
of kennis met zijn omgeving te maken. Nu leek het hen echter wel leuk om daar eens
heen te gaan en op een mooien zondagmiddag werd het plan ten uitvoer gebracht.
Na iets gebruikt te hebben in een restauratie - ook al weer een ontroerende
nieuwigheid voor Fonske, waar hij zich voorzeker nooit alleen zou gewaagd hebben,
- haalden zij den trein en stapten een half uurtje later bij het klein stationnetje
Meulegem af.
Fonske had vooruit zijn moeder gewaarschuwd. Zij zou zich op haar
uiterst-best-mogelijk aankleeden en het armoedig huisje zou er zoo weinig armoedig
en zoo netjes uitzien als het maar kon.
't Was geen geringe emotie voor Fonske, toen hij zoo tusschen zijn twee voorname
vrienden den weg naar 't dorp opwandelde. Zij droegen breedgerande zwarte
deukhoeden op hun wilde haren en zij hadden elk een zwaren knuppel mee, alsof ze
zich aan een aanranding verwachtten. Zij waren echte stadsmenschen, die nooit naar
buiten kwamen en zij stelden Fons al dadelijk de gekste vragen over wat zij op het
land bemerkten.
Hun verschijning maakte ophef. Die lange haren, die groote hoeden, die
wild-groeiende baarden, 't was alles heel ongewoon op Meulegem; de deuren vlogen
in 't voorbijgaan open en Fonske hoorde duidelijk genoeg de
onbehouden-nieuwsgierige uitroepingen:
- Wie zijn datte? Mee wie leupt Fons Vermoare doar? Ha da zijn zeker zotten!
Florimond glimlachte, zeer uit de hoogte:
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- De naturellen 'n zijn hier nie geweune van meinschen te zien, geleuf ik!
Eigenlijk schaamde Fons zich een beetje, èn over 't eigenaardig uiterlijk van zijn
twee vrienden, dat niet paste in die omgeving, èn over de opdringende
onbescheidenheid zijner mede-dorpelingen. Vóór het ‘Vosken’ onder andere, waar
Rietje Koarelkes en Feelke Brouwers met nog twee andere jonge boerenkinkels aan
het bolspel waren, ging het er wel wat erg aan toe. Zij staakten hun spel om met
gapende monden en oogen te kijken en Feelke riep brutaal-luid terwijl ze
voorbijtrokken:
- Fon,.... verdome,.... wa ès da? Mee wie leupt-e gij doar?
Fons gaf geen antwoord, maar achter hun rug ging een hoongebrul op, gevolgd
door hevig schaterlachen.
- 't Zijn hier nog wilden, glimlachte kalm Sylvain.
Fonske was maar blij dat ze al spoedig aan zijn huisje waren.
- Welgekomen, meniers, welgekomen! groette Fonske's moeder, hen nederig op
haar drempel te gemoet komend.
Zij namen even hun geweldige flaphoeden af en groetten haar als ‘madam’.
- Tut tut tut, madam, Noem gulder mij ‘vreiwe’ meniers. We 'n zijn wij moar
simpele wirkmeinschen, meniers. Kom binnen as 't ulder blieft.
Zij traden binnen, hun hooge gestalten onder 't laag deurgewelf buigend.
Fonske leidde hen in 't slaapvertrek, liet hun daar zijn schilderijen zien.
- Dàt es slecht! riep dadelijk, op categorischen toon, Florimond, naar een doek,
waarop 't kasteel stond afgebeeld, wijzend.
Sylvain, sprakeloos, hoofdknikte beamend. Fonske voelde zich pijnlijk te leur
gesteld.
- Menier Wattenberg vond het pertan1) goed, waagde hij schuchter.
Dat deed de anderen opspringen.
- Dat es wel 't duidelijkst bewijs dat 't niet 'n deugt! triomfeerde Florimond. En
Sylvain, vol minachting glimlachend, beaamde nogmaals met een zwijgend
hoofdgeknik.
Andere doeken werden getoond.

1) Pourtant.
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- Dàt es goed, zie, dàt es goed! riep Florimond een landschapje ter hand nemend.
En, op een spottoon:
- Wat hè menier Wattenberg dóarvan gezeid?
- Hij 'n hè 't nie gezien, antwoordde Fonske.
- Dìt es goed, dìt is nog veel beter, zei nu op zijn beurt, in kalme woorden, Sylvain,
een lijstje uit den stapel nemend. En hij ging er mee bij 't raampje staan.
't Was 't conterfeitsel van Lisatje Van Belleghem. Zonder het zelf te weten had
Fonske er iets werkelijk-aardigs van gemaakt. Hij had het jong meisje de profil
geschilderd, tegen het licht van een kleingeruit raampje, dat uitzicht op een
bloementuintje had. En het frisch wangetje, het mooi-omschaduwd bloemen-oogje,
het zuiver voorhoofdje en heel het fijn profiel met blonde haren, alles kwam in zachte
harmonie van lijn en kleuren overeen met de omgeving: 't was of het knap gezichtje
midden in de bloemen stond, zelf bloem onder de bloemen, met iets van zalige
verrukking om de half-ontsloten lippen, alsof het heerlijke geuren inademde. Nu kon
ook Florimond niets anders dan juichend goedkeuren; zij gingen alle twee bij 't
venster nauwkeurig de details ontleden en toen keerden zij zich met een oolijk lachje
naar Fons om en vroegen hem of dat een meisje uit het dorp was.
- Joajoa 't, antwoorde Fons, 't es Lisatje Van Belleghem, 't dochterke van mijnen
boas.
- 't Es spijtig da z'in de stad nie 'n weunt, 'k zoe euk ne kier heur portret moaken,
zei Sylvain. En weer lachte hij ontdeugend.
Fonske ging daar niet verder op door, maar de toon van zijn vrienden over Lisatje
beviel hem maar half. 't Was eenigszins alsof de hand werd geslagen aan iets dat
hem alleen toebehoorde. Hij voelde iets als een heel klein beetje jaloezie; en meteen
kreeg Lisatje voor hem een beteekenis die ze totnogtoe niet had. Hij nam het schilderij
en stopte het weg; liet andere dingen zien.
Zij vonden nog twee of drie stukken goed en al het overige onvoorwaardelijke
prullen, en Sylvain besloot dat hij die enkele doeken zou meenemen en ze aan zijn
kunstverkooper laten zien. Hij hoopte wel, dat hij er twee of drie van de hand zou
kunnen doen. Fonske was al bij voorbaat dankbaar-tevreden.
Toen was er daar in 't huisje niets meer te bekijken en nu verlangden zij den tijd
dien zij nog over hadden te gebruiken om iets van het dorp en de omgeving te zien.
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- We zillen op de Meulenberg goan, zei Fonske. Van doar uit zie-je alles.
Zij gingen.
Fonske leidde hen eerst tusschen de enkele huizen van 't dorpje, waar alweer de
menschen zeer nieuwsgierig op hun drempels kwamen kijken. Enkelen groetten met
diepe buiging, uit slaafsche gewoonte hun heeren te groeten, maar de meeste deden
het niet, gedeeltelijk omdat Fons er bij was, maar ook wel alsof zij instinctmatig
voelden, dat het hier geen echte heeren gold, zooals zij die gewend waren. Toen zij
voorbij het huis van Van Belleghem kwamen was Fons eigenlijk blij dat daar niemand
op den drempel stond en hij zei hun ook maar niet, dat Lisatje daar woonde. Langs
een smal, stijgend paadje, tusschen twee, dicht met kreupelhout begroeide
zandheuvels, bracht hij hen boven op den molenberg.
Daar strekte zich een heerlijk zicht van uren-wijde ruimte uit. En 't was zóó
onverwacht, daar midden in het vlakke Vlaanderen, dat zelfs aan de twee stedelingen,
vrij ongevoelig voor natuurschoon, een kreet van verraste bewondering ontsnapte.
Het gansche land lag er onder hun voeten, met bosschen, bouwland, weiden en
rivier in doezelige golvingen wegdeinend naar de blauwachtige heuvelverten, alsof
een goede reus met groote, zachte hand in liefdevol gebaar over de wijde streek had
heengeaaid. Hier had hij een glinsterenden zilverkronkel der rivier getrokken, dáár
had hij een donker bosch geplant, ginds verder nog het tintlend goud der oogstvelden
gestrooid, en alles als het ware overgoten met een heilig-stille atmosfeer van zoete
rust. Het nietig dorpje, met zijn spits kerktorentje, dat daar vlak onder lag, was als
een nestje van geluk en poëzie; de oude, grijze molen stond met naakt-gekruiste
wieken in zijn eenzaamheid te droomen en heel in het verschiet, heel licht en
nauwelijks zichtbaar boven de eindelooze, dichte deining van de donkere
boomenkruinen heen, verrezen de hooge torens van de verre stad, ijl als lichtbakens
over de wijde uitgestrektheid van een zee.
Fonske, trotsch dat ze zijn streek zoo mooi vonden, wees hun de twee kasteelen:
't kasteel van ‘menier den bron,’ 't kasteel van ‘menier de groave’.
- Zeu 't es doar da ze weunt? glimlachte Florimond naar de koepels en de torens
wijzend.
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Fonske kreeg een kleur.
- Joa 't, knikte hij met inspanning.
- Hawèl, ik hier, en gij doar, Sylvain, schertste Florimond, om beurt naar de twee
kasteelen wijzend, da zoe mij goan. En ou?
Sylvain grinnikte dat hij er niets tegen op had, maar dat er toch ook wel een plaatsje
voor Fons en de jonkvrouw moest openhouden worden.
Zij gingen daar een tijd op door, tot stille ergernis van Fonske, die dat alles wel
misplaatst vond; en eindelijk drukten zij 't verlangen uit, althans één van die twee
kasteelen, het mooiste, waar Fons later zou wonen, van dichtbij te zien.
Fonske kon niet anders dan er hen heen brengen.
Zij huppelden vlug den molenberg af, liepen dwars door het dorp, kwamen in de
weide.
- Wa veur 'n biest es dat! riep eensklaps Sylvain, angstig op zij springend.
Nu kon Fonske ook eens hartelijk met hem lachen.
- Zij-je gij schouw van nen oakpuit1)! spotte hij.
Sylvain had blijkbaar nog nooit een kikker gezien. Met aandachtig wantrouwen
ging hij 't beest nauwkeuriger opnemen, telkens weer 'n beetje schrikkend bij iederen
wipsprong. Florimond, die wél eens kikkers had gezien, lachte hem vierkant uit.
- 'K ben d'r vies van, griezelde Sylvain met opgekrulde bovenlip.
In kalme nieuwsgierigheid kwamen nu ook de koeien op hen af. Zij stapten loom
en breed over de wei en bulkten. De beide stedelingen bleven staan en hielden hun
knuppels in de hoogte.
- 't Zijn stieren! riep Sylvain.
Fonske moest schaterlachen, ging naar de koeien toe, klopte hen pletsend op de
schoften:
- Ala, Bloare, ala, Blesse, uit de wig!
- 'K 'n zoe buiten toch nie keune weunen, verzekerde Sylvain.
Zij kwamen bij de rivier en stonden vóór 't kasteel, Fonske vol overerfelijk ontzag,
de beide stedelingen met iets superieur-schimpends in de oogen.
- 't Ziet er parvenu-achtig uit, beweerde Florimond; en Sylvain hoofdknikte,
sprakeloos beamend. Fonske begreep het woord wel niet, maar voelde een afkeuring.

1) Kikvorsch.
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Florimond ging naar het bootje toe, dat aan den oever lag.
- O! ge 'n meug niet! schrikte Fonske, 't es 't beutse van 't kastiel.
- 't Beutse van 't kastiel! riep Florimond verbaasd. En 't ligt hier in de wei!
- 't Es gelijk, 't es 't beutse van de groave, doar 'n mag niemand mee voaren!
verzekerde Fonske.
- Hoe komen de meinschen dan over 't woater? ergerde zich Florimond.
- Ginter, 'n endeke verder, aan den overzet van boerke Floncke, zei Fonske.
Zij volgden de rivier tot aan den overzet van boerke Floncke, waar, op hun geroep,
een stevig-knappe meid hen met een bootje naar den anderen oever bracht. Zij liepen
dwars door boerke's hof, de beide stedelingen even neus-dichthoudend voor een
scherp-riekende mestvaalt en kwamen weldra in een lange, prachtige beukendreef,
de dreef van het kasteel.
Fonske vond het niet bepaald prettig daar met zijn twee voorname vrienden te
loopen. Eigenlijk achtte hij hen beter geschikt voor de stad dan voor buiten en 't speet
hem wel een beetje, dat hij ze naar Meulegem had meegenomen. Zij bewonderden
zoo weinig wat hijzelf zijn leven had had leeren waardeeren en vereeren, en hij wist
niet goed of hij wel verheugd dan bang moest zijn voor een mogelijke ontmoeting
met jonkvrouw Elvire of een der andere adellijke familieleden. Terwijl hij dat in
zichzelf overwoog werd het gesnor van een automobiel hoorbaar en door 't kasteelhek
kwam de welbekende, grafelijke auto aangereden.
Fonske kreeg een vuurkleur en trok zenuwachtig zijn vrienden bij de mouw.
- Z' es doar! kreet hij dof.
De twee estheten drongen op zij. Zij maakten front naar den weg en bleven
onbeweeglijk staan, als palen. Heel langzaam kwam de open auto aangereden. Aan
't stuur zat meneer Gaëtan, naast hem jonkvrouw Elvire en in den achterwagen de
Engelsche, die glimlachte met bloote tanden.
Fonske nam zijn hoedje af en groette met diep-nederige buiging. Hij kreeg een
minzaam knikje, toch een beetje als van verre, terug. Toen vertrok 't gezicht der
jonkvrouw plotseling als van verwondering en in het snorren van den motor keek zij
met hautaine
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strakheid naar de twee groote flaphoeden en de wilde baarden. De estheten hadden
geen lid verroerd. In arrogant-stugge houding namen zij het meisje vrijpostig op en
keken ook den jonker met zijn ‘boulevard’ na. 't Was zóó gewild en vlug-vijandig,
dat Fonske ervan schrikte. Met een grijnslach van minachting keerden zij zich in 't
opgejaagde stof der auto om, en Florimond zei tot Sylvain:
- Ik 'n zoe ze nie moeten hén. En gij?
Sprakeloos-grinnikend schudde Sylvain het hoofd. Neen, hij ook niet.
- Wa veur nen ignobele crétin es dat, die nevens heur zit? vroeg Florimond aan
Fonske.
- Menier Gaëtan, de zeune van menier den b'ron, antwoordde Fonske, die maar
half begreep.
- Es dat heur lief?
De ruwe woorden troffen Fonske als een kaakslag. Nog nooit had hij iemand zoo
oneerbiedig over hun traditioneele heerschers hooren spreken. Het deed hem pijn en
het maakte hem nijdig. Hij gaf geen antwoord. En toch,.... diep in zijn binnenste,
voelde hij een soort ontzag voor die twee kerels, die zoo maar raak, en zonder vrees,
de geduchte dorpsafgoden van hun voetstuk durfden gooien. Het was een kracht
welke hij niet bezat; een vrijheid, en daardoor een waardigheid, hoe ruw ook, die
steun gaf aan hun leven. Zij hadden niet gegroet, zij hadden niet het hoofd gebogen,
zij kenden schuwheid noch ontzag, zij voelden zich niets minder, wel het tegendeel,
dan die machtigen en rijken, en Fonske onderging, in weerwil van zichzelf, een soort
van afgunstigen eerbied voor een durf en kranigheid, die hij wel nooit bezitten zou.
Langzaam keerden zij naar 't dorp terug: De zon ging onder in oranje glorie en de
stille populieren wierpen lang hun dwarsche schaduwvlekken over 't glinstergroene
weiland. Het dorpje lag zich als 't ware te spiegelen in avondluister en 't roomig vee,
door de koewachtertjes opgedreven, stond roerloos-wachtend bij den oever der rivier,
als met goud omgoten.
De twee regeerende kasteelen op hun heuvel, keken elkaar met schitter-ruiten aan.
Het was alsof ze alle twee, in rijk genieten, elkander's pracht en macht bewonderden.
Zij heerschten, men zag ze voelbaar heerschen over 't gansche land en zelfs de twee
teugellooze, en vrijgevochten estheten werden iets als een benauwende
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drukking gewaar, want Florimond zei tot Sylvain terwijl hij naar de beide imposante
buitens wees:
- Dà zoe hier weg moeten, dà stoort.
Zij kwamen weer in 't dorpje. Op elken drempel zaten nu de menschen van de
zachte avondfrischheid te genieten; en reeds van verre zag Fons Lisatje met haar
moeder staan, vóór 't huisje van Van Belleghem. Hij hoopte maar dat zijn vrienden
het meisje niet zouden opmerken, maar het liep mis: Sylvain ontdekte haar dadelijk,
bleef staan, en zei glimlachend:
- Dat es 't scheun meiske van 't portret.
- Verdeeke joa 't! riep Florimond. Ala, Fons, presenteert ons ne keer.
Met tegenzin, hoog kleurend en gegeneerd, voldeed Fonske aan 't verzoek:
- Lisatsje, da zijn tweeë van mijn kameroaden uit de tiekenschole.
- W'hèn ou portret gezien, mademoiselle, 't es scheune, zilde, zei Florimond met
stralende oogen.
- Es 't woar, meniere; glimlachte 't meisje schuchter den blik neerslaande.
- Moar 't origineel es nóg scheunder, complimenteerde Sylvain.
Lisatje, die maar half begreep, keek nog bedeesder even op en sloeg de oogen
dadelijk weer neer. Fonske beet op zijn lippen, inwendig spijtig en geërgerd, en hij
voelde weer een diep-priemend steekje van vluchtige jaloezie, alsof aan iets getornd
werd, waar hij alleen recht op had. De moeder bleef stijf en vagelijk-wantrouwend
naast den muur staan; Van Belleghem, opgeblazen-dik en rood, verscheen in de
deurpost die hij geheel vulde en tikte even aan zijn glimmend petvizier.
De twee estheten namen hun flaphoeden af en groetten tot afscheid. Fonske zei
‘tot morgen’ aan Van Belleghem en keek Lisatje strak en glinsterend in de oogen
aan. Hij zou zijn vrienden op het dorp maar niet meer nooden. Hij was wel niet
verliefd op Lisatje, maar - hij wist niet waarom - hij had toch niet gaarne gezien, dat
een van die twee op haar ging verlieven.
Beiden waren hoogst verrukt van Lisatje. Zij hielden daar een betoog, midden op
de straat, over 's meisje's frissche schoonheid, die voor Fonske als een openbaring
klonk. Met zulke oogen had hij haar toch nooit aanschouwd. Zij vonden haar tienmaal,
hon-
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derdmaal, duizendmaal mooier dan de jonkvrouw en begrepen niet hoe Fonske dat
ook niet zag en voelde. Zij zouden niet aarzelen. Al was de jonkvrouw nog zoo rijk,
honderdmaal, duizendmaal zouden zij de voorkeur aan Lisatje geven. 't Gaf Fonske
een gevoel van troost gemengd met wrevel.
In Fonske's huis pakten zij de schilderijen bij elkaar. Sylvain koos er vijf uit,
waaronder het portret van Lisatje. Fonske had dit laatste nu veel liever bij zich
gehouden, maar dorst Sylvain, die hem wellicht aan koopers zou helpen, niet
mishagen. Hij droeg het pak en vergezelde hen naar het station.
Onderweg kwamen zij meneer den pastoor tegen. Fonske nam haastig zijn hoed
af en groette zoo nederig en zoo diep als hij mejonkvrouw Elvire en meneer Gaëtan
had gegroet. De twee estheten, daarentegen, namen in 't minst geen notitie van den
geestelijke. Fonske was er gansch ontsteld van, want meneer de pastoor was geen
mindere macht dan meneer de graaf of meneer de baron en hij vreesde strenge
verwijten, dat hij in slecht gezelschap verkeerde. Meneer de pastoor had héél verbaasd
en zelfs héél boos naar zijn twee gezellen opgekeken.
- Saleweert-e gulder de pàsters niet? kon Fonske niet nalaten gansch ontdaan te
vragen.
- Den dienen die doar veurbij gekomen es? vroeg Florimond minachtend uit de
hoogte. We 'n kennen hem niet.
- 't Es menier de pàster van Meulegem, antwoordde Fonske vol benauwd ontzag.
- Al was ie-hij de Paus, we 'n kennen hem niet, zei Sylvain smalend.
- Hoe durven ze toch! dacht Fonske. En weer voelde hij, in een mengsel van angst
en bewonderende afgunst, bij hen die sterkende kracht, dien waardigheidstrots
tegenover machtigen en rijken, welke hem zoo zeer ontbraken.
Op het perron van 't stationnetje namen zij van elkander afscheid. Sylvain beloofde
vast reeds den volgenden ochtend met de schilderijen bij zijn kooper aan te gaan en
hoopte wel dat hij over weinige dagen Fonske eenig gunstig bericht zou kunnen
zenden.
Den volgenden ochtend - Fonske was bezig aan wat decoratiewerk in het gemeentehuis
- klopte de daar langs komende postbode op een der ramen om zijn aandacht te
wekken.
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- Fons, vroeg hij, toen de jonge man met zijn borstel in de hand naar buiten kwam,
het-e gij gisteren oavend ou schilderijen in den trein nie loate stoan?
Fonske schrikte geweldig.
- Mijn schilderijen! Ha 'k hé ze meegegeven aan iene van mijn kameroaden!
- Hawèl, den dienen hé ze vergeten stoan, zei de postbode. Gelukkig hét de
conducteur ze gevonden en, omdat hij ou kent, hè z' hij weere noar Meulegen
meegebracht. Ze stoan in de stoassie.
Fonske liet vallen wat viel en holde wanhopig naar huis toe.
Juist kwam zijn moeder hem gansch ontsteld te gemoet, met een blauw papiertje
in de hand.
- Och Hiere, Fons, 'n dépêche! Wa mag da zijn!
't Was van Sylvain. Hij maakte zijn excuses, had gelukkig vernomen dat de
schilderijen weer naar Meulegem waren, vroeg onmiddellijk terugzending aan zijn
adres.
Drie dagen later ontving Fonske een tweede telegram:
‘Vier schilderijen verkocht samen driehonderd vijf en zeventig frank.’
't Was of Fonske eensklaps gek werd. Hij sprong letterlijk op van geluk, hij danste
van geluk en kwam met 't blauw papiertje naar zijn moeder toegeloopen, luid-jubelend.
- Moeder! moeder! 't 'n es niet te geleuven! Vier schilderijen verkocht veur drei
honderd vijf en tsjeventig frank! moeder, moeder, we zijn rijke!

XVI.
Die dag van het bezoek zijner vrienden teekende een ommekeer in Fonske's leven.
Hij was niet langer 't schuwe mannetje, dat vreesachtig-eerbiedig opzag tegen al wat
boven hem stond; 't gelukte hem althans iets van de overerfelijke, slaafsche
onderworpenheid van zich af te schudden.
Hij voelde zich opeens rijker geworden; niet alleen door het verdiende geld, maar
rijker van gemoed. Hij kon meer, hij durfde meer, hij mocht meer. Er kwam iets
mannelijks in hem, hij hield het hoofd op, zijn oogen keken recht en frank de
menschen en de dingen aan, zijn stap werd vlugger, veerkrachtiger. Er lag
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een helder doel voor hem in het verschiet, waaraan veel ander heil verbonden was
en waar hij flink op afstuurde.
Hij wilde kunstenaar worden, hij wàs kunstenaar, hij zou er zijn brood mee
verdienen!
Het eerste wat hij deed was op beleefden, doch vasten toon aan Van Belleghem
te gaan zeggen, dat hij voortaan nog wel binnenhuis-versiering en decoratie-geschilder,
maar geen kladpottersfacadewerk meer wenschte te verrichten. Zoo iets beviel Van
Belleghem maar half en even zette hij een norsch gezicht; maar Fonske hield vol,
vertelde van de vier verkochte schilderijen en Van Belleghem lei zich uit nooddwang
bij den toestand neer. Trouwens, 't was of het zoo wezen moest: nog denzelfden dag
ontving Van Belleghem een aanvraag tot wandversiering van een nieuwe, bij het
station gebouwde herberg en Fonske werd de als van zelf aangewezen persoon om
het werk uit te voeren. De condities waren mooi, hij ging met Van Belleghem kijken.
Zij kregen accoord en er werd besloten dat Fonske de vier herbergwanden met
waterverf-tafereelen zou beschilderen: een hertenjacht in groene bosschen, een
wolvenjacht op de sneeuw en verder 't kasteel van meneer de graaf en 't kasteel van
meneer den baron, ieder op zijn heuvel, met de rivier en de weilanden vol grazend
vee er onder. Te vergeefs had Fons gepoogd, uit een begrip van logisch verband, de
wolvenjacht te doen vervangen door een ander tafereel, b.v. door het kerkje en het
oude molentje, aangezien er misschien nog wel herten, maar zeer zeker geen wolven
in den omtrek meer bestonden. Doch de bierbaas had absoluut op de wolven
aangedrongen en Fonske moest, met tegenzin, wel toestemmen. Het ging niet zonder
eenige moeite. Sylvain en Florimond hadden met hem wel eens gesproken over wat
zij noemden ‘hun artistiek geweten’, dat hun slechts toeliet die werken uit te voeren,
welke met hun esthetische opvatting strookten. Nooit weken zij van dit
hardnekkig-vastgehouden beginsel af en Fonske vroeg zich even af, of het nu ook
zijn artistieke plicht niet was onwankelbaar zijn meening te verdedigen. Hij deed het
echter niet. Voor ditmaal gaf hij toe, vast besloten, later, als hij nog wat sterker in
zijn schoenen stond, geen enkele concessie meer te doen.
Toen kwam iets anders aan de beurt. Een artiest mocht wel eigenaardig, maar niet
schunnig gekleed loopen. Een artiest toch
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was een heer, en, als zoodanig, diende hij zich netjes voor te doen. Met een deel van
de drie honderd vijf en zeventig frank, kocht Fonske zich nieuwe kleeren. Hij nam
ook de gewoonte aan, elken dag, ook op zijn werk, een witte boord te dragen, en hij
liet zijn haar groeien en machinaal streken af en toe zijn vingers in krullende beweging
op zijn bovenlip, waar zich een donzig snorretje begon te ontwikkelen. In enkele
weken tijds was Fonske zóó veranderd, dat de menschen hem niet meer herkenden.
In de stad had het kringetje zijner kennissen zich ook langzaam uitgebreid. Zijn
verkochte schilderijtjes waren, met werk van andere jonge schilders, in een klein
zaaltje ten toon gesteld geweest, en enkele menschen waren hem komen aanspreken,
hadden hem komplimentjes gemaakt. Zelfs had een locaal kunstblaadje waardeerend
over zijn arbeid geschreven. Meer en meer ontwikkelde hij zich tot bewuste
zelfstandigheid en voelde hij hoeveel ruimer de wereld en het leven waren, buiten
het nauwe kringetje, dat totnogtoe zijn blik omgrensde. De regeerende kasteelen van
zijn nederig dorpje schenen hem niet langer de eenige, bestaande wereldmachten;
meneer de graaf, meneer de baron, meneer Gaëtan of jonkvrouw Elvire de eenige
voorname en superieure wezens: hij zelf nu voelde zich dagelijks ontwikkelen en
stijgen en naarmate hij steeg kwam het hem voor of de traditioneele afgoden daalden
en of hij meer en meer met hen op een gelijk plan kwam te staan.
Hij sprak nu tamelijk goed Fransch, hij kon een Fransch gesprek volgen en er min
of meer deel aan nemen, hij had reeds eenmaal, vrij voldoende, een franschen brief
beantwoord. En, wat wel teekenend was voor zijn ontwikkeling: hij begon ook in
andere kunst-uitingen belang te stellen: hij las boeken, 's avonds, als hij tijd had en
meer dan eens was 't reeds gebeurd, dat hij ook na de teeken-academie in de stad
bleef, ergens, met vrienden, in een eenvoudig restaurantje lunchte en daarna een
muzikale of theatrale matinee bijwoonde.
Ongeloofelijk-sterk werkte aldus de wrijving van gedachten, het kritisch aanhooren,
aanschouwen en genieten van verschillende kunst op hem in. Hij kon het lang niet
alles in zich opnemen en verwerken; 't was ineens veel te rijk-en-afgewisseld, maar
dat loste zich dan langzaam-bezinkend in hem op gedurende de vele rustig-stille
dagen van de arbeidsweek en voortdurend verrijkt in
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levenskennis en ervaring kwam hij bij het reeds verkregen en begrepen nieuwe
schatten oogsten.

XVII.
Zoo maakte hij ook eens, door tusschenkomst van Florimond en Sylvain, wier relaties
zich vrij breed vertakten, kennis met een personage en een wereld waar hij vroeger
wel eens van gehoord had, maar die steeds, door de dorps-autoriteiten afgeschilderd
werden als het snoodste en slechtste dat er kon bestaan. Eens, op een kleine
tentoonstelling, waar hij weer iets ingezonden, en zeer gelukkig verkocht had, werd
hij voorgesteld aan Kappuijns, het alombekende, verafschuwde, of verafgoodde,
kopstuk der sociale volkspartij.
Fons herinnerde zich, dat meneer de pastoor meer dan eens, in zijn sermoenen,
tegen Kappuijns en zijn verderfelijken invloed had gepredikt. Geen mensch, op 't
dorp, zou het gewaagd hebben met zulk een man ook maar even om te gaan en nu
stond Fonske vóór hem, vóór dat levend zinnebeeld van snoodheid en van zonde,
alsof het niets was.
Hij beefde ervan en sloeg eerst, als duizelig, de oogen neer. Hij kon den
doorpriemenden blik van dien man niet verdragen. Dat was nu ook een heerscher,
maar van een gansch ander soort dan de heeren der regeerende kasteelen. Als
eenvoudig werkman was hij de kamp om het bestaan begonnen, hij had geleden en
gestreden, hij had zelfs maanden doorgebracht in de gevangenis voor zijn te
kras-geuite meenigen; en nu stond hij daar, ongebroken en krachtiger dan ooit, man
van het woord en vooral man van de daad, sterk als een rots tegen de aanranding,
gevreesd en zelfs geëerd door velen, die destijds gepoogd hadden hem dood te
drukken. Hij was een groote macht geworden door zijn taaie werkkracht en knappe
volharding, hij had de menschen overwonnen en naar zijn eigen, sterken wil gekneed
en daarbij was hij zuiver en eerlijk gebleven, verre verheven boven 't lage ideaal van
geld en weelde, dat voor zoovelen het hoogste, maar voor hem slechts een
ondergeschikt deel was van wat hij had willen en kunnen bereiken.
Hij sprak met Fonske over de beteekenis der kunst en onder 't spreken had hij die
knedende bewegingen der handen die hem
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eigen waren en waarmede hij zijn argumenten om zoo te zeggen tot concreet-voelbare
bewijsstukken scheen te verwerken. Wat speet het hem, dat hij zelf geen kunstenaar
was! Wat was er nog veel, oneindig veel te scheppen en hoe zou hij die wereld van
gewaarwordingen en ervaringen, waar hij vol van was, die bij hem overborrelde, met
aangrijpende kracht uitgebeeld hebben! Hij keek naar Fonske's schilderijen en vond
er wel veel goeds in, maar wat was er nog oneindig veel meer en grooters en diepers
te verwezenlijken! Het gansche lijden van het proletariaat was nog in duizenden en
duizenden schakeeringen te beelden, en 't moest en 't zou geschieden door de krachtige
jongens uit het volk, die des volks ellende hadden meegeleefd en meegestreden.
Waarom een droomerig, arcadisch landschap uitgeschilderd, terwijl er in dat landschap
mannen zwoegden, dag aan dag, van den ochtend tot den avond, hun gansche leven
lang, in afbeulende verstomping, voor een ellendig stuk brood! Wat was, van uit een
menschlievend en zelfs gewoon-menschelijk standpunt beschouwd, aangrijpender:
een lichtekooi of rijke dame met prachtsieraden in een luxe-koets, of een arm
fabrieksmeisje dat, in lompen neergehurkt, tegen den barren muur dier fabriek, van
afgematheid zit te hijgen! En waarom, als schilders conterfeitsels van den oorlog
wilden scheppen, waarom moesten het telkens schitterende uniformen zijn, en
steigerende paarden, en wapperende vlaggen en trofeeën; en niet de gruwelijke,
anonieme, vuile en triestige doodsellende van één enkel, onschuldig, afgemarteld
wezen: het simpel soldaatje, één en miljoenenvoudig, de Menschheid zelve, die voor
de grillen of belangen van slechts enkele machtigen vermoord wordt? Ja, de
leelijkheid, de vuilheid, de gore, vieze, triestige, stinkende vuilheid en niet het valsche
klatergoud van den oorlog, wie zou dàt eindelijk eens schilderen?
Hij wond zich op, hij liet zich gaan, hij kneedde zijn woorden als ballen, weldra,
als hield hij een publieke voordracht, door een schaar van gretige toehoorders
omringd; en de twee estheten, die het heelemaal met hem niet eens waren, en zelfs
voor een man van zijn groote beteekenis niet de minste deferentie toonden,
schreeuwden hem namen in 't gezicht: Millet! Géricault! Delacroix, terwijl Fonske
voor het geweld van 't twistgesprek achteruitdeinsde, als door schrik bevangen. Maar
nieuwe horizonnen gingen meteen voor hem open; wat die man, wat die geweldige
Kappuijns
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bereikt had, konden ook anderen in een andere lijn bereiken: men moest vooral willen
en durven, hartstochtelijk, fanatiek, met nooit-vermoeide werkkracht, de oogen steeds
halsstarrig-strak gevestigd op zijn ideaal. Kappuijns blakende woorden waren als
een stroom van ontembare energie over Fons heen gevloeid; 't werd in hem als een
plotselinge openbaring van nog nooit vermoede, eigen kracht; die sterke man had,
in enkele minuten tijds, als 't ware een nieuwe wereld voor het nuchter buitenkind
geopend.

XVIII.
Hij had hem ook bovenal, - en voor het eerst, en heel wat sterker dan totnogtoe de
woorden van zijn vrienden deden, zijn volle waardigheid als onafhankelijk mensch
doen voelen en beseffen.
Hij was zooveel waard als een ander mensch: zooveel als meneer de graaf, zooveel
als meneer de baron, zooveel als meneer Gaëtan ondanks het verschil van
maatschappelijken stand en fortuin. Hij mocht verliefd zijn op de jonkvrouw, evenals
hij mocht verliefd wezen op Lisatje; dat maakte geen verschil: de eene was niet meer
dan de andere. En hij had zelfs het recht verliefd te zijn op alle twee; het was geen
schande, zooveel groote kunstenaars - dat had hij immers herhaaldelijk van Florimond
en van Sylvain en ook van vele anderen gehoord - zooveel groote kunstenaars waren
op meer dan ééne vrouw verliefd geweest, werden door meer dan ééne vrouw in hun
voortreffelijkste werk geinspireerd.
Wàs hij nu eigenlijk verliefd op de jonkvrouw? Ja, hij dorst het ten slotte aan
zichzelf bekennen: hij wàs verliefd op haar!
Hij was verliefd op haar, als op het hoogste en schoonste, dat hij kende; verliefd
op haar als op een beeld van inspiratie, dat men in een idealen droom aanbidt. Zij
was dè Schoonheid zelve, de schoonheid van alles voor hem, en zijn aanbidding, die
hij in zijn eigen diepste binnenste toch als iets gruwelijk-gewaagds, als iets misdadigs
en bijna al iets wandadigs verborg, had feitelijk de naïeve, frissche reinheid van een
kinderlijke poëzie. Hij waande zich groot-menschelijk, bijna tyranisch-menschelijk
in zijn dweepende liefde, en had hij haar maar één enkele maal die vereerende
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liefde in woorden mogen uitdrukken en éénmaal van haar hooren, dat zij hem ook
zoo beminde, nooit zou hij iets anders of iets meer gewenscht en gevraagd hebben.
't Was de romantische aanbidding van een herdertje voor zijn koningin!
Vreemd: van op een afstand, terwijl hij met zijn vrienden in de stad over haar
sprak, scheen hem, wat hij als de verwezenlijking zijner liefde beschouwde, oneindig
veel gemakkelijker te bereiken, dan wanneer hij dichter in haar nabijheid was. Zoo
op een afstand stond ze meer in nuchtere realiteit, als gewoon mensch, als vrouw
voor hem. De kameraadjes hielden hem graag een beetje voor den mal met zijn
voorname liefde, en hij kon het nu best velen en ook even meelachen, gelukkig zelfs
dat het gesprek zoo ongegeneerd over haar liep. Maar in het dorpje, onder de
aristocratische bescherming der regeerende kasteelen, werd zij dadelijk weer de
ongenaakbare godin, waarnaar hij zelfs niet op dorst kijken. Hij moest haar maar
even van verre zien aankomen; hij moest slechts haar vader, haar moeder, of zelfs
haar gouvernante zien, terstond gaapte de afstand, die anders niet meer bestond, hem
als een afgrond aan en weer voelde hij zich het jongetje van niemendal, het
koewachtertje, het slaafje, dat van haar weldaden leefde. En hij begreep heel goed
dat alleen iemand uit haar eigen stand, zooals meneer Gaëtan, ooit op haar kon
aanspraak maken.
Nog steeds werd er in 't dorp verteld, dat die twee zeer zeker met elkander zouden
trouwen. Men zag ze altijd samen, zij groeiden samen op, het kon bijna niet anders.
Wel kwamen er ook dikwijls andere jongelui en jonge meisjes op de twee kasteelen,
doch dat was maar tijdelijk, die bleven een poosje en verdwenen, terwijl de jonker
en de jonkvrouw aldoor samen bleven. Fonske wist dat zoo goed als iedereen en
soms dacht hij daaraan met stillen weemoed en liet zich in zijn droomen en gepeinzen
gaan. Als hij nu eens meneer Gaëtan was in plaats van Fonske Vermaere! Rijkdom
kon hem weinig schelen, maar jonkvrouw Elvire!.... O, wat zou hij gelukkig zijn!
En hij aanzag meneer Gaëtan als een soort halve God op aarde, die wellicht den
omvang van zijn eigen groot geluk niet eens kende. Langdurig kon hij den jonker
staan nakijken, waar hij hem in het veld zag wandelen of door de straat zag gaan; hij
ontleedde gansch zijn houding, kleeding en manieren; hij spande zich in om te
begrijpen welke bekoring
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wel van zulk een man mocht uitgaan, en vergeleek dan met zichzelf en hoe hìj er
wel zou uitzien als hij zulke kleeren en manieren had als meneer Gaëtan. Het werd
een imitatie: Fonske kocht zich een hoed en een das zooals meneer Gaëtan er droeg
en eens, op een vroegen zondag-ochtend, vond zijn moeder hem in het slaapkamertje
bezig met zich achter op het hoofd een ‘boulevard’ te kammen.
- Ha moar jongen, wat peist-e gij! Ge kamt ou lijk menier Gaëtan! riep de vrouw
verbaasd.
Fonske kreeg een heete kleur van schaamte en antwoordde kregel, haastig weer
zijn haren platstrijkend.
- Och, moeder, zij-je nie wijs; 't es omda 'k 'n beetse brand hé op mijn achterheufd.
- Ha joa joa, zei de vrouw gerustgesteld. 'K miende dat-e menier Gaëtan wildet
noardoen. Ge 'n zoedt nie meugen, jongen, ze zoên 't ons kwoalijk nemen op 't kastiel.
- Kwoalijk nemen! Kwoalijk nemen! Ne meinsch mag hem toch wel kammen lijk
of hij wilt, pruttelde Fonske misnoegd.
De moeder ging daar maar liever niet verder op door.

XIX.
Ondertusschen had zich althans één vast voornemen, ontstaan uit zijn ontwaakte
waardigheidsgevoel als mensch, in hem als 't ware vastgeschroefd. Hij wilde niet
langer geldelijk door de jonkvrouw of haar ouders ondersteund worden. Hij had het
ook niet meer noodig; hij verdiende nu langzamerhand genoeg om heel netjes in zijn
onderhoud en in dat van zijn moeder te voorzien; hij wachtte zelfs maar op een
gelegenheid om met haar op een deftiger stand te gaan wonen; en hij besloot, vóór
het wintervertrek naar de stad, aan de jonkvrouw een brief van dank te schrijven en
haar daarbij nog eens een van zijn beste schilderijtjes als geschenk aan te bieden.
Hij oordeelde, dat hij nu ook wel genoeg Fransch kende, om zijn brief in die taal
te schrijven. Dat stelde hem alweer op meer gelijken voet met haar; hij ging maar
dadelijk aan 't werk, en toen hij er, na groote inspanning, mee klaar was, liet hij hem
den volgenden zondag lezen aan Florimond en aan Sylvain, om er, zoo noodig, nog
de fouten uit te halen.
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De twee estheten trokken eerst erg hun neus op. Zij vonden het een laffe zwakheid
van Fons, dat hij in 't Fransch wilde schrijven. Juist tegenover zulke lui, die de
waardigheid van hun nationaliteitsbewustzijn heelemaal verloren hadden, diende
men dit gevoel in zichzelf krachtig en scherp levendig te houden. Fons had zijn brief
in het nederlandsch dienen te schrijven. Doch zij kregen ten slotte medelijden met
hem en ondanks zijn weerzin haalde Florimond de fouten uit het epistel, die talrijk
waren.
Thuis gekomen schreef Fonske den brief op mooi papier zorgvuldig over. Dan
koos hij uit, wat hem het mooiste van zijn schilderijen leek: het dorpje onder sneeuw,
met de ontbloeiende lichtjes bij invallenden avond, en vroeg den dorpsveldwachter
of hij dat naar het kasteel wou brengen. Eerst had hij gedacht er zijn moeder mee te
zenden, maar toen voelde hij als 't ware iets vernederends voor zichzelf in die
opdracht. Beter ging het door den veldwachter. Zoo had het iets gewichtigers, iets
meer officiel, iets dat paste bij de plechtigheid van den franschen brief. De
veldwachter, trouwens, vroeg niets beters. Zijn dikke borrelneus bewoog van de pret,
toen Fonske hem een frank gaf om onderweg een paar ‘dreupelkes’ te drinken.
Twee dagen later kwam het antwoord. Fonske, die van zenuwachtige ontroering
tweemaal vier en twintig uur bijna niet at noch sliep, zag den derden dag tegen den
avond een der lakeien van 't kasteel, buigend onder 't lage deurtje, moeders huisje
binnenstappen. Hij liep hem na, ontving den brief uit zijn handen.
Reeds het adres was een emotie:
Monsieur Alphonse Vermaere
artiste-peintre
Meulegem.
Voorzichtig, met trillende vingers, trok Fons den omslag open.
Monsieur,
Quelle agréable et double surprise vous me faites en m'envoyant une lettre
écrite en français et en y ajoutant le charmant effet de neige! J'ignorais
totalement que vous connussiez le français et surtout que vous l'écriviez
si bien. Je vous en fais mon compliment le plus sinçère et suis heureuse
de constater qu'il ne vous manque plus rien maintenant pour devenir un
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grand artiste. L'oeuvre que vous y ajoutez du reste le prouve et je suis très
contente de la posséder et vous remercie sinçèrement.
A mon tour je vous réserve une surprise, probablement pour le printemps
prochain. J'en ai dejà parlé à mes parents, qui sont d'accord avec moi. En
attendant, continuez à bien travailler et à faire des progrès dans votre art.
Veuillez croire à l'assurance de mes sentiments distingués.
Cesse E. d'Assonville.
Fons vouwde 't briefje dicht en stopte 't in zijn zak. Hij zag heel bleek en sterk beefden
zijn handen. Hij had niet elk woord begrepen, maar wel de zinnen in hun geheel en
hij moest dat nu maar kalmpjes, in de eenzaamheid, laten bezinken en in zich
verwerken.
- Es mejonkvreiwe kontent? vroeg glimlachend de moeder.
- O, joa z' zilde, antwoordde Fonske verstrooid, en voegde er bij, dat hij nu spoedig
weer naar zijn werk moest.
In plaats van naar zijn werk te gaan beklom hij stiekum den Molenberg en ging
er zich op een eenzaam plekje rondom in het kreupelhout verschuilen.
Daar haalde hij den brief weer uit zijn zak.
Hij rook er even aan, doch proefde geen bizondere lucht. In den linkerhoek stond
een licht-lila kroontje met een wapen en daar streek hij even met zijn vingers overheen
en voelde 't hard relief der ingeperste stempeling. Toen las hij hem heel langzaam,
woord voor woord, weer over.
‘Connussiez’; die verbuiging kende hij niet, maar 't leek hem heel knap en heel
mooi en hij begreep toch. ‘Constater’ begreep hij niet, heelemaal niet. Dat woord
had Florimond hem nooit geleerd. Maar 't deed er niets toe, hij verstond den zin en
voelde zich gloeien van geluk en trots. Maar wat hem trillen deed, wat hem
onuitsprekelijk ontstelde en geheel van streek bracht waren de laatste zinnen: ‘A
mon tour je vous réserve une surprise, probablement pour le printemps prochain.’
Wat mocht ze daar wel mee bedoelen? Welke verrassing hield ze voor hem in
bewaring tegen de volgende lente: een verrassing waar haar ouders reeds van af
wisten en die zij goedkeurden! Hield zij wellicht ook van hem? Vermocht de kunst
den afgrond tusschen hen te dempen? Zag zij de mogelijkheid in, met hem...
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och, 't was onzinnig, en toch, welke verrassing - een verrassing die hem zou gelukkig
maken - kon het anders wel wezen?.... Het suisde in hem en 't nevelde vóór zijn
oogen: hij voelde zich eensklaps door een groote, weeke teederheid bevangen en zijn
blik werd vochtig.
Het plekje waar hij zat was als een droom van stille poëzie. Hij zat te midden van
bloeiende hei, met om zich heen een dichten kring van struikgewas in gouden
najaarspracht. Door een opening ontwaarde hij het vreedzaam dorpje in de diepte en
verder het smaragden kleed der weilanden, waarop de koeien graasden, en achter 't
zilver-kronkellint van de rivier, den weg-wazenden overheuvel, met de torens en de
tuinen van het grafelijk kasteel. Wat was het alles mooi en vreedzaam, wat baadde
alles om hem heen in zacht en kalm geluk! De wereld leek zoo groot en zoo ruim en
zoo mild van daar uit, er scheen zoo oneindig veel rustige plaats voor het geluk en
voor de weelde van een ieder. En die weelde voelde hij in zich doordringen, als iets
dat hem gegeven werd en niet meer zou ontnomen worden. Het was slechts een
illuzie, maar een illuzie zoo rein en rijk en wellicht rijker dan een tastbare
werkelijkheid; en op dat oogenblik verlangde Fonske niets meer, niets dan het heerlijk
woekeren en ontbloeien van den schat, van al de menigvuldige schatten, waarmede
hij zich nu begenadigd voelde.
Toen hij den volgenden zondag den brief aan zijn makkers liet lezen, hadden dezen
maar één roep:
- Ça y est! Ze wil mee ou treiwen!
Fonske liet hen dat zeggen: voorloopig had hij genoeg aan de gelukkig makende
verrassing, die zij hem tegen de volgende lente bewaarde.
(Slot volgt).
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Hendrikje
door Adriaan van Slooten.
In vroegen wintermorgen, toen stille om de hoeve de koude stond, 't water in de sloot
zoo trage heen gleed, aan den strakken hemel de sterren nog glansden, omdat te
sterven nog verre was, werd ze geboren.
En heel stille lag ze in de armen van den ouden geneesheer, en plots keek hij om
of er iemand was die hem wat ingefluisterd had.
Maar hij zag alleen den vader, den blijden vader, die heel stille stond, of er iets
was dat hem weerhield te spreken of zich te bewegen.
En angstig blikkend op de pas-geborene stond daar ook nog een vrouw, die helpen
moest, maar nu niet te helpen wist - en zij drieën keken naar 't kleine wichtje en dan
naar de moede vrouw, in de groote holle bedstee, die alleen maar slapen wilde en
slapen zou, zoodra ze maar gehoord had 'n kreet van haar kind.
Maar dat kind krijtte niet, dat lag onbeweeglijk en toch leefde het, trilde 'n
ademtocht door 't jonge lichaam.
In dat oogenblik van groote gebeuren in die groote holle kamer van boerenhoeve
is rond gegleden een groote stilte.
De rustelooze koeien, die nooit stil staan en nooit stil zijn, als de eene gaat liggen
staat de andere op; de paarden, de immer met de kettingen rammelende paarden, die
naar elkaar bijten of met hun sterke pooten trappelen, had ze stil doen zijn.
In den haard in groote keuken, waar flauw lichtte 'n lamp, waaronder aan wit
geschuurde tafel twee menschen dommelden; waar 't houtvuur knetterde, 't rustelooze
vuur, dat met duizende tongetjes omgrijpt en rond grijpt en krult en zich nog eens
krult, maar nooit stil houdt, had ze nu die vlammetjes stil gehouden.
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En stom hadden die twee dommelende menschen, opgeschrikt plotseling of iemand
ze had wakker geschud, elkander aan zitten turen - maar 't was of hun monden dicht
gehouden werden!
Tot eindelijk één sprak:
Nu is 't gebeurd, weet ik zeker, maar kijk er eens naar 't vuur,’ want hij meende,
dat het uitgedoofd was!
‘Of kijk er eens naar de koeien’; maar die waren als vóór; de eene lag, de andere
stond.
‘Maar de paarden dan’; och! die rukten weer aan de kettingen!
En als hij te luisteren stond, werd 'n deur geopend, schuifelende voetstappen gleden
door den gang; heel flauw knerste nog een deur, en dan schoof de deel op 'n
vrouwenfiguur; maar met haar eene hand hield ze de dicht vallende deur vast!
Toen schuifelde ze verder naar de keuken, stak haar hoofd naar binnen en
mompelde:
‘'n Meisje, 'n heel klein ding, maar - mooi!’
Dat laatste had ze in vervoering gezegd.
En toen was voor die twee wakenden die boodschap eene verlichting; trage draaide
een de lamp uit, ze gingen nu maar slapen, omdat hun hulp niet meer noodig was!
Hun voetstappen schuifelden over de deel!
Onder de asch in den uitgebranden haard glommen nog na kleine vonkjes, nog
lang, zoo lange, dat de nieuwe dag geboren was.
Vóór in de groote kamer, waar in holle bedstee de moede vrouw sliep met naast
haar 't kindje, dat niet geschreid had toen 't geboren werd, maakte de oude dokter
zich gereed heen te gaan.
Maar telkens keek hij op naar die opening van bedstee, of 't daar wel rustig en
goed bleef.
Als hij klaar was, bij de deur al, draaide hij zich nog eens om, trad tot voor de
bedstee - nee, beiden toch heel rustig - 't was een geboren worden geweest als zoovele
- en toch....
Op zijn weg naar huis over de donkere steeg, dacht hij er nog over na, 'n gewoon
geval, 'n gewoon geval - maar dat kind!
's Anderen daags vertelde de boer aan zijn buren dat de vrouw bevallen was - nu een
deern - en dat moeder en kind best waren.
Dat was heel gewoon, deed ieder op zijn tijd, en als het anders was geweest, zouden
ze gevraagd hebben of 't 'n mirakel was, nu
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daar weer een kind geboren was, of niet op alle boerderijen kinderen geboren werden.
Maar van de stilte dien nacht vertelde hij niet omdat ze hem uitgelachen zouden
hebben; ‘hij was bang geweest en 't was niet eens de eerste.’
Vóór nog de koude van de velden verjaagd was, reden ze 't kindje te doop; en na
dien Zondag wist elkeen uit het dorp, hoe 't jongste kindje op de hoeve heette.
Hendrikje, dat was naar haar moeder.
En dat was ook al zoo'n gewone naam, en in dien naam lag niets geen vreemds,
maar moeilijk konden ze 't een anderen naam gegeven hebben, omdat niemand zou
geweten hebben: Waarom? en toch - Hendrikje was maar Hendrikje, en veel kinderen
heeten Hendrikje.
En niemand, die zich nu nog met dat kindje bemoeide, 't zou wel groeien en grooter
worden - en alles zou wel op tijd komen, zooals bij alle kleine kinderen, waarom dan
bij haar niet?
Maar de moeder stond lange stil bij 't wiegje, wanneer niemand haar bespiedde was het anders als de voorgaande?
Toen het op een leeftijd kwam, waarop andere kinderen pogingen aanwenden om
zich op te richten en te loopen - en al vallen ze, toch maar weer op nieuw beproeven,
en zich daar gansch den dag mee vermaken, of in verdrietige buien in tranen uit
barsten was er in Hendrikje geen luste; stilletjes zat ze waar moeder haar zette, en
met groote oogen tuurde ze rond.
Ze dee wat vreemd, meenden ze nu allemaal in huis en de moeder ging langzaam
weten, dat er met Hendrikje iets anders was dan met de voorgaande, 't verstand was
er wel, en de gezondheid was er - en de oude dokter, die nog eens was aan komen
loopen, toonde zich tevreden - ‘'n goed kind hoor, 'n gewoon kind’, 't zal wel groeien
- maar de moeder...
Maar op 'n morgen kon Hendrikje loopen, ze waggelde en waggelde en schaterde
't nu eens uit, toen moeder, op haar hurken zittend, de beide armen uitstak en haar
opving - en weer waggelde ze verder naar een der jongens, die haar een eindje verder
dan weer opving - o, 't werd een spel zonder eind, dat eerste loopen van Hendrikje.
En toen was het voor de moeder, of ze zich vergist had, en ze
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streek Hendrikje over de lange blonde haren, wonderlijk lang voor een klein kind en ze vlocht ze als 'n krans om haar hoofd - ze wist niet, dat ze dan maakte, wat
Hendrikje toebehoorde, 'n kroon, 'n cirkel van glans en licht, die een heilige omgeeft.
En nu Hendrikje loopen kon, al beter en beter, wie bemoeide zich nu nog veel met
die kleine? die was er boven op, die zou wel verder groot worden, tusschen de koeien
en paarden en de kippen en varkens, eene omgeving voor elk boerenkind.
En langzaam begon ze te praten, heel gebrekkig als alle kinderen - de moeder
stond haar te beluisteren, als ze achter tegen de muur in de zon neergezeten met haar
kippen druk was.
‘Kie! kie!’ en ze deed of ze wat uitstrooide en dan met een guitig gezichtje tuurde
ze naar die kippen, die zoo trouw rondzochten en niets vonden.
‘Kie, kie!’ stootte ze dan weer uit, tot de hongerige dieren vlak bij haar kwamen,
vlug wipte ze dan haar beentje op en verschrikt liepen ze heen, luidkakelend, die
domme dieren.
Dat was voor de moeder eene verrassing - en nu bemoeide zich ieder weer met
haar; ieder had wat te zeggen, ieder vroeg haar - zoolang tot ze moe werd - dan zakte
't hoofdje naar omlaag; was ze als 'n bloempje, lang door zon beschenen, verlangend
naar water, 't kopje hangen doet!
Hendrikje had dus den weg gevolgd van elk gewoon kind - loopen en praten had
ze geleerd - er was niets bijzonders aan haar - ze was als alle kinderen, als al haar
voorgaande en toch stond de moeder lang en heel vaak bij haar stil, opdat zij weten
zou, waaraan Hendrikje dacht - want denken deed Hendrikje, lang, heel lang, ja heel
den dag - dat zag je aan haar oogen, die groote oogen, waarin 'n wonderlijk licht ieder zag het, dat in die oogen 'n wonderlijk licht blonk.
En naarmate ze grooter werd, werd 't licht grooter en wonderlijker - en werd
Hendrikje stiller en bleeker.
Ze stapte 's morgens al dadelijk naar buiten, drentelde rond, maar zocht geen
steentjes of strooitjes, en hield geen gesprekken met de kippen.
Stilletjes keek ze naar den grooten knecht, die haar tusschen zijn beenen wilde
doen doorkruipen; 'n spelletje, dat hij met al de andere gedaan had - die oogen werden
dan grooter, al grooter - ze begreep hem niet.
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En als die knecht dan toch maar door ging met praten, dan schoof ze langzaam
achteruit, tot ze als steun vond de muur, met de armpjes achter haar rug keek ze maar
naar dien vent, en zeide niets, tot het dien knecht verveelde.
Als ze voortstapte aan de hand van haar moeder de bloemenhof in, waar
rhondondendrons en fuchsia's; en groote en kleine bloemen staan - dan wilde ze bij
elke bloem wel even verwijlen, maar ze boog zich niet voorover om een bloem te
plukken - lang bekeek ze de bloemen een voor een, en dan was het, of de haren om
haar hoofdje gleden tot een krans van goudblond.
Zoo leefde Hendrikje voort tot de schooltijd kwam. Maar op school zou ze nooit
komen.
Want haar gezichtje was zoo klein geworden en 't lichaam mager - de oude dokter
had haar in bed gelegd en niet geweten, want gezond was het, als elk kind!
Maar de buren wisten het wel; die bespraken het druk met elkander, hoe 'n booze
geest in Hendrikje gevaren was - en dat Hendrikje wel sterven zou als men geen hulp
zocht. Eindelijk hebben ze 't de moeder van Hendrikje verteld - en die is op 'n kouden
winteravond ver weg getrokken - met 'n klein fleschje in haar zak.
Maar Hendrikje bleef bleek en mager.
Langzaam is het leven van Hendrikje vergleden, maar uit haar oogen is 't licht niet
verdwenen voor ze voor immer toevielen!
In stillen nacht, toen de koude stille om de hoeve stond, 't water in de groote sloot
stil heen gleed, is Hendrikje's leven stil heen gegleden!
Er verschoot een ster, en nog een, en nog een! dat was om het oude sprookje te
bevestigen; dat dàn een vrome ziel de aarde verlaat!
Met moeders hand in de hare vluchtte ze weg; zij, die bijna niet van de aarde
geweest was!
Bennekom.
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De tuin der droomen.
(Comedie der liefde in vijf bedrijven)
door Nico van Suchtelen.
Personen:
HANS BALDER, kunstschilder, 30 jaar.
LINE, zijn vrouw, 28 jaar.
Dr. FRITS VAN BERLEVOORT, arts, tegen de veertig, huisvriend der BALDERS.
OSKAR HEYL, broer van Line, 19 jaar.
OLGA MURRAY, logée bij de Balders, 25 jaar, maar jonger uitziend.
LEO CRAUSE, pianovirtuoos, 26 jaar.
MARRETJE, de traphit.
EEN BEDELAAR.
EEN KRUIER.
EEN JOODSCH ANTIQUAAR.
Het stuk speelt in een landhuisje bij een dorp in de buurt eener groote stad.

Eerste bedrijf.
(Groote tuinkamer met links openslaande deuren naar waranda en tuin. Uitzicht op een terrasje
dat door een rozenhaag van een lager liggend, bont-bloeiend bloemenveldje is gescheiden.
Linkerwand, tusschen kamer en waranda, geheel glas, waarvoor doorzichtige gordijntjes en
lichte, linnen overgordijnen met valletje. De muren grijs gecement, met lichtbruin gebeitste
betimmering tot schouderhoogte. Aan achterwand, middenin, een ingetimmerde boekenkast;
met half-opengeschoven morrisgordijntjes; boeken eenigszins wanordelijk. Op de kast in het
midden, een groot wit-porceleinen Boeddhabeeld, op linkerhoek een gemberpot met
veldbloemen, op rechterhoek ordelooze stapels boeken. Links naast de kast een overdekte
naaimachine, rechts een bankje,
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grenzend aan den open haard schuin in den hoek. Voor den haard een klein tafeltje met één
rieten stoel waarop fraai geborduurde kussens en één klimaatschieter waarvan de linnen
zitting met een zwaar Persisch kleedje is bedekt. In de rechterwand, naast den haard, een deur
naar den gang; daarnaast, ingetimmerd, een eenvoudig buffet waarop eenig Fransch aardewerk
en antiek tinnen kroezen en kannen. Links van het buffet een Friesche hangklok. Op den richel
boven de lambrizeering hier en daar eenig oud-Delftsch en kleinere etsjes, hooger, aan de
muren, een paar schilderijen, studies. In het midden der kamer een zware, antieke tafel, waarop
voor de koffie gedekt staat. Servies bont en heterogeen: oud-Fransch en Chineesch, ook een
paar gewone boerenbordjes en kommetjes, modern koper komfoortje, emaille melkkoker en
koffiekan. Rond de tafel drie eenvoudige, bruingebeitste stoelen met rieten zitting en één
gewone, boersche keukenstoel. Boven de tafel koperen hanglamp met grooten reflektor en
groenzijden kap. Op den vloer effen Friesche matten met voor den haard oud-Persisch karpet.
In de waranda rieten meubeltjes, op den tegelvloer weer perzisch kleedje).

HANS.
(alleen, monstert de koffietafel).

Twéé gasten, twéé horentjes
(raakt ze even aan)

versch óók nog. Eén kadet, drie krentenbroodjes.... drie, wat zeg ik, vier plakjes
rookvleesch.... goeie hemel.... en dàn nog een eindje leverworst
(tilt het aan het touwtje omhoog)....

een half knipje en een korstje kaas.... hm.... voor gastheer en gastvrouw.... een brok
roggebrood voor wie soms niet genoeg mocht hebben, de schrans. Min of meer
armelijk hé, vooral méér. Nu maar 't beste er van te maken. Wacht, ik zal toch even....
(grijpt een plakje rookvleesch)

probeeren....
(rekt het uit)

.... een beetje uitdeien.... zóó.... dàt heb ik dan toch op mijn kostschool afgekeken.
(legt het plakje neer en neemt een tweede)

.... Waar blijven ze nu?....
(legt het neer, met beleefd gebaar).

Bedient u, bedient u mevrouw!.... Als ik nu die worst eens in een of ander potje
smeerde en er paté de foi gras van maakte.
(Grijpt het derde plakie, onderwijl sloft een bedelaar de waranda binnen en blijft in de open
deur staan. Hans schrikt en legt snel en schichtig het plakje weer op de schaal).
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BEDELAAR.

Meneer.... een arme man.... om godswil, één stukje brood maar....
HANS
(welwillend).

Wèl zeker vrind.
(plotseling zich bezinnend, hard).

Wel zéker! Ga jij maar door, we zijn van armenzorg, aan de deur wordt hier niet
gegeven.
BEDELAAR
(moedeloos beleefd).

Dat stond niet aan 't hek meneer.
HANS
driftig).

Wel godzegenme! Wat denk je? Dat ik voor menschen mijn hek sluit terwijl ik geen
zwervende kat beletten kan er over te klimmen? Dat zou me toch.... enfin.
BEDELAAR
(blijft even weifelend staan, verwonderd, keert zich dan om en sloft heen).

Neem me niet kwalijk.
HANS
(verbaasd, driftig).

Da's kras! Waarom scheldt de hond me niet mijn huid vol?
(roept den bedelaar achterna).

Hé vrind, wacht eens even.
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(plotseling verlegen als de bedelaar zich weer omwendt en suffig gehoorzaam blijft staan).

Ja kijk eens.... er is niet meer brood in huis dan dit.... enne.... zie je, we krijgen gasten
straks.... twee gasten, begrijpt u, en de meid moet ook nog hebben.... natuurlijk. 't
Was niet mijn bedoeling om u.... ja....
(zich vermannend, tast in zijn vestzakje, maar vindt er niets, geirriteerd)

Hé!....
(haalt portemonnaie uit en zoekt naar kleingeld, dat er niet in is; driftig)

Hé!.... Nou, hier dan, hier heb je 'n pop, dan kan je zelf wel koopen wat je noodig
hebt.... Bonjour; doe je 't hek achter je dicht?
BEDELAAR
(neemt gretig aan, maar loert onderwijl nog naar de koffietafel)

God loon 't meneer.
(sloft weg).

HANS
(hem weer na roepend)

Ja, da's waar ook, de bakker zal dicht zijn onder kerktijd
(grijpt den kadet).

Zeg.... e.... dat kan er eigenlijk wel af.... pak maar aan.
BEDELAAR
(aannemend)

God loon 't, God loon 't.
(af).

HANS.

Zie 't gebeuren hoor, bonjour.
(wrijft zich het voorhoofd)

Oef! goddank dat er wat in zat....
(spijtig)
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een hééle pop, enfin, verdiende loon.
(plotseling woedend uitbarstend).

Wel verdomme, naar centen zoeken! naar cènten! en....
(weer bedaard, lachend)

dan guldens moeten geven!
(Weer bij de koffietafel)

Waar was ik gebleven?
(neemt weer een plakje en rekt heel voorzichtig, houdt het tegen het licht).

Prachtig toch.... zoo al die fijne vezels.... en die adertjes.... nou niet scheuren....
magnifiek! Dat is toch 'n wonder van mooiheid.... a joy for ever! Wat 'n kleuren, zoo
bij dóórschijnend licht!
LINE
(treedt ongemerkt binnen, lange boezelaar voor).

O jou leelijkert! Sta je daar waarachtig te snoepen? Gauw neerleggen? Zie je niet
dat er anders niet genoeg is?
HANS.

Ik? Snoepen? Och diertje, waarvan verdenk je me? Ik bestudeer de lichtbreking, of
eigenlijk.... ben ik bezig je menu wat uit te breiden, in den letterlijken zin van 't
woord. Kijk me die kostelijke plakken eens aan.... voor Frits één, Oskar neemt er
natuurlijk twee.... en voor jou het vierde.... heusch nemen hoor.
LINE.

Maar Hans, die is toch voor jou?
HANS
(met afkeer)

Of je niet weet dat ik walg van dat goed. Ik houd me desnoods bij de leverworst, die
durft toch niemand meer aan.
LINE
(zoekt iets in het buffet).

En jíj weet heel goed dat ik op niets ter wereld zoo dol ben als kaas.... juíst als ze al
zoo'n beetje uitgedroogd is.... Zeg, d'r komen nog gebakken aardappeltjes ook.
HANS.

Ho maar, ze zullen denken dat ik tòch klerk bij de kredietbank geworden ben.... Zoo'n
luxe. Wanneer komen ze nu?
LINE.
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O, Oskar is nog even op de hei met zijn diabolo en Frits zal er wel dadelijk zijn.
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HANS.

Kan ik soms nog naar den kapper? Even maar, voor mijn baard.
LINE.

Je baard? Die is heel fatsoenlijk.
HANS.

Ik heb een gevoel alsof ik er uit zie als zoo'n natuurmensch. Over vijf minuutjes ben
ik terug.
LINE.

Maar mannetje, da's nu toch haast iederen dag dat je naar den kapper gaat.
(resoluut).

Dat moet nu eens uit zijn.... Ik kan 't net zoo goed.
HANS.

Wàt? Jij kan....
LINE.

Zéker kan ik, en net zoo goed zeg ik je. Ga zitten, dan zal je 't zien.
(haalt haastig een schaar, grijpt servet, schuift Hans een stoel toe en dwingt hem te gaan
zitten).

Zoo, hoofd achteruit!
(werpt hem het servet om en knipt)

Wenscht meneer het puntig of vierkant? Puntig zegt u? Om u te dienen meneer.
(knipt).

HANS.

Au, au!
LINE.

Da's niets meneer, dat went wel meneer, de schaar is alleen niet op ijzerdraad
berekend.... wacht, één oogenblikje.... zoo, klaar meneer
(vat het servet voorzichtig op en slaat het uit buiten de warandadeur).

HANS
(opstaand, kijkt welgevallig in een zakspiegeltje).

t Is volmaakt hoor. Je bent een engel. Nou heb je een dubbeltje uitgespaard; daar
krijg je nu, omdat 't de eerste keer is, er 's twee van mij bij.... dan kan je je hart nog
eens ophalen aan die dikke flikken....
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(zoekt in zijn vestzak).

LINE
(plagend)

Nou, waar blijven je dubbeltjes?
Hans
(zich bezinnend).

Hm, ja.... och.... nou, ik breng je wel eens een zakje mee.
LINE
(als voren).

De tweede dag van de week je zakgeld al zoek?
HANS.

Ik zeg je dat ik ze vanmiddag mee breng.
LINE.

Je bent 'n schat. Nu ga ik koffie zetten. Dàg!
HANS
(haar achterna roepend).

Is de Rotterdammer d'r al?
LINE
(bij de deur).

Als jìj hem niet gehaald hebt....
HANS.

Och ja.... da's waar ook, ik had hem moeten hálen....
(wrevelig)

Hè!
LINE.

Maar mannetje, dat is toch billijk, we betalen immers de kleinste helft.
HANS.

Ja ja, je hebt gelijk.... spreekt van zelf. Maar....
(zich opwindend)
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ik zal ze toch maar liever voorstellen dat wíj hem voortaan 't eerst krijgen. Dat is te
lastig.... dat gáát niet.... nee waarachtig, ik wil een krant hebben als ik hem lézen wil
en dan moet ik 'm niet eerst hoeven halen.... da's te gek....
LINE.

't Scheelt anders drie gulden.
HANS
(wrevelig).

Nou ja, drie gulden.... die geef je ook aan drie bedelaars.
LINE
(lachend).

Ja jij!
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HANS.

Wàt ja jij?
LINE
(wegloopend, werpt hem een kushand toe)

Dàg!.... Of ik 't niet lekker gezien had! Je krijgt voortaan geen cent zakgeld meer,
hoor je, of.... als je je betert.... misschien een kwartje.
(af).

HANS
(hoofdschuddend, glimlachend).

Doet ze tòch niet.
(gaat zitten in den klimaatschieter, tast onwillekeurig in zijn borstzak).

Waar heb ik nu mijn koker?
(zich herinnerend)

Ah juist, zou niet meer rooken.
(staat op, loopt onrustig heen en weer, tast dan in zijn zijzakken).

Een pijpje dan maar.
(haalt pijp te voorschijn, maar stopt hem dadelijk weer weg).

Toch beter als ik 't heelemaal niet meer doe....
(staat stil voor den bouket op de boekenkast).

Mooi, mooi, zoo'n akelei!
(dichterbij komend, bekijkt de bloemen aandachtig).

Als 'n zeldzaam gracieuse, grillige vrouw.... een bloem als uit een droom.
(loopt weer door, opnieuw onrustig, krijgt een sigarenkistje in 't oog dat half verscholen achter
een gordijntje op een der boekenplanken staat).

Hm, voor de gasten.... nog van vier cent.
(telt ze).

Drie, zes, acht.
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(loopt door, haalt het pijpje opnieuw voor den dag en steekt het in den mond, schuift dan
gordijn open en zoekt).

M'n tabakspot stond toch hier?.... Heeft ze 'm waarachtig tòch opgeborgen! Eerst
maakt ze haast een scène dat je je dàt toch niet aan zult doen.... pah!, alsof 't zoo'n
opoffering is niet te rooken!.... Twee volle weken na mijn plechtige eed laat ze 'm
nog hier staan, als om me uit te tarten, en waarachtig, nu ik bezwijk is-ie weg!
(treedt resoluut op het sigarenkistje toe, neemt een sigaar, steekt op en ploft in den
klimaatschieter neer; vergenoegd).

Bereikt!
(strekt de beenen uit, rookt aandachtig, grijpt dan een boek van het tafeltje en bladert).

En blancke leliën, en versch ontloke rozen!
Hoe flonckren de oevers hier van bdellion, turkozen,
Karbonklen, onixsteen, en flickrend diamant!
De grond is een tapijt van bloemen, geene hant
Van geesten kan zoo rijck borduren en schakeeren....

Nee, nee!
(werpt het boek neer, tuurt in den tuin, wrijft zich over het voorhoofd).

Niet lezen nu.... Er zit weer iets hier, hier in m'n kop. Gek toch, om één zoo'n vers,
een paar onnoozele regeltjes, vindt je alles weer de moeite waard, de heele rotzooi.
(in den tuin starend).

Bloemen, aldoor denk ik aan bloemen.... aldoor komen ze me in den weg.... de
voorzienigheid werkt weer.... Ja, ik zal de wereld schilderen als een wonderbaren
tuin, een paradijs waarin alle zielen bloeien in hun bontheid. Elk afzonderlijk in eigen
schoonheid, maar allen in ééne harmonie....
(weemoedig).

Ja, ja.... de tuin.... der dróómen.... Maar hier? Alles botst, alles vloekt met elkaar; je
zoekt en zoekt.... en je meent te

Groot Nederland. Jaargang 11

44
vinden.... en dan komt de ontgoocheling.... Waarom?.... Ja, omdat je een aster vondt
inplaats van een akelei. Maar zijn ze dan niet even mooi? O, als we maar konden
plukken, onbezorgd en argeloos als kinderen....
FRITS
(door de waranda op, groet luidruchtig).

Goeie morgen, goeie morgen!
(neemt plaats in den rieten stoel, ziet Hans kritisch aan, bezorgd).

Wel kerel.... hoe staat 't nu met de zaak? Je ziet zoo....
HANS
(absent).

De zaak.... zeker, de zaak....
(opschrikkend)

wàt voor zaak? O ja....
FRITS.

Is 't weer eens misère? Een nieuwe slag?
HANS
(nu geheel wakker, lacht).

Ja, de slagen vallen maar zoo. Ik voel me kompleet 'n hoofd van Jut.
FRITS.

Maar geploft heeft het nog niet? Of?
HANS.

Nee, nee, nee, gebeurt geloof ik ook niet. 't Hoofd van Jut gaat nooit verloren. Alle
crediteuren zijn nu betaald, voor zoover ik weet. Ik heb m'n Rusjes verkocht....
prachtige tijd om Russen te verkoopen, vlak na Moekden. En ook mijn laatste
aandeeltjes in de fabriek.... à 25 pCt. godbetert.... Wedden dat ze over vijf jaar 200
staan? Enfin....
FRITS.

Dus je hebt niets meer?
HANS
(gelaten).

Niets.
(springt op en haalt het sigarenkistje, presenteert.)
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FRITS
(tast werktuigelijk in het kistje, maar trekt de hand weer terug als hij ziet dat er nog maar een paar
in zijn).

Nee dank je.... straks, na tafel.
HANS
(norsch).

Kom steek op.... ik kan immers laten halen.
(drukt op belknopje naast de deur).

FRITS
(steekt op, na kort zwijgen).

En....? Wat nu?
HANS
(schouderophalend).

Niets.
FRITS.

En ik kan je ook niets meer leenen.... tenminste geen bedrag van eenig belang,
waarmee je werkelijk definitief geholpen bent.... onmogelijk.... hoogstens....
LINE
(om de hoek van de deur).

Heb je gebeld Hans?
(Zij bemerkt Frits en komt binnen).

Zoo, dag Frits.
FRITS
(staat op, reikt haar de hand).

Dag Lientje.
LINE
(toont haar rechterhand).

Pas op, zwart en vet!
FRITS
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(haalt zijden doekje uit zijn borstzak en wischt haar hand af die hij daarna hartelijk schudt).

Dag Line, zoo'n mooi handje!
Line
(half lachend, half verlegen).

Foei Frits.... zoo'n mooi doekje!
FRITS
(verwijtend).

Maar Lientje.... kon Anna nu niet....
LINE.

Jawel, Anna kàn wel, maar Anna wil niet. Anna is weggeloopen. Ja, verbeel je,
weggeloopen mèt de goospenning, omdat ik wel eens een keer spek gaf inplaats van
vleesch.... ja heusch....
(spijtig)

en we eten zelf nóóit meer vleesch, dat wist ze heel goed. Nu hebben we zoo'n
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bellemeisje van een gulden, ze is net van morgen gekomen, ik mag nog blij zijn dat
ik er zoo gauw een had.... 'n goed kind, die wil wel.... maar kan niet. Wat wou je
Hans?
HANS.

Ik wou haar juist hebben. Laat die traphit met d'r vliegende manen spoorslags hollen
om een kistje sigaren.... dit merk.
(scheurt het schutblad uit het kistje.

LINE.

Best Hans.
(weifelt even).

HANS.

O, laat maar opschrijven.... kistje van vijftig, hoor, geen honderd.
LINE.

Ben je weer eens aan het bezuinigen? Stakkert!
(achter zijn stoel staand, leunt op zijn schouder).

Hij mag er wel honderd hebben.... nietwaar Frits, wat zeg jij? Voor één keertje nog....
één laatste keertje.
HANS.

Ja maar, hm.... éigenlijk Lientje.... ik hàd al een beetje beter merk genomen.... omdat
ik er toch minder nam....
LINE
(hoofdschuddend).

O Frits, je zoudt 't niet gelooven.... maar armoede is zóó duur. Wat 't Hans al niet
gekost heeft om het rooken af te schaffen! Bar.
FRITS
(lachend).

Afschaffen?
HANS.

Nou ja.... ik ben toch bezig met afschaffen? ben zoo te zeggen nog aan mijn
voorstudies....
LINE.

Wil je gelooven, die voorstudies alleen hebben al meer dan 25 gulden gekost. Zie
je, hij zou eerst sigaretten rooken, eigengemaakte.... daarvoor kwam een machinetje
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uit Parijs, ik geloof van zoo iets als 20 francs. En eer hij er achter was dat er òòk
tabak bestaat van 10 cent het ons had hij al een pond verrookt van 5 gulden. Hij heeft
ook eens sigaren in huis gehad van anderhalve cent. De eerste vond-ie verrukkelijk,
maar den volgenden dag ging het heele kistje op den mesthoop. Hij geneerde zich
zelfs om 't aan den tuinman te geven. Dat was alweer éénvijftig leergeld.
HANS.

Ja, maar nu weet ik dan ook voorgoed dat die niet te rooken zijn.
FRITS.

Prettige wetenschap.... Ja, op zoo'n manier wordt armoede een dure liefhebberij.
LINE.

Nòg een staaltje. Als we vroeger naar den schouwburg gingen, dan was het natuurlijk
frontloge en met een tufje naar huis. Maar toen we verminderden tot parket, laatste
tram, half uur loopen, toen vonden we ons zelf zòò zielig-braaf dat we om ons te
beloonen drie keer gingen inplaats van ééns vroeger.
HANS.

Ja, onze verminderingscurve stéég eerst tot een maximum....
(teekent een kromme in de lucht)

maar tenslotte, toen we een paar maal gaanderij gezeten hadden, daalde ze toch wel
degelijk.... tot nul zelfs, want toen gingen we maar liever heelemaal niet meer.
LINE.

Heb je haast, Frits? Je gaat toch niet dadelijk na de koffie weer weg?
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FRITS.

Eigenlijk wel, Lientje... ga zitten... ik wou jullie even...
LINE.

Ik moet bakken....
FRITS.

Eén oogenblikje, straks heb ik zoo geen gelegenheid meer. Kijk, ik hoor daar net
van Hans.... 't is verschrikkelijk.... Maar ik wou je zeggen dat jelui je voor de eerste
paar maanden toch niet ongerust hoeft te maken.... ik kan je 300 pop....
HANS
(afwerend.)

Nog niet, nog niet.... we kunnen nog wel wat opnemen....
FRITS.

Hm.... opnemen is òòk dure armoede.
LINE
(verontwaardigd).

Nou, en òf! Verbeel je.... O, vroeger, ja, toen konden we geld krijgen waar we maar
wilden.... je schreef maar aan je bankier.... en trouwens, iedereen stond klaar om je
te leenen. Maar toen we verleden jaar die 500 pop moesten hebben heeft Hans zes
banken afgeloopen voor-ie het had. En dat kostte: zòòveel aan provisie, zòòveel aan
courtage, zòòveel aan algemeene onkosten, zòòveel aan premie's en nog eens provisie's
en weet ik wat.... alles bij elkaar betalen we geloof ik wel 12 percent.... en we kregen
400 in handen.
FRITS.

Dat is toch immers een godgeklaagd schandaal? Ik zal dat natuurlijk aflossen. Dan
neem ìk dat geld op, als solied mensch bij een soliede bank. Maar ik zeg nog eens,
voorloopig kan ik....
HANS.

Och wat.... niet noodig.... we hebben immers de appelenkelder nog.
FRITS.

Je atelier meen je, met je collecties?
HANS.

Precies. Altijd wanneer ik mij te buiten ging met koopen en van Lientje op m'n kop
kreeg, had ik de uitvlucht: kapitaalbelegging, appeltjes voor den dorst. Is 't niet
kindje? En nu is ze toch maar wat blij als ik zoo van tijd tot tijd in die kelder duik
en een appeltje opdiep.... nietwaar?
LINE
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(droevig).

O Hans, je prachtige dingen! Niet van praten. Frits, 't is zoo hartverscheurend zoo
als 't er bij hem gaat uitzien, zoo kaal, zoo.... ik kan er haast niet meer komen.
HANS.

Kom, kom.
LINE.

Waarom begint hij ook niet liever hier? Dit kleed is toch ook mooi.... en 't was heel
kostbaar.
Hans.

Wacht maar, komt ook nog wel aan de beurt.
(hartelijk)

Maar jòuw kamer toch het allerlaatst hoor.
FRITS.

Weet je wat je doet; hang dat stuk, je weet wel, dat Terbrugge zoo mooi vond, eens
een tijdje bij mij.... ik maak me sterk dat ik het verkoop.
LINE
(haastig tot Hans).

Hé ja, probeer dat eens.
HANS.

Och.... dat is nog niet.... nee, dat hou ik liever, ik heb net 'n gevoel of 't eigenlijk nog
niet heelemaal klaar is.
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Line
(met onderdrukte teleurstelling).

O, ja dan.... dan kan 't niet.
HANS
(korzelig).

Natuurlijk niet.
(weer luchtig, streelt haar even)

Kom, ga jij nu maar weer gauw aan je aardappels.
LINE
(kust hem).

Ja, dat wordt hoog tijd.
(af).

FRITS
(na eenig zwijgen).

Zooals zij jullie ruïne draagt.... dat doet géén vrouw haar na. Ik wed dat ze 's nachts
nog slaapt ook, evengoed als jij.
(ziet Hans glimlachend aan)

't Is curieus, maar zooveel beter je er uit ziet sinds de bom gebarsten is. Zooveel
opgewekter.... energieker zou ik haast zeggen.
HANS.

Ja, ja.... dat zal wel. Eigenlijk heeft de heele affaire me goed gedaan, dat is zoo....
hm.... in zeker opzicht dan, je begrijpt me wel, zoo'n soort geestelijke bevrijding,
geen zakengedoe meer.... Ik heb er altijd naar verlangd.... van 't eerste moment dat
ik mijn zaak begon dacht ik al: ik wou dat de boel maar sprong.... god, god, wat was
ik blij toen-ie het werkelijk deed!
FRITS.

Prettig als je 't zoo op kunt vatten.... vooral als zij 't ook kan....
HANS
(snel, bitter).
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Wie zegt je dàt ze 't kan? Hoe weet je of ze niet innerlijk huivert voor de toekomst....
of ze niet siddert voor armoede, ellende en dergelijke dingen waar ik me niet mee
kan afgeven....
FRITS.

Zij? Nee, dat geloof ik niet. Ze heeft te veel vertrouwen.
Hans
(sarkastisch).

In wat?
(met bitteren klemtoon)

Of in.... wie?
FRITS.

Och.... zoo vaag weg.... in God voor mijn part.
HANS.

Pah! Vertrouwen!.... O ja, ze is een beetje vroom opgevoed en doet nog wel eens
aan phrases. In Godsvertrouwen was ze sterk, vroeger tenminste. Maar de vraag is
of ze vertrouwen heeft....
(aarzelend)

in mij.... en in míjn godsvertrouwen.... want dat houd ik er op mijn manier óók op
na. Maar dàt noemt zij.... lichtzinnigheid. Nee, zwijg maar, ze zègt het niet, dat weet
ik wel, maar ze dènkt het. En dat verlamt je....
(somber).

Ik had dat baantje maar moeten aannemen. Klerk bij de kredietbank! Schitterend
aanbod van den man dien ik ééns alles moest voorzeggen, die zoolang we samen op
school waren geen enkele som zonder mijn hulp gemaakt heeft.
FRITS.

Ja, had hij soms moeten zeggen: wordt jíj directeur, dan zal ik je klerk zijn?
HANS.

Enfin. Dan moet ik maar reiziger zien te worden, in wijnen, of in iets anders dat
binnen de capaciteiten van maar 'n kunstenaar ligt.
FRITS.

Kom kerel, wie zegt dat nu.
HANS.

Zeggen? Ik zeg juist dat ze 't niét zeggen! Zeiden ze 't maar, ze denken het toch,
allemaal. O die stille kritiek! Denk je dat ik het niet merk aan iedereen?
FRITS
(schouderophalend)
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Nou ja.

Groot Nederland. Jaargang 11

48

HANS.

Vroeger, toen ik ‘niets deed’, niets ‘presteerde in de wereld’, zooals ze dat dan noemen
wanneer je geen burgemeester, of korsettenfabrikant of advokaat of directeur van
een glazenwasscherij bent.... wat dwong mij toen als een ‘maatschappelijk mensch’
te gaan ‘verdienen,’ te gaan ‘werken voor mijn brood’?
FRITS
(glimlachend)

Ja.... de stille kritiek.... maar die je met een even stilzwijgend: ‘stik jelui’ had kunnen
beantwoorden.
HANS.

Ook toen ik die stille kritiek híer, in mijn eigen gezin had gehoord?.... Nee, nee....
gehóórd niet.... maar ik làs haar in Line's oogen.
FRITS
(verwonderd, weifelend).

Ja.... dàn....
HANS.

En toen ging de boel scheef. Wat zei tóen de stille kritiek? Eigen schuld....
schoenmaker houdt je bij je leest!
FRITS.

Natuurlijk.... daarmee had ze eindelijk eens gelijk.
HANS.

Maar nu hòud ik me bij m'n leest, nu werk ik in den wijngaard, zou Line vroeger
gezegd hebben, waarin God me geplaatst heeft.... wat zegt de stille kritiek nú? Wat
doet die lummel nou nog te schilderen?
Wèrken moest-ie.... wat ze dan werken noemen, de burgemeesters en de
glazenwasschers en de rest....
FRITS.

Maar beste kerel.... wàt trek je je nou eigenlijk daar van aan?
HANS
(bedaard).

Niets,
(zich bezinnend).

Als Line maar niet....
(afwerend).
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Och.
FRITS
(nadenkend).

Hans. Ik geloof dat je haar groot onrecht doet. Als ze je misschien vróeger heimelijk
je ‘nietsdoen’ verweet, nú doet ze 't zeker niet meer. En als ze, trots al haar energie
en humor, soms weifelt en angstig is, nou, ik zou zeggen daar heeft ze dan alle reden
toe. Zíj ziet iederen dag de konkrete noodzakelijkheden van het leven, die jíj je
permitteert over het hoofd te zien. Zij is praktisch geworden en heeft leeren inzien
dat alles geld kost; wees daar dankbaar voor....
HANS
)ongeduldig).

Och, dat is 't immers niet.
(peinzend).

Ja, dat alles geld kost, een wijze les, maar 'n dure, die me net precies al m'n geld
gekost heeft. Alles kost geld. Ook dat beetje geluk dat je denkt noodig te hebben of
dat je tenminste voor een rechtmatig loon houdt voor al je geploeter. Een loon? Wel
ja, je moogt het zelf betalen! Zonder geld heb je het recht niet er nog aspiraties en
verwachtingen op na te houden.
(heftig)

O, je verwachtingen smoren terwille van 't geld! Weet je nog.... toen je laatst zoo
plotseling binnenkwam.... nou ja, je merkte natuurlijk wel dat Line huilde.... Ze was
bàng dat ze zwanger was. Wat moet er omgaan in een vrouw die bang is voor haar
eigen geluk.
FRITS
(peinzend)

En dááraan zie je dat ze bang is voor.... de misère?
(hoofdschuddend).

Er is nog een andere mogelijkheid.
HANS
(schouderophalend).

Een andere?
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FRITS
(met overtuiging).

Dat ze weet dat haar geluk jou de mogelijkheid zou ontnemen een kunstenaar te
blijven....
HANS.

Dat.... dat; nee, dat begrijp ik niet.
FRITS.

Dat ze weet dat je wel desnoods háár gebrek zult laten lijden, maar niet jullie kind.
Zóó weinig vreest ze de misère en zoo vast gelooft ze in jou.
HANS
(glanzena)

Als dàt waar was, waarachtig.... ik zou in staat zijn zóó kruier te worden. En met
liefde.
FRITS
(lachend).

Precies, daar heb je 't.... en dat wil ze juist niet.
HANS
(weifelend).

Maar ik geloof dat niet.
(bitter)

Och, en ik was toen nog hard genoeg om haar die angst te verwijten ook. Ik kan aan
alle gemis en bekrimping wennen, maar zie je, dàt is armoede waar je níet aan went,
die je aldoor als een folterende duivel voelt vreten aan je ziel, die brok na brok van
je afscheurt.... ‘Zit daar nog een verlangen, zit daar nog een mooien droom? Kan je
'm betalen? Niet? Hier dan er mee! Weg!’.... Dàt maakt je bitter, niet de goedkoope
sigaartjes en de margarine en de traphit van 'n gulden.... Ze wàs niet
zwanger....gelukkig zeggen we nu.
(wrijft zich over het voorhoofd; kalmer, luchtig).

En nu doen we dan maar eens aan ‘rein leven’. Had je niet van me gedacht zeker....
ìk ook niet. Ja, je begint met afschaffen, dan wordt je vegetariër en tenslotte sluit je
een zielevriendschap met je eigen vrouw. Heeft óók z'n romantische kant.... Hm,
maar je wordt er minder op, allebei.
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(Door de gangdeur komen Line en Oskar binnen. Line draagt voorzichtig een schaal gebakken
aardappelen. Oskar, druk doend, kelnerachtig, een dito met spiegeleieren).

LINE.

Oskar, voorzichtig toch een beetje.
OSKAR.

Toe zus, zeg me nu eens gauw.... is ze blond, is ze zwart, is ze rood? Op z'n Engelsch?
Hè ja.... Murray heet ze immers? Kom nou.
LINE.

God jongen, ik weet het niet.... ik wéét 't heusch niet.
OSKAR.

Hoe oud? Mooi? Interessant?.... Allebei? Of enkel mooi?.... of enkel interessant?
LINE.

Ik wéét het niet, zeg ik je.... ik heb haar nooit gezien.
HANS.

Wat is er toch aan de hand? Dag Oskar!... Over wie heb jelui 't?
LINE
(toont hem een telegram).

Hans, kijk, ze komt vandaag al.... en dadelijk.... Ze wist natuurlijk niet dat zoo'n
telegram hier eerst drie uur blijft liggen.... en dat je dan nog een kwartje bodeloon
moet betalen....
HANS
(spottend).

Alweer een klap!
LINE.

Ze komt half éen
(kijkt naar de klok die op kwart voor één staaf)

En ze heeft natuurlijk nog niets gegeten
(inspekteert haastig de tafel).

Ik heb nog maar een paar eieren gebakken.... Hans, haal jij nu nog even een stoel uit
het atelier....
(Hans af).
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FRITS
(opstaand)

Lientje, wil ik misschien.... morgen komen....?
LINE
(verontwaardiga)

Wel nee Frits, er is immers genoeg, meer dan genoeg.
OSKAR
(met snellen blik op de tafel).

Ik heb níets geen honger.
LINE.

Zóó van streek?
OSKAR.

Ja god.... zoo'n Engelsch kind.... met rood haar....!
LINE.

Och jongen, ze ìs geen Engelsche.
OSKAR
(nerveus).

Waarom héét ze dan Engelsch?
(voelt aan z'n das, ziet rond, knorrig).

Hè zus, wáárom heb jelui hier dan ook geen spiegel.... ik kom zóó van de tennisbaan....
(bekijkt zich).

Hans.... waar is Hans?.... ik moet noodig een paar manchetten van hem hebben.
(ziet een vlek op zijn wit-flanellen pantalon)

God nog toe, dat ik daar nou net precies van ochtend een bal tegen aan krijg! Altijd
pech!
FRITS.

Kom, kom, we zijn allemaal in de zelfde conditie, even onvoorbereid.
OSKAR
(hem driftig monsterend)
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Wat jij maar onvoorbereid noemt. Je ziet er al weer zoo korrekt uit alsof je minstens
een gravin een lavement moest gaan zetten.... onuitstaanbaar.... pardon zus. Je maakt
me niet wijs dat je 't niet geweten hebt. Is dàt soms een toilet om doodgewoon bij
me zus een boteram te komen eten?
(Hans komt weer binnen met stoel, Line dekt nog een couvert.)

FRITS.

Maar wie in 's hemelsnaam verwacht jelui dan toch?
OSKAR.

Olga Murray.... pseudo-Engelsche ras-schoonheid met vermoedelijk rood haar.... 'n
lief kind van vermoedelijk 19 jaar, matador in het golfspel, meesteres op de bobslee....
jammer dat 't daar net geen tijd voor is.... Zus, da's een schitterend idee van je, zoo'n
jongedamespensionaat op te zetten. Ik houd me aanbevolen voor het permanente
leeraarschap in de sportkunst.... dan kan Hans de kunstsport voor z'n rekening nemen,
als je dat ten minste veilig vindt....
FRITS
(vragend tot Hans).

Zeg jij eens wat?
HANS.

O.... een meisje, dat bij ons komt logeeren. Als paying guest natuurlijk.
(bitter).

Neem me niet kwalijk dat ik mijn gastvrijheid verontschuldig.
FRITS.

Zoo, zoo.... en voor lang?
LINE.

Dat weet ik nog niet, we moeten maar eens probeeren of het gaat. Ze is ons aanbevolen
door de van Trichts, moet heel aardig zijn.... maar ze had wat rust noodig.
FRITS.

Ziekelijk?
LINE.

Nee, nee.... meer een algemeene behoefte aan een rustig, mooi milieu, een landelijke
natuur.... Ze is nog al wereldsch, schijnt het....
OSKAR.

Rijk?
LINE.

Ik denk het haast wel. Tenminste, ze leeft heelemaal op zich zelf; heeft geen ouders
meer.... ze reist heel veel.
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MARRETJE
(om de hoek van de deur).

Mevrouw, mevrouw.... daar komp ze al an!
LINE.

Doe gauw het hek open, Marretje
(traphit af).

OSKAR.

Héla, muziek!
(haalt okorino uit zijn zak en blaast een fanfare, maar breekt verbouwereerd af als Olga
plotseling in de warandadeur staaf)

... ss... jonges!
(tot Hans).

Zwager.... da's niet mis! Hou je sterk, man.
OLGA
(in elegant reiscostuum, enorme hoed met gazen sluier. Stralend, even blozend, treedt op Line toe en
grijpt haar beide handen).

Mevrouw Balder?.... Niet?
LINE
(hartelijk)

Dag juffrouw Murray, welkom hier.
OLGA.

Ik kom u geloof ik een beetje overvallen, niet waar?
LINE.

Wel neen, we hebben uw telegram immers.
HANS.

Al vijf minuten. Alles is klaar.
FRITS.

Alleen de muziek had geen tijd zich behoorlijk te prepareeren.
OLGA.

En wie houdt de toespraak tot hare hoogheid?
FRITS
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(op Hans wijzend).

Dat zou híj doen, maar ze blijft hem klaarblijkelijk in de keel steken.
LINE.

Even voorstellen?.... Mijn man.... Doctor van Berlevoort.... mijn broer Oskar Heyl....
juffrouw Olga Murray.
(Olga reikt allen de hand, Hans schuift een rieten stoel aan).

HANS.

Gaat u zitten.... U komt van het station geloopen.
OLGA.

Ja, heerlijk, heerlijk.... wat een natuur! O, dank u, ik ben niets moe.
(gaat zitten en ziet even rond).

En híer ben ik óók al thuis, heelemaal.
(strekt zich rustig in den stoel uit).

KRUIER
(treedt waranda binnen).

Drie hoedendoozen en een tasch.... asjeblieft.... en de koffers komme van middag.
OLGA
(achteloos tot Frits).

Och, wilt u even....
OSKAR
(vliegt op).

Ik zal wel....
(tot kruier)

, hier, zet maar neer, zoo....
(roept naar binnen).

Line, waar moeten die kasten staan?
(tot kruier)

Hier maar....
(naar binnen).
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Nemen ze zoo 't licht niet weg?...
(tot kruier).

Hoeveel?.... Asjeblieft
(betaalt, kruier af. Oskar blijft in de deurpost schuin achter Olga staan om haar eens op te
nemen. Olga heeft haar hoed afgedaan, Hans snelt toe om hem aan te nemen).

HANS
(verlegen met den hoed).

Juffrouw Murray.... Line.... zeg.... daar is het huis niet op gebouwd....
LINE.

Leg hem voorloopig maar even op dat tafeltje.
(tot Olga)

U bent hier in een dorp en alles is wat klein en primitief. Maar ik hoop dat het u toch
wel zal meevallen.
OLGA.

O, tot nu toe valt alles mij mee.... de weg hierheen.... en hier het huis en.... als ìk
maar meeval.
FRITS
(knipoogend tot Oskar.).

Hm.... u valt Oskar tenminste al leelijk tegen.

Groot Nederland. Jaargang 11

52

OLGA
(zich tot Oskar omwendend).

O jee! zóó gauw al?
(Oskar boos, met verlegen protestgebaren).

FRITS.

Die had namelijk gehoopt dat u een Engelsche zoudt zijn met echt rood rashaar.
OLGA
(lachend).

Zòò?.... och arm.... en nu moet u met echt Hollandsch melkboerenhondehaar genoegen
nemen?
OSKAR
(nog niet hersteld).

Ik.... ik hoopte op een roodharig Engelsch meisje omdat.... ik niet kon verwachten....
een blonde duinfee te zullen zien.
FRITS
(proestend).

En dat heet de Don Juan van de tennisbaan!
(tot Olga).

Zoudt u niet gelooven dat het z'n eerste complimentje was?
OSKAR
(tot Frits).

Wat ben je weer onhebbelijk jaloersch vandaag.
LINE.

Willen we nu maar dadelijk beginnen?
OLGA
(opstaand).

O graag.... ik heb heusch honger. Waar wilt u me hebben?
(Line wijst plaatsen aan, Olga tusschen Hans en Oskar).
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HANS.

Neemt u een.... horentje.... of nee.... eerst de aardappelen
(reikt haar de schaal).

OSKAR
(met den schotel eieren).

Mag ik u zoo'n spiegeleitje geven?
HANS.

Of misschien liever iets van deze.... plat assorti?
OLGA
(lacht beiden toe).

Wat een bediening!
(neemt een horentje, tot Frits die zich niet verroert heeft).

Och doctor, zou ik even de boter mogen hebben?
OSKAR.

O zeker, zeker
(grist Frits het boterschaalt[j]e af en reikt het Olga over).

LINE
(zet nog even de bloemen van de bloemenkast op tafel).

U vindt ze toch wel mooi genoeg, zulke gewone veldbloemen?
OLGA.

O, prachtig!....
(tot Hans).

Weet u.... ik houd van àlle bloemen.
HANS
(die juist drinken wilde zet zijn kop je neer en ziet haar verward aan).

O!
LINE.

Hans, Hans.... jongetje, wat mors je!
HANS
(nog verward, weifelend).
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Zòò.... houdt u.... van àlle bloemen....
FRITS
(kwasi geheimzinnig).

Van àlle bloemen.... zij houdt van àlle bloemen....
OLGA
(Hans toeknikkend).

Ja zeker, van àlle.... gelooft u 't niet?
LINE.

Oòk van de giftige?
OLGA.

Ja, van de giftige ook
(tot Hans, als verwonderd).

Houdt ù dan niet van alle bloemen?
HANS
(haar vol aanziend).

O ja, van alle bloemen, ook de giftige....
FRITS
(geheimzinnig als voren).

Alle bloemen, òòk de giftige....
(Lachend).

Hoelang gaan we nog door met zoo'n Ibsen-Maeterlinck-achtige conversatie?
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OSKAR.

Als Line nu nog het zout omgooit.... en als dan die Friesche klok daar stil gaat staan
en naar beneden dondert.... pardon....
FRITS.

Dan zijn we al half klaar met het drama.
OLGA
(kijkt onwillekeurig naar de klok en ziet dan weer even het vertrek rond).

't Is hier zoo leuk.... zoo intiem en zoo warm....
(tot Hans).

O, ik ben zoo blij dat u een schilder bent.... u moet me veel leeren, zult u? Want ik
weet niets van schilderen.... Maar ik heb altijd zòò verlangd eens een werkelijk
kunstenaar te ontmoeten.... die me leeren zou wat echt mooi is.... Wilt u dat doen?....
O ja, ik ben lastig hè.... zegt u maar niet te gauw ja.... dan ben ik niet meer uit uw
atelier te slaan.
HANS
(verlegen).

Ja.... als ik u helpen kan, graag....
(tegen zich zelf protesteerend).

Welnee.... hoe kunt u denken dat u iets lééren kunt.... een mensch leert nooit iets
dat-ie niet al kent.... allerminst van een artiest.... och dat meen ik natuurlijk òòk niet
zoo....
(zich beheerschend).

U kunt overigens altijd op mijn atelier komen. Als u maar nooit van te voren belet
vraagt.... U komt zoomaar van zelf.... als u er plezier in hebt.
OLGA.

O heerlijk, heerlijk.... Is dat niet gek.... als ik aan een schilder denk, dan stel ik me
altijd zoo'n soort legendarische Jan Steen voor. Naief hè! U ziet er anders niet zoo....
schilderachtig uit als ik verwacht had.... Maar zoo'n onbezorgd leven, van den eenen
dag op den andere, dat zou me lijken. Naar niets vragen, geen zorg hebben, maar
royaalweg leven, net zooals het loopt. Ben je rijk, goed, dan rijk; ben je arm, ook
goed, dan maar arm. Als de zon schijnt, heerlijk dat-ie schijnt; als 't regent, heerlijk
dat 't regent.... Alles nemen zooals het is en er blij mee zijn.... en.... toegrijpen wààr
je een geluk vindt. O, ik probeer dat zelf ook.... op mijn manier.... maar het is een
kunst zoo te leven.... en misschien moet je er daarom ook kunstenaar voor zijn....
(koket).
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O, zegt u 't maar, u vindt me een domme, idealistische bakvisch....
HANS.

Idealistisch zeker
(peinzend).

Alles nemen zooals het is? Is dat een kùnst? Nee.... maar alles màken zooals je het
droomt, dàt is kunst.... Maar toegrijpen.... dat moet je, dat is waar.
OLGA
(weer rondziend).

U hebt zeker veel mooie dingen en kostbare collecties?
HANS.

O ja, dat schikt wel. Maar de allerkostbaarste heb ik niet in huis; die laat ik bewaren
in zoo'n speciaal magazijn in de stad, daar is een oom van me, m'n oom Jan, directeur
van.
LINE.

Hans!
HANS
(verlegen).

Nou ja....
OLGA
(niet begrijpend).

Daar kom ik dan ook eens kijken en ik beloof u, ik zal heusch niets beschadigen, of
breken.
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OSKAR
(tot haar overbuigend, zacht, flirtend).

Breekt u nooit iets, werkelijk niet?
OLGA
(koket).

Mag ik van ù ook al niets breken?
OSKAR.

O graag....
(zacht, achter zijn hand).

en... ich grolle nicht...
OLGA
(luid lachend).

O foei, meneer Heyl, houdt u òòk al zoo van flirt?
OSKAR
(verbouwereerd).

Oòk?
OLGA
(over zijn verwarring heen pratend, tot Frits).

Wilt u me nog zoo'n krentebroodje....?
FRITS.

O welzeker, juffrouw Murray. Maar zòò komt u er niet af. Wie houdt er nog méér
van flirt?
OLGA.

U niet, doctor, dat merk ik al. Ik hoop u hier dikwijls te zien; misschien bekeer ik u
nog.
FRITS.

Het experiment zal me bijzonder aangenaam zijn.
OLGA.

Nou, ziet u, òf u er aanleg voor hebt! U noemt het direkt bij den waren naam. Flirt
is een experiment, niets anders. Hoe willen menschen elkaar leeren kennen als 't niet
is door met elkaar te experimenteeren?
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LINE.

Dus u beschouwt flirt als een voorschool van.... liefde?
OLGA
(weifelend).

Liefde?....
(snel).

Ja zeker; uit den takt en het.... talent waarmee mannen flirten.... àls ze het kunnen....
en anders uit de manier waarop ze het experiment doorstaan, moet het blijken of ze
een zoogenaamd hooger liefde waard zijn.
LINE.

Arme proefkonijntjes!
FRITS.

En is het u nooit overkomen dat zoo'n beestje onder u handen stierf, juist als u
experimenteel had vastgesteld dat het toch eigenlijk wel de moeite waard zou zijn
geweest het te laten leven en.... lief te hebben?
LINE.

Juist! Wie zoo denkt als u, juffrouw Murray,.... ik geloof dat ze voor hun
experimenteeren gestraft zullen worden, zoodra ze den man ontmoeten dien ze
werkelijk kunnen lief hebben.
OLGA
(ontwijkend).

O, ik sprak heelemaal in het algemeen.... mijn eigen ervaring laat ik er natuurlijk
buiten.
FRITS
(scherp).

Die is anders bij een goed experimentator de hoofdzaak.
OLGA
(hem glimlachend aanziend, dan zacht).

Och.... niet waar, men kan niet altijd openhartig zijn....
(koket)

als ik nù eens zei wat ik dacht, dan zou u jùist denken dat ik.... flirtte.
FRITS.

U was dunkt me openhartig genoeg.... we weten nu wat ons te wachten staat en
kunnen ons weeren.

Groot Nederland. Jaargang 11

OLGA
(koket).

Wie zegt u dat mijn waarschuwing geen krijgslist was?... Weest u voorzichtig, doctor.
FRITS.

Weest ù voorzichtig.... ik ben een man van 't vak.... en ik merk 't héél gauw als u uw
mes verkeerd aanzet.
Olga
(niet meer in staat het gesprek in dezen trant voort te zetten).
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Spaar me, doctor. O jee, wat heb ik me weer vast gepraat!
(koket tot Hans).

Gelooft u één woord van wat ik gezegd heb?
HANS
(afwerend).

Nou.... een half....
(plagend).

Maar ik ben een goed verstaander.
OLGA
(verwijtend).

Nu bent u niet lief....
(zij neemt achteloos een sigaret die Oskar haar aanbiedt en steekt op; tot Line).

Dan zullen wij elkaar beter verstaan, niet?
LINE
(hartelijk).

Ik hoop het.
OLGA
(zacht, dankbaar).

Ik ben hier al zoo heelemaal thuis. Ik geloof dat jullie allemaal lieve, eerlijke,
natuurlijke menschen bent....
DE MANNEN
(uitbarstend).

Ho, ho ho!
OLGA
(ook lachend).

Ja heusch, ik méén 't.... Och, als je mìj maar neemt zooals ik ben.... een vlinder die
door de wereld fladdert als door een grooten, bonten tuin en die genieten wil van alle
bloemen.
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HANS.

Wat voor een vlinder?
OLGA.

Zoo'n grillige, wilde, onbesuisde zwermer.
FRITS.

Ah ha! Een sfinx?
OLGA.

Er zijn ook grillige, raadselachtige bloemen, daar hooren zulke vlinders bij.
HANS
(ziet haar peinzend aan).

Een vlinder.... in den tuin der droomen.... die wil genieten van alle bloemen?
FRITS
(weer geheimzinnig doend).

Van àlle bloemen, òòk de giftige.
Oskar
(luidruchtig).

Schei uit, schei uit.... één keer is genoeg.
OLGA
(snel tot Frits).

Wat voor een bloem denkt u dat ù bent?
FRITS.

Een brandnetel.
OLGA.

O, brandnetels? Die zijn niets gevaarlijk.... als je ze maar goed aanpakt
(knikt Hans toe).

Grappig, ik kan me best alle menschen als bloemen voorstellen.
(tot Line)

U bijvoorbeeld zie ik duidelijk als een zonnebloem, met zoo'n groot, open hart. En
als de doctor mij niet zelf op een brandnetel had gebracht, zou ik hem versleten
hebben voor een ezelsdistel. En meneer Heyl
(ziet Oskar kritisch aan, plagend)

.... voor een boterbloempje
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(haar blik glijdt over tot Hans die haar zwijgend en glimlachend aanziet).

En uw bloem?
(zwijgt).

HARS.

Mìjn bloem? Herkent u hem niet?
OLGA
(aarzelend).

Jawel.... ik herken hem.... maar hij heeft geen naam.... ik heb alleen maar van hem
gedroomd
(zich plotseling omwendend tot Oskar, luchtig).

O meneer Heyl, wat 'n verrukkelijke sigaret!
(tot Line).

Maar nu wou ik wel een oogenblikje naar mijn kamer....
(staat op).

Wie wil me even....?
HANS
(opspringend).

Gaat u maar mee....
OSKAR
(opspringend).

Ik zal 't u wel wijzen....
OLGA
(lachend afwerend).

Niet allen tegelijk!
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FRITS
(droog).

Pardon, ik zei niets.
OLGA.

Ik neem er nota van, doctor van Berlevoort,... dat u hier in huis dën weg niet kent.
LINE.

Laat ìk er u maar brengen, hè?
OLGA.

Ja, dat zal 't beste zijn....
(volgt Line).

Adieu heeren
(blijft nog even voor de waranda staan).

O, O.... hoe prachtig! En die rùst, die vredige rust!
(Wendt zich weer tot Frits).

O, ik vergat.... zie ik u straks nog terug?
FRITS.

Waarschijnlijk niet.
OLGO
(reikt hem de hand).

Adieu dan doctor!
FRITS
(met handkus, buigt).

Adieu juffrouw Murray!
(Olga met Line af).

OSKAR
(wrevelig, spottend).

Zoo'n ladykiller!
FRITS
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(neemt sigaar, vleit zich in den klimaatschieter en ziet glimlachend naar Hans en Oskar die eenigszins
teleurgesteld en elkaar verlezen aankijkend rond drentelen).

Nou.... gewààrschuwd hééft ze.
Scherm.

Tweede bedrijf.
Drie weken later.

(Zelfde tuinkamer als in het eerste bedrijf; middag. Line zit aan het tafeltje bij den haard en
borduurt een kindermutsje, in een mand op tafel ligt nog ander werk. Op een taboeret tegenover
haar zit Frits, hij leunt op de tafel en ziet zwijgend toe hoe Line borduurt, tot zij het merkt en
opkijkt).

LINE.

Frits, hindert het je als ik werk? Dan zal ik....
(wil het mutsje neerleggen).

FRITS.

Ja Lientje, doe nu eens niets, niets dan wat met me.... och nee, werk maar.... ik vind
het eigenlijk heel gezellig je te zien werken. Ja, ik wou alleen maar....
LINE
(weer opziend)

dat ik aan iets anders werkte?
FRITS.

Dit.... moet zoo hard voor je zijn, dunkt me.
Line
(droevig).

O, alles went.... Je zegt zelf altijd dat het leven zoo vol paradoxen is, zoo onredelijk
en toevallig en daarom zoo dwaas en pijnlijk.
FRITS.

Zulke uitspraken van me moet je met een korreltje zout nemen... als alle waarheden....
en onwaarheden.
(zwijgt, ziet haar weifelend aan, maar blijft zwijgen).

LINE.
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Ben je moe?
FRITS.

Omdat ik zoo onderhoudend ben? Nee, niet bijzonder. Maar ik voel me zoo'n beetje....
gederailleerd.
(met een ongeduldig gebaar, als iets van zich afzettend).

Ja, het leven is armelijk, 't geeft bitter weinig en 't
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minst aan hen die 't meest verwachten en ook 't meest noodig hebben. En toch ligt 't
dikwijls maar aan 'n kleinigheidje en ze konden het zóó nemen....
LINE
(ironisch).

Ben je ook al aangestoken door die filosofie van....
(aarzelt).

FRITS.

Ja, wíe zal je nou noemen? Enfin.
(afbrekend)

Heeft die kunstkooper nog iets meegenomen?
LINE
(moedeloos).

Nee, niets. Hij wou wel een stuk hebben.... dat landschap.... met 't kerkje.... maar....
FRITS.

Maar?
LINE.

Dan moest Hans er eerst 'n poppetje in schilderen.
(zuchtend).

En dat wou hij niet.
FRITS
(absent).

Zoo zoo.... wou hij dat niet.
(tuurt weer op haar handen).

LINE
(merkt het, legt het mutsje in de mand en gaat rustig in den klimaatschieter zitten met de handen
achter het hoofd).

Zóó goed?
FRITS.

Ja, ja Lientje.... ik dacht aldoor maar, bij iederen steek....
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LINE.

Nu?
FRITS.

Dat-ie ook dwars door je hart moest gaan.
(na even zwijgen).

Nee, d'r klopt zoowat niets. De een bezit het mooiste kleinood wat er maar te vinden
is, maar hij ziet het niet, let er niet op en verzamelt prullaria; de ander....
(luchtig).

Nee Lientje, zoo ga ik niet door, wees maar niet bang; ik zal je vertellen van een
verpleegster van me die in den kelder ging zwemmen.... die was gisteren onder
geloopen.... en hoe ze d'r toen uitkwam en....
(zwijgt).

LINE.

Nou.... ik brand.
FRITS
(weer absent).

't Is een feit, wij menschen met gevoel en gevoelinkjes, wij spelen de zotste komedie
die je je denken kunt en.... en loopen dan waarachtig nog kans om er een tragedie
van te maken ook....
(zwijgt).

LINE.

Frits, begrijp je niet dat ik allang in de gaten heb waar je toespelingen heen willen?
En weet je nòg niet dat wij eerlijk en open spreken kunnen?
FRITS.

O.... ja.... nee.... dat denk je maar.
LINE.
(eenvoudig).

Waarom zou ik me voor jòu verbergen?
FRITS
(verwonderd, weifelend).

Maar Line....
LINE.

Ik vertrouw je immers zoo heelemaal.
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FRITS
(als voren).

Lientje, ik....
LINE.

Je bent altijd zoo lief....
FRITS
(opgewonden).

O Lientje.... als je wist....
LINE.

En je begríjpt zoo veel. Je begrijpt alle menschen, Hans en....
(een beetje spottend)

míj natuurlijk eerst recht.
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FRITS.
(onzeker).

Lientje....
(ziet haar aan, glimlacht dan om zijn eigen opwinding, knikt haar toe).

Ja heusch, daar heb je gelijk aan.
(hartelijk).

Kijk Lientje, ik heb die drie weken dat ze nu hier is wel gemerkt dat je verdriet hebt,
maar ik dorst er zoo niet over beginnen.
LINE
(peinzend).

Dan.... had ìk wel begonnen.... want ik wordt er niet meer uit wijs. Zeg dan maar wat
je er van denkt.... van Hans en Olga. Eerlijk.
FRITS
(weer aarzelend).

Eerlijk.... beteekent waar en waar is meedoogenloos, hard, grof.
LINE.

Zeg haar dan hard en grof. Wat denk je van Olga?
FRITS.

Goed dan. Die Olga.... nu, die is 'n kreng.... pardon.... laten we zeggen een kanalje....
of eigenlijk.... 'n nest.
LINE.

En Hans?
FRITS.

Een idioot.
LINE.
(lachend).

Temper je die kwalifikatie niet?
FRITS.

Hm.... 'n sul dan.
LINE.

En ik?
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FRITS.

'n Gans.... Zóó'n groote kerstgans.... Je moest je schamen Lientje, om jaloersch te
zijn. Jullie huwelijk is 'n.... ideaal huwelijk. Er zijn waarachtig niet veel mannen als
Hans en niet veel vrouwen als jij.
LINE
(bitter).

Dat schijnt, anders zou hij tenminste er niet altijd zoo'n moeite mee hebben er nòg
een te vinden.
FRITS
(oprecht ernstig).

Lientje, je trekt je de zaak te veel aan, werkelijk veel meer dan ze waard is. Je
verbeeldt je toch niet dat Hans, met àl zijn avontuurtjes, een vrouw zoekt.... en dan
nog wel een die jou overtreft?
LINE
(hartstochtelijk).

Als ik dàt geloofde, dan....
(zachter)

ik begrijp het alleen maar niet, en ik wìl het toch zoo graag begrijpen. Ik.... ik wou
dat ik hèm eens ontrouw kon worden.
FRITS
(lachend).

Line, wat 'n taal!
LINE
(weemoedig lachend).

Ja heusch, dat meen ik. Dan wist ik tenminste wat je in zoo'n geval voelt.... nù kan
ik het niet begrijpen.
FRITS.

Zal 't je uitleggen, kind. 't Is toch zoo doodeenvoudig. Hans houdt van jou en jij van
hem....
LINE
(ongeduldig).

Natuurlijk, natuurlijk. Maar ìk houd niet tegelijk van den burgemeester en van jouw
assistent en van den candidaat-notaris.... en ook niet van den dirigent van 't
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bataljonscorps en niet van baron van Zuilenburg of van zijn rentmeester.... en niet
van.... dàt is 't, ik zou het niet kùnnen.... en ik begrijp het ook niet.
FRITS.

Goddank dat je mij er niet bij noemt.... van wege 't gezelschap meen ik. Overigens
zou ik het van jòu ook niet begrijpen, 't is je ààrd niet; maar Hans z'n aard is het wel,
en omdat Hans nu eenmaal egoist is....
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LINE
(heftig).

Ik ben òòk egoist; ik wìl egoist zijn.
FRITS.

Dat is nu juist zoo glad mis... Jìj behoort onzelfzuchtig lief te hebben.
LINE
(bitter).

En een man behoeft dat niet? Een man kàn dat misschien niet?
FRITS
(geresigneerd lachend).

O zeker, sòmmigen, Lientje.... maar Hans niet.
LINE.

Maar hoe.... hoe verklaar je dat?
FRITS
(schouderophalend).

Atavisme noemen ze dat in de wetenschap. Hans is een kannibaal, of tenminste een
patriarch....
LINE
(half lachend).

Een mooie troost
(zacht).

Frits, geloof me, ik ben niet jaloersch, maar.... ik wou dat Hans anders was, een béétje
anders maar.
FRITS.

Hoor eens Lientje, als je van iemand houdt, moet je àl zijn eigenschappen
accepteeren.... vooral niets willen veranderen.... niets verdraaien, niets verknoeien.
Je respekteert toch immers ook wel een lammergier en een kanarie elk in hun aard?
Moet een gier kwinkeleeren als een Saksische Hohlroller? Moet een pimpelmees
wegvliegen met een lam in z'n klauwen?
LINE.

Frits, wat sla je weer door; zijn dat nu vergelijkingen?
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FRITS.

Ik zeg je, de menschen zijn geestelijk veel meer verschillend dan de dieren
lichamelijk.... en een mensch die nà z'n geboorte nog wezenlijk verandert, wordt 'n
gier die klontjes eet. En wat zou er nu aan Hans te veranderen zijn zonder hem direkt
ongenietbaar te maken? Zijn kinderlijkheid, zijn ijdelheid, zijn goedgeloovigheid,
zijn humeurigheid, zijn lichtzinnigheid, zijn sentimentaliteit, zijn....?
LINE
(half boos).

Een aanlokkelijk beeld dat je me geeft van mijn man en.... jouw vriend.
FRITS.

Eerbied moet je hebben voor 'n mensch zijn eigenschappen. Maar vooral voor zijn
ondeugden. Bij Hans in de eerste plaats. Bij Hans moet je ze niet alleen eerbiedigen,
maar kultiveeren. Ja werkelijk, dat meen ik, je moet hem daarom niet klein zien,
maar goed begrijpen dat alle grootheid maar een wonderlijke combinatie is van
kleinheden. Overigens ìs Hans ontegenzeggelijk een belachelijke....
LINE
(stampend).

Dat heb je nu al een paar keer gelucht, dat mocht je dan toch eerst wel eens
motiveeren.
FRITS.

O, direkt, graag
(gaat gemakkelijker zitten, kalm)

. Daarvoor hoef ik alleen maar een kort overzicht te geven van Hans z'n.... z'n amou....
ja, nòu 't juiste woord te vinden.
LINE
(driftig).

Dat is héél niet noodig.... ik wil 't niet.
FRITS.

Kom, je wilt niet? Ik zal anders heusch niet te veel goeds van ze zeggen.
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LINE.

Ik wil niets van ze weten, niets. Ze kunnen me niet schelen, die schepsels.
FRITS
(kalm voortgaand).

Dat kunnen ze wél
(Line luistert kwasi onverschillig, maar geeft telkens teekenen van ongeduld).

Daar had je eerst die Beatrice.... hoe heette ze ook weer, die van het dak gevallen
musch met haar weeige vroomigheid en mystiekerigheid.... heelemaal niet in zijn
lijn, godbewaarme.... maar alleen om haar naam werd ze door hem al direct
verhemeld.... en omdat hij net zoo'n beetje in Dante en de praerafaëllieten ploeterde.
Enfin, dat liep gelukkig al heel gauw mis. Toen kwam dat incident met die rustieke
baronnes die een park met wilde varkens hield. In dien tijd leende hij Rousseau van
me en las de Bucolica en Hooft. Een maand later ging z'n Amaryl d'r van door met
haar palfrenier.... Wàt ze gelijk had.... was een véél passender partij voor haar. Nou,
wat was 't daarna? Die melankolieke burgemeestersvrouw met haar leege leven dat
hij, uit pure goedigheid en verkeerd begrepen romantiek, zoo'n beetje probeerde te
vullen.... Onzin! lukt nòòit.... 'n vrouwenziel is je reinste danaïdenvat!.... Of hadden
we eerst nog die idylle met dat modelletje.... dat lieve kind met die diepe, onschuldige
oogen dat jelui zoo bestolen heeft?... Toen de typiste bij de kredietbank, òòk al om
haar oogen....
(weemoedig)

ja, oogen zijn gevaarlijk.... òf de mannen, òf de vrouwen moesten blind zijn. Dat
bleef geloof ik alleen maar bij verholen hunkerende blikken van achter de tralies van
haar loketje.... vrij platonisch. En nu eindelijk Olga.... och die is eigenlijk volstrekt
niet de minste.... Maar nu vraag ik je Lientje, zeg nu eerlijk, heb je nu werkelijk ook
maar de minste, de allerminste reden om jaloersch te zijn?.... Op dàt zoodje?
LINE
(gedwongen kalm).

Ben je klaar met je inventaris?
FRITS.

Nee, ik heb die hysterische pianiste nog vergeten, daar zag hij òòk al iets moois in....
m'n hoofd er af als ze meer temperament had als een pianola.
LINE.

't Is goed dat ik je zelf verlof gaf om grof te zijn
(plotseling wanhopend).
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Frits, voel je nù waarom ik Hans anders zou willen hebben? O, niet om mijnentwil
alleen.... maar ook voor hem zelf, voor hem vooral.
(troisch)

Ik ben niet bang dat zijn liefde voor mij zal breken; als ik niet zéker was van hem,
zou ik haar dan nog 'n dàg hier dulden?... Maar wel is mijn angst dat mìjn liefde zal
doodgaan.... omdat ìk hem.... klein.... en.... belachelijk zal gaan vinden. O, als ik wist
dat hij naast mij een mooie, èchte liefde had....
FRITS.

Of twee....
LINE
(heftig).

Of drie.
FRITS.

Toemaar!
LINE
(heftiger).

Vier voor mijn part....
(zachter)

een liefde die zijn
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leven sterker maakte, dat zou ik kunnen dragen...
(weifelend)

desnoods...
FRITS
(glimlachend).

Desnoods.
LINE.

Ja, dat zou ik.... maar ik kan nìet zien dat hij zich weg gooit en.... bedrògen wordt.
'n Man die zich laat bedriegen.... O.... Frits, en als je spreekt zoo als straks over Hans
z'n.... z'n....
FRITS.

Zeg maar ‘Verhältnisse’.
LINE.

Dan maak je me bang....
FRITS.

Ik geef ze net wat hun toekomt.
LINE.

Maar dat wìl ik juist niet gelooven.
FRITS.

Juist, daar heb ik je. En dáárom wou je niet dat ik van die schepsels hetzelfde zéi
wat jij van ze dácht. Lientje, wat ben je heerlijk inconsequent vandaag, aanbiddelijk.
LINE
(aarzelend).

Maar.... hij gééft toch aan al die.... vrouwen zijn ziel.... tenminste iets er van.... dat
móet toch. En god, hoe kàn dat als ze zoo niets, zoo heelemaal niets beteekenen als
jij zegt?
FRITS.

Kindje, tob daar nu niet meer over. Toen je daarnet zei: ik wil niets van de schepsels
weten, had je gelijk. Wat zíj zijn komt er niet op aan. Daarom was ik zoo hard, om
je dat goed te doen voelen. Wat hij in hen vindt of waant te vinden is niets anders
dan....
(zoekend)

dan een....
LINE
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(spottend).

Je hebt vandaag moeite met je.... korreltjes zout.
FRITS.

Dat komt omdat ik nu ernstig wordt en de spijker op z'n kop moet slaan. Daar dan,
hij zoekt in hen niets anders dan een.... afglans, een weerspiegeling van een eigen....
LINE
(zuchtend, met moedeloos gebaar).

Ja, ja, afglans, weerspiegeling.... van een eigen.... ideaal.... droom. Jawel, weet ik
al.... zegt Hans ook altijd.
FRITS
(lachend).

Nou kindje, dan moet je 'm eindelijk ook eens gelooven, want 't is wáár. Begrijp je
niet dat hij, afgaande op een toevallig woord, een onbedoelden blik of beweging of
wat ook, hun ziel verkeert uitlegt.... precies zooals hij dat net op 't oogenblik noodig
heeft? Hij ziet ze alleen maar mooi omdat hij alles nu eenmaal mooi zien wìl. Hij is
een van die ongelukkigen, of voor mijn part gelukkigen, die niet willen toegeven dat
de werkelijkheid met hun fantasiën vloekt. En daar gaan ze aan te gronde... misschien
ook niet.... Wat is daar verder aan te doen?
LINE.

Dus.... dan zou hij ook míj liefhebben niet om wat ik bèn, maar om wat hij van mij
droomt....
FRITS
(snel).

Nee, jou niet. Jij bent de eenige die hij zuiver ziet.
LINE
(peinzend).

Nee, nee, zoo is het niet. Hij ziet hen mooi omdat hij dieper ziet dan wij, omdat hij
heen ziet door alle vertroebeling....
FRITS.

Ja, daarvoor ben je een vrouw, om te gelooven wat je wìlt gelooven En.... misschien
wàs ik te hard; menschen zijn meestal
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mooier dan je denkt. Menschen zijn prachtig, allemaal.
(na even zwijgen opstaand, teer).

En ben je nu niet boos omdat ik een beetje oprecht was?
(als zij neen schudt).

Of droevig? Dat zou nog erger zijn.
(gaat weer zitten).

Line.... ik voel zoo dat het voor jou heel ernstig lijkt en dat je verdriet hebt. Vergeef
't me als ik je misschien wat cynisch ben, maar ik, ik kan de comedie der liefde niet
anders zien dan met een glimlach en niet eens een droeven glimlach.
(weer opstaand).

En maak nu de dingen door tobben niet ingewikkelder dan ze zijn; laat in godsnaam
Hans zooveel Verhältnisse hebben als hij verkiest of liever als zij verkiezen.... en
toon dat jóuw trotsche zekerheid oprecht is. Dag.
LINE
(glimlachend).

Dag Frits, ik ben niet boos en ook niet droevig, tenminste niet meer zooals eerst.
FRITS.

Ben je iéts gaan begrijpen?.... Ah.... daar komt Olga aan
(even verward).

Hoe kan ik nou nog weg?
LINE
(lacht, hoofdschuddend).

Begrijpen?.... Nee, van jullie mannen zal ik, geloof ik, nooit iets begrijpen....
(zuchtend).

Enfin.
FRITS
(vroolijk).

Mooi, bravo! ‘Enfin’ moet je zeggen. Goed zoo, maar je moet er niet bij zuchten....
(naar buiten ziend).
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Nou ontloop ik 'r waarachtig toch niet meer.
LINE.

Hé hé, hier blijven! Een ding nog.... Frits, eerlijk hoor!.... Koketteert ze ook met jòu?
FRITS
(ontwijkend).

Waarom vraag je dat zoo?
LINE.

Laatst, na dat dinertje, toen ze alle heeren weer had gek gemaakt... je weet wel, jíj
kwam nog aan het desert; toen vroeg ik haar.... half uit nieuwsgierigheid, half uit....
FRITS.

Zeg maar ‘bewondering.’
LINE.

Bewondering dan.... of ze àlle mannen verleiden kon. En ze zei direct, zonder zich
te bedenken: Ja, allen. Toen zei ik: ik weet er dan toch één die je niet kùnt verleiden.
FRITS
(lachend).

Heilige Onschuld!
LINE.

Nee, nee.... ik noemde niet Hans, maar jou.
FRITS.

Allerheiligste Onschuld!
(haastig).

En wàt deed zíj?
LINE.

Ze werd opeens heel heftig en vroeg....
(zwijgt).

FRITS.

Nu?
LINE.

't Is te gek.
FRITS.

Kom Lientje!
LINE.

Ze rukte mij aan mijn arm en vroeg: Zoo, wéét u dat, hebt ù dat geprobeerd?
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FRITS.
(proestend).

O, o, o!
LINE
(lachend van de weeromstuit, dan ernstig).

En toen werd ze stil... Zeg me nu eens eerlijk Frits....
FRITS
(aarzelend).

Maar.... waarom?
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LINE.

Omdat ik begrijpen wil wàt er in haar omgaat. Als zij Hans lief heeft waarom zou
ze dan met jou....
FRITS.

Waarom?.... Omdat zíj de komedie der liefde weer anders speelt dan jij of Hans of
ik.
(glimlachend, geruststellend).

Nee Lientje.... tusschen mij en Olga is er niets.
(Olga nadert ondertusschen de waranda).

Jammer genoeg.... Och Lientje, Lientje, had me nou toch ook laten ontsnappen.
LINE.

Enfin, zeg maar ‘enfin.’
FRITS
(komiek zuchtend).

Dat zal wel moeten, enfin.
OLGA
(in zwierig zomertoilet, groote hoed met roode rozen, treedt binnen).

O.... mevrouw.... dag doctor
(reikt Frits de hand)

.... Waar is Hans? Al in den tuin?
LINE.

Hij is even naar een leerling in de buurt, over een half uur zou hij terug zijn.
OLGA.

We zouden naar de Zeven Bergen gegaan zijn.... ik zal dan maar even wachten.
LINE.

O.
OLGA
(onzeker of zij weer gaan zal, talmt even, neuriet).

LINE
(iets vriendelijker).
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Blijf je niet hìer wachten?
OLGA
(dankbaar).

O zeker.... graag.
MARRETJE
(door de gangdeur).

Mevrouw... daar was mevrouw Donkers... mèt de naaister en ze moest u spreken
over het uitzet van d'r zoon.... voor Indië.... ze wachten boven.
LINE.

Goed, Marretje, zeg dat ik dadelijk kom
(Marretje af, tot Olga, verklarend).

'k Heb een agentuur, weet je.... in uitzetten en zoo. Ik moet naar boven.... je excuseert
wel.... dag Frits
(af).

FRITS.

Dag Line, tot ziens
(drentelt even rond, kijkt op horloge)

. Ja.... hm. juffrouw Olga.... 't spijt me.... ik hoop dat u me niet kwalijk neemt.... 't is
jammer....
OLGA
(neemt hem eerst onverschillig, dan spottend nieuwsgierig op).

Ja, heel jammer.... dat mevrouw Balder weg gaat.
FRITS
(onwillekeurig).

Ja, heel jammer.
OLGA
(glimlachend).

U bent beleefd, doctor.
FRITS
(verstrooid).
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O pardon.... zij ik een beleefdheid?.... Dat was heusch zonder erg....
OLGA
(half driftig).

Ik meen u bent ònbeleefd. U zei zooveel als: mevrouw Balder is weg, goed, jou kan
ik missen, dan ga ik ook maar.
FRITS
(lachend).

O, vat u 't zóó op? Ja dan.... dwingt u mij om te blijven.
OLGA.

Volstrekt niet, wat mij betreft kunt u gerust gaan.
FRITS.

Ik zal 't heusch goed zien te maken.
(Neemt plaats in Line's rieten stoel, Olga op de punt van de tafel naast hem).

Ik zal volle vijf minuten blijven, ofschoon ik haast heb, héél groote haast.
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OLGA.

Hoe wreed voor uw patiënten; ik wil het heusch niet vergen.
FRITS.

Laat ik u in vertrouwen zeggen dat de malloot die nu naar mij zit te reikhalzen, me
in 't geheel niet noodig heeft. Ik blijf hier net zoo lang tot u.... zegt dat u niet meer
boos bent.
OLGA
(na boudeerend zwijgen).

Doctor.... e.... hoelang duurt 't eer 'n mensch versteent?
FRITS.

Goeie God, wat hebt u voor plannen? Nee, u moet het zeggen binnen de tien minuten,
anders versteent m'n ouwe jichtlijder waar ik ook nog heen moet.
OLGA
(blijft pruilend zwijgen, zucht sentimenteel, kucht even; als Frits blijft zwijgen kucht zij luider).

FRITS.

Wat is dat? U hoest?
OLGA.

Neen.... hoestte ik? Och nee....
FRITS.

Och jà.... ik hoorde 't toch.
OLGA.

Ik had dezen winter een zware bronchitis.... heeft niets te beduiden.
FRITS.

Dezen winter? U zegt dat alsof het eergisteren was.... U moet oppassen.... als u zoo
iets verwaarloost....
OLGA
(zucht sentimenteel).

Och, wat zou dat....
(ziet spottend op hem neer, neuriet, dan weer zuchtend).

Er zijn èrger dingen, doctor....
FRITS
(opziend, glimlacht, wendt zich dan kwasi bezorgd geheel tot haar).
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Toe, doet u mij het genoegen en kucht u nog eens.
(Olga gehoorzaamt)

... Nog eens
(Olga gehoorzaamt weer).

Hoelang doet u dat nu al?.... o, da's van den winter af al, zei u.... U moet er heusch
iets aan doen.
OLGA
(kwasi moedeloos).

Och!
FRITS
(kwasi overtuigd).

Heusch!
OLGA.

Ik had zoo geen gelegenheid.... en ook geen zin..... ik houd niet van ziek zijn en
behandeld worden en voorgeschreven dingen doen. Ik.... u zult misschien wel om
mij lachen, maar ik gelòòf eigenlijk niet aan ziek zijn....
(zacht, mijmerend)

aan lichàmelijk ziek zijn, weet u....
FRITS
(kwasi belangstellend).

U lijkt me anders niet zoo héél sterk.... Voelt u zich dikwijls moe, hm, lusteloos of
liever.... zoo'n beetje.... futloos?
OLGA.

Och, sòms, ja.
FRITS.

En.... ne.... melankoliek.... onvoldaan.... zoo met alles.... en het leven.... zoo wat je
noemt een.... weemoed zonder reden?
OLGA
(sentimenteel)

O doktor.... wààrom vraagt u dat?.... Ja, dàt is het.... àls ik ziek ben.... och, maar wat
is dààtraan te doen....
(smachtend)
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dat verhelpt geen nuchter geneesheer.... dat zou alleen
(beschaamd, alsof zij zich verpraat had)

.... Och, doktor, waarom praat ik eigenlijk zoo dom en naief....
FRITS
(grijpt haar hand).

Juffrouw Olga....
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OLGA
(teeder).

O doktor!
FRITS
(streelt even zacht haar hand, dan nuchter).

Ik wou u even den pols voelen.... zoo....
(laat de hand weer los).

OLGA
(zucht, steekt dan andere hand uit).

Dìe pols ook?
FRITS
(koket).

Ja, die pols ook
(streelt haar andere hand).

OLGA
(koket).

En?.... Nu wilt u zeker mijn tong zien?
FRITS.

Nee, de hemel bewaarme, hoe onaesthetisch!
(plagend).

Of hebt u zoo'n behoefte uw tong tegen mij uit te steken?
OLGA
(spijtig).

Ik zou ze haast krijgen als u zoo blijft plagen.
FRITS
(koket).
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Nee.... tong hoeft niet, maar.... maar.... uw oogen moet ik zien
(staat op, Olga springt van de tafelpunt, treedt dicht naast hem).

OLGA.

Mijn oogen? Ben ik zoo dicht genoeg?.... dichter?
FRITS
(slaat den linkerarm teeder om haar heen, om haar achterovergebogen hoofd te ondersteunen, met
de rechterhand strijkt hij haar haren weg en ligt dan achtereenvolgens even haar oogleden op, laat
haar los; nuchter).

Dank u.
OLGA.

Wat ziet u in mijn oogen?
FRITS
(koel).

Niets bijzonders.
OLGA
(boos).

Nièts bijzonders?
FRITS
(koket, teeder).

Kijk, juffrouw Olga.... als ik 's nachts naar den hemel tuur.... in het diepe blauw....
bijvoorbeeld om een komeet te zoeken.... en ik zie dan.... Venus.... hm, of laten we
zeggen.... Sirius, dan zeg ik òòk dat ik ‘niets bijzonders’ zag en....
(als meegesleept).

Olga, in joùw oogen zocht ik....
(kwasi droevig)

iets dat er niet in is....
(opeens nuchter)

tenminste zoo oppervlakkig zou ik zeggen dat u niets mankeert.... maar toch, die
hoest bevalt me eerlijk gezegd niet.... ik moest u eens.... tijdelijk onder mijn observatie
hebben.... hoest u werkelijk dikwijls?
OLGA
(liegt).
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Nog al, zoo telkens.... maar ik let er eigenlijk niet op.
FRITS
(kwasi bezorgd).

Dat is toch.... bedenkelijk.
OLGA
(kwasi angstiger).

Maar u maakt me werkelijk ongerust, doktor.
FRITS
(afwerend).

Nou, ik geloof niet dat het zòò ernstig is, maar.... Olga. Maar wat wìlt u dan.... wat
moet ik dan doen?
FRITS.

Dat kan ik juist zoo moeilijk zeggen zonder u eenigszins grondiger onderzocht te
hebben.
OLGA
(kwasi verschrikt).

Onderzocht? Acht u dat noodig?
FRITS.

Noodig, noodig?.... Och neen.... maar.... wenschelijk.
OLGA
(schuchter).

O doktor!.... Ik houd daar niets van.... 't Geeft al direkt zoo'n suggestie van ziek zijn....
heel erg ziek.... hè, zoo eng....
(weer sentimenteel).

En och, dààr zit het 'm ook niet
(beslist)

nee, nee, nièt onderzoeken.
FRITS
(rustig).

Zoo als u wilt, juffrouw Olga.
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(grijpt naar zijn hoed).
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Maar weest u in ieder geval wat voorzichtig.
(koket).

Belóoft u me dat?
(nuchter).

Enfin, ik zal u wel zoo'n beetje observeeren en zoo nu en dan...
(als Olga hem smeekend vragend aanziet)

eens zien of.... Sirius.... en Venus niet verflauwen, hè?
OLGA
(zalig glimlachend).

En.... mijn polsen voelen?
(reikt hem beide handen die hij grijpt, dan, bang dat hij héen zal gaan, smachtend)

Doktor!
(schuchter, zacht).

U hebt me heúsch zóó ongerust gemaakt.... zoo vreeselijk ongerust.... wilt u me dan
tòch maar.... onderzoeken?
FRITS
(nuchter).

O zeker, juffrouw Olga, héélemaal zooals ù wilt
(haalt notitieboekje uit en bladert).

Laat eens zien.... Dinsdag.... nee, Woensdag om.... nou, tusschen half elf en elf uur....
schikt 't?
OLGA
(knikt, fluisterend).

Tusschen half elf en....
(met verstervende stem)

elf uur.
FRITS
(kwasi geruststellend).
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Maar ik denk dat ik dàn óók wel niets bijzonders vind.
OLGA
(koket lachend).

Behalve sterretjes.
FRITS
(idem).

Ja ja, natuurlijk, behalve sterretjes.
(weer zakelijk)

dus afgesproken? Woensdag? Goed.
(teeder).

Dag.... Olga.
OLGA
(hem innig beide handen drukkend, zacht).

Doktor!
FRITS
(haastig naar de waranda, daar zich kwasi bezinnend, keert hij om en komt een paar stappen de
kamer binnen, haastig).

A propos, da's waar, dat vergat ik heelemaal, het spijt me erg, maar ik ben Woensdag
in stad en kan dus niet zelf bij het onderzoek tegenwoordig zijn... maar... e... laat u
dat volstrekt niet afschrikken; mijn assistent is een uiterst bekwaam man en....
(kalmer converseerend, opzettelijk breedvoerig wordend).

Ja, u moet eens opletten, hoe 'n grappig type dat eigenlijk is, heelemaal een man van
gewoontes, niets dan gewoontes en gewoontetjes. Hij hinkt, maar ik geloof waarachtig
dat dat ook maar een aanwensel is en dan zegt-ie altijd, net als een ouderwetsche
chirurg, niets anders dan: juist juist, zoo zoo, of wel wel.... moet u eens opletten....
en zijn bril draagt hij natuurlijk bóven zijn oogen en zijn schoenen zijn twee nummers
te wijd.... 'n kurieus man.... maar knap, geweldig knap.... als hij wou kon hij minstens
evengoed een kliniek besturen als wie ook, maar... uit gewoonte... uit pure gewoonte
blijft hij mijn assistent... tien jaar ouder nota bene dan ik zelf. U kunt zich geheel en
al op hem verlaten.... door en door kundig man.... en natuurlijk is er ook een van de
verpleegsters bij. Adieu, juffrouw Olga, adieu.... tot ziens.... u neemt me toch niet
kwalijk?....
(af).
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OLGA
(heeft, terwijl Frits haar àl sprekend observeerde, zich goedgehouden en kwasi belangstellend
geluisterd; met moeite overdreven vriendelijk)

O nee, natúúrlijk niet, doktor, waarom?.... Adieu doktor.
(alleen, nerveus, achter de tafel, met gebalde vuisten heen en weer)

O, o!
(uit-
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barstend).

Lompert, lompert.... o, o!
(maakt beweging naar de waranda als om Frits na te vliegen).

O, o.... dat is.... En dat 'n dòktor!
(loopt in de waranda Oskar tegen het lijf die haar met uitgebreide armen opvangt en omhelst.
Olga, nog geheel over stuur, weert heftig af, worstelt)

Oskar!.... laat los!
OSKAR
(vroolijk)

Loslaten? Nooit ofte nimmer!
OLGA
(worstelend, terwijl Oskar haar kussen wil).

Oskar!
(wijst wanhopig naar binnen).

Pas toch op.... Je zuster....
OSKAR
(haar steeds vasthoudend, ziet vluchtig naar binnen).

Is niemand hoor. Zoo veilig als bij de ‘Zeven Bergen.’
(kust haar).

OLGA.

Ik schreeuw, Oskar.
OSKAR.

Wel ja, schreeuw jij maar.
(kust haar nog eens).

Je bent soms zoo... e... schichtig, zoo schuw in den laatsten tijd.... of je bang voor
me bent.... wat is dat toch?
OLGA
(wanhopend, schikt zich gewillig in zijn armen, lispelend)
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O Oskar... je bent ook zoo heerlijk stèrk.... ik mòet wel toegeven.
(kust hem, streelt zijn haar)

Heb je gezwommen?... Je haren zijn zoo nat.
OSKAR
(gewoon).

Och... ik moest even een hond uit de vaart halen die aan 't verdrinken was... waar de
schoeing zoo hoog is.
OLGA
(ontzet).

Oskar!.... En hoe kwam jíj der dan uit?
OSKAR
(gewoon)

Ik heb op mijn rug gelegen.... een tijdje.... toen geprobeerd de lucht in te springen....
als een bruinvisch.... maar dat ging niet.... toen maar weer op mijn rug liggen.... met
dat vervloekte beest op mijn buik.... en in godsnaam maar een beetje om hulp
geroepen.... gênant gevoel is dat.... tot er iemand kwam en me een handje gaf.... Ik
naar huis me verkleeden, had geen tijd mijn haren behoorlijk te drogen.... om maar
bij jou te komen.
OLGA
(geroerd, aan zijn borst).

Mijn held, mijn held!
(kust hem).

En... mag ik nou los?
OSKAR
(afgebroken, haar kussend bij elken interval)

Straks.... zoo, da's voor je straf.... en da's voor belooning,.... en da's een toegift...
allemaal om je.... te leeren.... dat je nooit meer.... zoo moet.... tegenspartelen als ik....
je kussen wil.... zoo, klaar.
(laat haar los).

En.... waar fladderde mijn vlindertje nou weer met zoo'n vaart heen?... Toch niet de
dokter achterna?.... God, wat had die 'n schikkie toen ik hem tegenkwam.... een gek
gezicht als je iemand in zijn eentje ziet grinniken om een binnevetje.... Olga, ik kwam
je juist halen om....
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OLGA.

Oskar, ònmógelijk!
OSKAR.

Onmogelijk? Wat is nou onmógelijk....
(opeens achterdochtig)

wou je soms met Hans....?
OLGA.

Ik móet wel, Oskar.... heusch niet voor mijn plezier.... dat weet je wel.
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OSKAR
(knorrig).

Och wat.
OLGA
(koket).

Nou, ga dan mee.
OSKAR.

Nee dankje.... Maar ik begrijp waarachtig niet.... wat hèb je er toch aan.... Hans....
een beste kerel, nou ja.... waarover praat je toch zoo'n heelen weg met hem.... je weet
van schilderen en kunstrommel en zoo net zooveel af als....
OLGA
(beleedigd).

Als?
OSLAR.

Nou, als ik bijvoorbeeld, is geen schande.... integendeel.... Maar zeg nu eens eerlijk,
Olga, vindt je het niet eigenlijk stierlijk vervelend een heelen middag met.... je hebt
laatst zelf gezegd dat je maling aan alle kunst had....
OLGA
(oprecht).

Nee....
(koket).

Ik vind het prettig, héél prettig. Hij praat overigens haast nooit over kunst en
kunstrommel en àls hij het doet is dat ten minste interessanter dan over sport en
sportrommel.... dag!
(wil haar hoed opzetten).

OSKAR
(boos).

Zoo. Prettig? Nou, ga dan maar gauw hoor.... ik wil je niet ophouden.... amuseer je.
OLGA
(verwijtend).
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Oskar!
OSKAR
(verteederd).

Toe, Olga, zeg nu even dat je - 't vervelend vind, erg vervelend.... een beetje vervelend
dan....
OLGA.

Kleine drens!
(koket).

Ik vind het prettig, héél, héél prettig.
OSKAR
(haar weer omarmend).

Gauw zeggen! Of....
(kust haar).

Ja?
OLGA
(worstelend).

Nee!
OSKAR
(kust haar).

Ja!
OLGA.

Nee, nee!
OSKAR
(kust haar weer).

Ja Ja!
(Hoort Line binnen komen en laat haar los; zij stuiven uit elkaar, als Line binnenkomt slentert
Oskar door de kamer, neuriend: Und alle Englein singen Gott wie ist sie brav! Hij gaat dan
schrijlings op een stoel zitten en ziet Line wantrouwend aan).

LINE
(heeft niets gemerkt).
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Dag Oskar.
OSKAR.

Dag zus
(zwijgt even, fluit dan weer, met een knipoogje naar Olga: Und alle Englein.... staat dan
plotseling weer op).

Ja, ik heb eigenlijk weinig tijd.... liep maar even in, had de boodschap al aan Olga
gezegd.
LINE.

Dat je wou komen eten? Best hoor.
OSKAR.

Je raadt het precies. Dan smeer ik 'm meteen maar weer. Dag zus, dag Olga.... e....
e.... amuseer je hoor.
(af)

OLGA
(achteloos).

Dank je. Wees daarvoor maar niet bang.
LINE
(haalt den mand uit en begint te werken, terwijl Olga in den klimaatschieter, van haar afgekeerd,
plaats neemt. Na even zwijgen ziet Line tersluik naar Olga en als deze het bemerkt met geveinsde
belangstelling naar buiten).

Zou het droog blijven?
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OLGA.

Ik denk het wel
(zwijgt).

LINE en OLGA

tegelijk
(na drukkend zwijgen).

Hans....
OLGA.

O pardon.... u wou iets zeggen?
LINE.

Nee, ga je gang.
OLGA.

Ik.... ik ben 't weer kwijt.... wilde u iets zeggen van Hans?
LINE.

Och.... niets.... dat-ie je zoo lang laat wachten. Wou jelui vèr gaan?
OLGA.

Dat zal wel niet meer kunnen, dan laten we u maar weer met het eten zitten.
LINE.

Ja, veel begrip van tijd heb jelui niet.
OLGA
(aarzelend, maar hartelijk).

Maar waarom.... gaat u zelf dan ook nooit eens mee?
(vaster, als Line haar scherp aanziet).

U blijft altijd maar zoo thuis. 't Zou heusch zoo goed voor u zijn....
LINE
(stug).

Ik moet werken.
OLGA.

Werken, werken? U werkt altijd. Dat heeft toch allemaal niet zòò'n haast?
(hartelijk).
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Weet u wat, laat ik u helpen.... laten we vandaag eens samen....
LINE
(haastig).

Nee, nee.... dit moet ik alléén afmaken. 't Is voor.... Hans z'n verjaardag.
OLGA
(verwonderd).

Wat? Een handwerkje voor Hans?
LINE
(lachend).

Nee.... maar als ik niet op tijd aflever, dan nemen ze 't niet meer aan en heb ik geen
geld genoeg om 't te koopen.
OLGA
(nieuwsgierig).

Wat is 't? Mag ik 't weten?
LINE.

Een tabakspot, oud-Delftsch.
OLGA
(licht verwonderd).

Hé.
LINE
(als verdedigend).

Ja.... dat vindt je misschien.... overbodig, niet? Maar hij houdt er zoo van.... juist van
alles wat onbruikbaar en overbodig is.
(moedeloos).

Och.... ik zal 't tòch wel niet bij elkaar krijgen.... zeven-en-twintig gulden.... ik bedenk
misschien wel iets.... anders.
OLGA
(haastig).

Maar toch vooral niets.... praktisch, hè?
LINE
(stil).
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Nee, niets praktisch.
OLGA
(bewogen).

Line.... ik vind het zoo vreeselijk dat je je zoo afbeult voor winkels. En Hans lijdt er
ook zoo onder dat hij dat maar moet aanzien. En... ne.... ik wou u even wat zeggen,
dat valt me opeens in.... U maakt altijd maar extrakosten voor me en dat hoeft immers
heel niet. Zult u daaraan denken in 't vervolg.... alles héél eenvoudig? Belooft u dat?
U verdient op zoo'n manier niets aan me.
LINE
(stug).

Dat hoeft ook niet.... daarvoor ben je te veel huisgenoot geworden. En.... Hans zou
't óók niet willen.
OLGA
(opgewekt).

O, maar 't zal niet lang meer duren dat u verdienen moet. Je zult eens zien.... alles
komt in orde. Als zijn werk eerst maar
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gekocht wordt. Mijn portret wordt prachtig. 't Mooiste wat hij ooit gemaakt heeft.
Doctor van Berlevoort zegt het ook....
Line.

Dan zal hij 't juist niet willen verkoopen.
OLGA
(even verward).

O.... ja.... waarom niet?
(weer met geestdrift)

Nou, dan is er nog genoeg anders dat hij wèl verkoopt. Je zult het zien, hij zal naam
maken. Ik zeg 't hem iederen dag bij 't poseeren. Heusch, dat hèlpt.... en bovendien
geloof ik het vast. Hij mag zich alleen niet forceeren, zich niet vergooien voor 'n
beetje geld.
LINE.

Nee, dat mag hij nooit.... zelfs al werd hij géén groot schilder.
OLGA
(verwonderd, verwijtend).

Maar dat wordt hij immers zéker? Dat ìs hij toch al?
LINE
(haar verbaasd, als verschrikt en beschaamd aanziend; verward).

Ah... ja... ja, dat is hij... natuurlijk.
OLGA
(na eenig zwijgen, staat op, luchtig).

Maar nu heusch Line... nu ga ik je helpen hoor.
LINE
(heftig, afwerend).

Nee nee.
OLGA
(naderbij tredend).

Laat eens kijken, wat heb je daar eigenlijk onderhanden?
(neemt een mutsje uit de mand).
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Een kindermutsje? Och, wat leuk!
(plotseling bewogen).

Line.... dàt is toch niet óók voor de winkels. Ik wist niet.... ja, nu begrijp ik waarom
je alleen wilt werken.
(kijkt verder in de mand, lachend).

Drie.... vier.... wat? allemaal mutsjes?
(ziet Line vragend aan).

LINE
(stil neenschuddend).

't Is ook niet voor mij, Olga.
OLGA
(Line hartstochtclijk omhelzend).

Line, Line... vergeef me, dat moest je pijn doen. Laat ze míj afmaken, allemaal... laat
me je helpen... toe....
(als Line zich losmaakt)

Je... je bent zoo stroef tegen me en... en....
(In den tuin fluit Hans een signaal, beide vrouwen zien elkaar zwijgend en onderzoekend aan).

LINE.

Daar is Hans.
OLGA.

Line.... Is het om hèm?
LINE
(hard).

Misschien kun je hem beter helpen dan mij.
OLGA
(in snikken uitbarstend).

Line, maar ik kàn niet anders. Dat is het erge, ik kan hem niet meer loslaten. Ik wou
maar....
(verward, als met een ingeving)
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dat ik hem... leerde háten. Jij verdient het niet wat ik over je breng.... Line, wil je dat
ik weg ga? Ik wil je geluk niet breken.
Line
(kalm).

Jíj mijn geluk breken?
(glimlachend).

Neen, Olga, dàt zou alleen Hans kunnen en zoolang híj daar zelf niet bang voor blijkt
ben ik het ook niet.
OLGA
(als Hans opnieuw fluit, verward).

Ja, ja.... ik kom al.
(vat Line's hand, smèekend).

Geloof je mij niet?
Line
(wil eerst haar hand terugtrekken, dan als zij Olga in de smeekende oogen ziet, glimlacht zij met Frits'
glimlach).

Ik geloof je.
(Olga haastig
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af, in de waranda fluit zij Hans' signaal vroolijk terug. Line werkt stil door totdat Oskar door
de gangdeur weer binnenkomt).

OSKAR.

Daar ben ik al weer. Ik had eigenlijk niet veel zin nu nog te tennissen en wou je liever
wat instructies geven voor het diner. Dat moet eens buitengewoon worden.... een
uitmuntend hors d'oeuvre.... op mijn rekening natuurlijk en dan na 't desert een
voortreffelijke mocca... ik breng dan nog wel zoo'n zeker kruikje mee van dat hoogst
gebenedeide produkt van christelijke vroomheid.
LINE.

En waarom wil je vandaag zoo fuiven?
OSKAR.

Hm.... zoomaar.... of eigenlijk....
(ziet haar wantrouwend aan).

Kom zus, hou je nou niet zoo onnoozel.
(als Line verwonderd opziet).

Goed dan.... ik zal je een geheím vertellen zus. Allemachtig stom van me... maar...
ik ben... verloofd, weet je.
LINE
(schrikt onwillekeurig).

Wat zeg je?
OSKAR.

Nou, schrik maar zoo niet.
(spijtig).

Da's óók wat, weet ze 't tòch niet.... had ik net zoo goed m'n mond kunnen houden....
LINE
(weer kalm).

En.... vindt je dat zoo stom van je?
OSKAR.

Nee, nee.... maar dat ik het vertèl.... aan 'n vrouw nog wel.... Enfin, je houdt je mond
wel hè. Ik had zoo'n behoefte, zie je, om dat eens even te luchten.... En dit is nu
werkelijk ernst dat verzeker ik je
(met branie).

Groot Nederland. Jaargang 11

Ik heb in mijn leven veel....
LINE
(spottend).

Veel liefgehad....
OSKAR
(gewichtig).

Ja, véél...
(tempert)

dat is te zeggen.... ik ben dikwijls verliefd geweest... maar dit voelt héél anders dan
anders... o, dit is èrnst... begrijp alleen niet wáárom ze 't nog met alle geweld geheim
wil houden... Maar... heb je ons nou hèusch niet gesnapt?
LINE
(onrustig).

Oskar... maar wie...
OSKAR.

Enfin... daar zal ze wel een reden voor hebben... ze is nog minderjarig bijvoorbeeld...
LINE
(plotseling verlicht).

O... is ze nog minderjarig...
OSKAR.

Dus... je houdt je mond... óók niets aan Hans zeggen... je eerewoord!
LINE.

En waarom mag Hans 't niet ook weten... in 't geheim?
OSKAR
(weifelend, gaat op en neer loopen).

Ja... eerlijk gezegd hàd ik ook liever dat hij 't wist... maar 't mag niet.... van haar.
Zus... je moet niet boos worden... je moet me goed verstaan... maar ik wou dat je
man het begreep... hm... dat hij den takt had het te begrijpen... zoo uit zich zelf... Ik
moet je zeggen, de manier waarop Hans met haar omgaat... e... bevalt me niet...
LINE
(verbaasd, nerveus).

Met háár?
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OSKAR
(wrevelig).

Och kom, je begrijpt me heel goed. Je moogt dat nu kinderachtige naijver noemen,
maar ik ben nu eenmaal verliefd en
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verlóófd en 't hindert me dat hij zooveel attenties voor haar heeft... zooveel... beslag
op haar legt. Hij meent dat natuurlijk best, maar ik vind het in mijn positie van
heimelijk verloofde... vervelend... dat begrijp je wel, niet waar? Het is ook bovendien...
ik wil niet zeggen belachelijk, maar toch een beetje... bevreemdend voor een getrouwd
man.
LINE.

Oskar... ik weet niet over wie je 't hebt.
(Oskar haalt de schouders op).

Maar als het een van de meisjes van de tennisclub is en je meent dat Hans met haar
flirt... of zíj misschien met hem...
OSKAR
(liegend).

Nee, nee... waarachtig niet... zusjelief... hoe kom je dáár bij? Nee, goeie God, daarvoor
ken ik Hans toch veel te goed. Hij flirten! En bovendien, denk je dat zìj zich tot zoo
iets zou leenen... dan sla je plank effen mis
(zich herinnerend).

Ik heb haar gisteren in de club geïntroduceerd...
LINE
(snel).

Dus is ze níet van de club?
OSKAR.

God, wat ben jíj naief!
(plagend).

Nu zeg ik ook níks meer, nou moet je maar raden.
(voortgaand).

Opgang met haar gemaakt... ho maar! Jaap half gek, de Klerk ook, van Gilsen
heelemaal, héélemaal weg... anderen idem. Ik m'n slinger; dacht: da's afblijven voor
jelui... O zus, dat is toch zoo'n prettig idee, dat wéét je niet... zoo iets moois voor je
zelf alléén te hebben...
(geroerd).

Ja zus... dat is het. Da's de liefde... de wáre liefde. Wist waarachtig niet dat zoo iets
bestond. Nu heb je me nog niet eens ècht gefeliciteerd.
LINE
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(staat op, geeft hem de hand, zacht).

Ik hoop Oskar... dat... je zoo gelukkig blijft...
(weer onrustig).

Maar wie is 't nu toch eigenlijk?
OSKAR
(proest).

Nee, zeg nou... zonder gekheid... heb je ons dan daarnet werkelijk niet gesnapt... híer
in de waranda?
LINE
(heftig).

Oskar zeg 't me!
OSKAR
(lachend).

Goeie God! dacht je soms je traphit? Nee hoor...
(roept met de handen aan den mond).

Olga! Olga!...
(als Line, ontdaan, zwijgt).

Hm... nou, dàg... jíj zorgt voor de je weet wel... en ik haal even de benedictine
(haastig af).

LINE.

Olga?... ik begríjp het niet
(verward)

waarom begreep ik niet...
(zich herinnerend).

O... en ze... is méérderjarig... Bah...

Derde bedrijf.
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(Een vrij ruim, houten atelier; in achterwand hooge ramen, zonder uitzicht naar buiten. Overal
aan de muren studies en schilderijen, enkele kale plekken waar tapijten hebben gehangen; de
planken vloer geheel kaal. In rechter wand een groote schouw, waarnaast, op den voorgrond,
een deur. Bij den schouw een antieke bank met tafeltje er voor, waarop boeken en
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theeservies. Eenigszins op den achtergrond, rechts, een groote ezel met onzichtbaar schilderij.
Daarnaast, links, een divan met kostbaar kleed, daarvoor een Turksch tabouretje. Tegen
linkerwand een tafeltje met boerenstoel. Op den grond, staande, nog enkele schilderijen, meest
omgekeerd. Een toegeklapte ezel in den hoek. Links op den voorgrond een klein poseer-podium
waarop een stoel: Florentijnsche kruispoot; achtergrond een donker-paars doek. Achter den
ezel groote gaslamp, brandend; op het tafeltje kleine petroleumlamp, eveneens brandend).

HANS
(alleen op den divan, tegenover den ezel).

Die oogen... die oogen... Als ik maar wist... En toch kijkt ze zoo; ik ben niet blind...
Maar mijn hersens zijn blind... Ze kan ook ànders kijken. Zij ziet iedereen op een
bijzondere manier aan, mij, Line, Frits, Oskar... ja, Oskar...
(minachtend)

Oskar! Belachelijk! Jaloersch op... 'n jongen... een schóóljongen. Ha... zoo'n fiksche
vent, zoo'n... match-nummer... zoo'n Hollandsche jongen van Jan de Wit! Z'n heele
waarde zit in z'n kuiten en z'n biceps... zoo'n miniatuur worstelkampioen, zoo'n
automobielenhandelaar in spe, zoo'n branie van 'n sportredacteur... zoo'n
luchtvaartimpressario... Hm, ik ben jaloersch.
(zwijgt, ligt peinzend achterover op den divan, naar het portret kijkend).

Zelfmoord is het zoo te schilderen. 't Is me of ik mijzelf aanstaar, een vreemden
dubbelganger die mij hoont met z'n onbegrepen blik. ‘Je weet het wel, je wéét het,
dat het breken zal.,.
(schouderophalend)...

als alles.’ Wat is het raadsel van haar oogen? Leugen of Liefde?... Waarom niet
allebei?...
(uitbarstend).

Dat vervloekte geflirt!...
(bedarend).

Wat kunnen mij die brieven schelen die ze van dien Crause krijgt? Waarom moet ik
weer denken dat daar iets achter zit?...
(de deur gaat langzaam open, Hans kijkt gespannen; dan, als Line binnenkomt, ietwat
teleurgesteld).

O ben jij 't?
(hartelijk).
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Kom je me goeden nacht zeggen?
LINE.

Ja Hans... 't is al laat.
(ziet rond).

Wat heb je een licht aan, prachtig!
HANS.

Je hebt gelijk, ik had er één kunnen uitdoen
(staat op, draait het lampie op de tafel lager.

Zuinig zijn, hé?
LINE
(vergoelijkend).

't Staat hier ook zoo gezellig.
HANS
(draait het weer op).

Waar jíj komt hoeft 't niet òngezellig te worden...
LINE
(bij het tafeltje, ziet bonbons liggen, plotseling gretig).

O, lekkers?
HANS.

Neem je rantsoen, hoor.
(stopt haar bonbons in den mond en in de hand).

LINE.

Heerlijk!
(zich bedenkend).

Hoe... kom je...?
HANS
(argeloos).

Ja, Olga heeft me weer eens als van ouds voorzien...
(Line legt de bonbons stil op tafel).

Kijk, den tabakspot van mijn verjaardag...
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(Line maakt een beweging als wilde zij er op afvliegen)

, die
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houdt ze altijd gevuld met likeurboontjes en hier, die oude theebus met pralines...
had jij haar soms gezegd dat ik die vroeger altijd als stimulans gebruikte onder het
werk?
LINE
(zich beheerschend).

Lief van d'r. En... zet ze hier altíjd thee voor je?
HANS.

Natuurlijk... en goeie. Maar vooral voor haar zelf. Dat mag ook wel, want ik laat
haar lang zitten... Kom, eet, eet kindje. Ik beul haar letterlijk af... En neem wat mee.
(vult een kommetje met bonbons).

Hier, met noot er in... en da's fondant...
(opziend, verbaasd).

Wat? Jíj niet snoepen?
(onzeker).

Ja... zoo...
(met kinderlijken aandrang).

Toe Lientje... om míj 'n plezier te doen... ze zijn zoo lekker... Kijk, borstplaat.
LINE
(glimlachend, neemt de borstplaat aan, zacht).

Dankje jongetje.
HANS.

Zeg, eer ik 't vergeet, in den vooravond sprak ik Frits, die zei dat hij morgen naar
stad ging, fietsen, en of je soms mee wou?
LINE.

Hoe jammer, mijn achterband is kapot.
HANS.

Hè... moet je altijd dadelijk laten maken.... nou zit je d'r maar mee op een ongelegen
oogenblik.
LINE.

Ja maar... 'tis de buitenband... hij is heelemaal op.
HANS.

Neem dan een nieuwe.
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LINE.

Mannetje... dat kost zoo iets van zes gulden, weet je dat wel?
HANS.

Kindjelief... nou zou je me boos maken... wat is dàt nou... je moet toch kunnen fietsen!
(zich opwindend).

In dit afgelegen gat zonder fiets... dat is toch geen toestand... en dan... ja jezes, met
zulk mooi weer... Je vindt het anders juist zoo prettig...
LINE.

Ik vind het ook prettig, maar...
HANS.

Goed, wat je prettig vindt gebeurt. Ik zal hem morgenochtend dadelijk wegbrengen,
hij kan best in een half uur klaar zijn, dan is-ie hier net terug voor dat Frits je komt
afhalen. Eet toch kindje. Hier...
LINE.

Maar Hans.
HANS.

Wat maar Hans! Zijn er weer bezwaren?
(driftig).

Dat weet je: bezwaren wil ik niet hebben... als je fietsen wil dan fiets je... uit.
LINE.

Het geld, Hans.
HANS
(nog driftig).

Wàt geld?... Is 't alweer op?... Wacht...
(lachend)

Ik heb daar nog wat...
LINE.

Heb jij nog geld?
HANS
(lachend).

O liefje... wacht maar... ik zit zoo te zeggen op de duiten
(klopt op het divandek).

LINE
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(verschrikt).

Maar Hans!... dat màg niet... dat prachtige kleed... 't is je mooiste... en je laatste... Ik
wil 't niet hebben, hoor... je heele atelier zal leeg lijken als het weg is... och God...
en 't is toch al zoo geplunderd...
HANS.

Maar hoor nou eens, diertje...
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LINE.

Nee, nee, nee... ik wìl het niet, hoor je... niet voor een fietsband. Als je 't doet snij ik
hem morgen weer kapot.
HANS.

Fietsband? Nee, natuurlijk niet voor een fietsband... maar voor jou.
LINE.

Nee, voor míj ook niet... Je zult nooit meer op je bank willen liggen als dat kleed er
af is... Betaal dàn liever de gasrekening... daar zijn ze al twee maal om geweest...
Och nee... da's óók te saai geld.
HANS.

Kom, zoo'n stuk lap, wat doet het er toe... En vroeg of laat moet de boel toch allemaal
weg.
LINE.

Belóóf me dat je het niet doet, Hans.
HANS.

Ik zal zien... Maar jíj gaat morgenochtend fietsen, dat staat vast... ik vind daar wel
wat op.
(verontwaardigd)

Denk je dat ik wèl, om een middagje met Olga te fuiven, mijn Perrot et Chipiez kan
verpatsen... stom genoeg... en dan niet voor jou zoo'n onnoozel kleedje naar 't
venduhuis kan sturen? Wat bliksem...
LINE.

Hans, heb je dat gedaan... voor haar?
HANS.

Wel ja... Och, ze had nu eenmaal een dolle bui... wou een beetje rijk doen... Toen
kon ik toch niet zoo laten merken dat ik 't eigenlijk niet had... 't Was nog heel in 't
begin zie je... Nu heeft ze onze decadence al lang in de gaten en is ze veel
bescheidener... hm... soms zelfs een beetje pijnlijk... maar lief bedoeld... Ze heeft er
me ook een godsgruwelijk standje voor geschopt.
LINE.

Een standje? Heeft ze dat?... omdat je voor háár je mooiste...?
HANS.

Nee, maar omdat ik, terwijl jij zoo ploetert, maar met geld smeet alsof ik 't voor 't
opscheppen had.
LINE
(verbaasd, half blij).
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Zei ze dat?
(zich bezinnend, boos).

Wat heeft ze aan míj te denken? Ze hééft je geen standjes te maken... ze...
HANS.

Ja maar... met permissie... dat zou jij toch ook gedaan hebben in haar geval?
LINE.

Ik? Wat ik gedaan had? Ik was je om je hals gevallen, ik had je...
HANS.

Wie zegt...
(verlegen afwerend).

Hm... enfin.
LINE
(snel).

Deed ze dat dan óók?
HANS
(ontwijkend).

Nou... misschien wàs 't ook een beetje lichtzinnig van me.
LINE
(na eenig zwijgen, weifelend).

Hans... is ze werkelijk zóóveel voor je?
HANS
(eerst verwonderd, dan begrijpend).

Lientje?... O... kom, begrijp me nu eens goed... Ja, ze is veel voor me... héél veel.
LINE
(heftig).

Alles?
HANS
(ontwijkend).

Maar kindje... alles, alles? dat is wat àl te veel. Wat is nou alles? Zóó sentimenteel
ben ik toch waarachtig nog niet... en jij bent er toch immers óók nog...
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LINE
(bitter).

Nog net eventjes... Alles? O, dat is lang geleden dat iemand alles voor je zijn kon...
héél lang... haast drie jaar...
HANS
(overredend).

Lientje, je bent onbillijk... nee, hoor nu... wees nu niet... wat duvel... je bent toch niet
bijgeval jaloersch?... jíj jaloersch?
LINE
(heftig).

Ja, dat ben ik...
(zachter)

ja Hans, dat moet het wel zijn, vergeef me... maar
(tegen hem aanleunend)

Hans, kan je 't me zeggen wáárom zij meer voor je is dan ik?
HANS
(verbaasd, verontwaardigd).

Méér?... Wie zegt er méér?
LINE
(droevig).

Hans... wàt geeft ze je dat ik niet geven kan?
HANS
(streelt haar, stopt haar een praline tusschen de lippen, luchtig).

Niets kindje... niets dan pralines en rhumboontjes...
LINE.

Weet je 't niet?
HANS
(peinzend).
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Ik... nee, eigenlijk gezegd... wéét ik het niet.
LINE.

Kan je 't heusch niet zeggen?... Hans?
HANS.

Nee... ik kan 't niet zeggen... Lientje. Maar ik heb haar noodig, dat is zeker... Maar
daarom moet je nog niet denken dat ze me meer is dan jij... dat zijn zoo van die
subtiele onderscheidingen waar ik niet bij kan... Toe... nou niet jaloersch zijn... Jíj
blijft toch immers mijn...
LINE.

Alles?
HANS.

Daar heb je 't alweer... jelui vrouwen bent ook onverbeterlijk.
LINE.

Maar wàt zoek je dan toch bij andere vrouwen?
HANS
(lachend)

Ja, m'n hemel, dat kan ik zoo precies niet zeggen; 'n mensch is niet met z'n gevoel
getrouwd.
LINE.

Maar wèl met zijn vrouw.
HANS.

Ja, lastig genoeg... in zeker opzicht dan. 't Argument is héél slecht gekozen, dat geef
ik toe... Gek, zij zelf vroeg het me laatst ook.
LINE.

Wat?
HANS.

Wel, wat ik toch eigenlijk bij haar zocht, niettegenstaande ik de liefste en nobelste
vrouw ter wereld heb.
LINE.

Zei ze dat heusch?
HANS.

Zeker, en nog veel meer, dat ik niet verklap om je niet noodeloos ijdel te maken.
Maar ze heeft enorme bewondering voor je... ze adoreert je letterlijk.
(geeft haar een bonbon in goudpapier).

Da's een mooie, pak aan, met marascino.
LINE
(uitbarstend).
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Ik wìl niet dat ze me... ik walg d'r van.
(werpt den bonbon op den grond).

. Bah!
HANS
(verwonderd, zucht).

Ja... Lientje... ik geloof heusch dat je... ons niet begrijpt.
LINE
(bitter).

Ja, dat zal 't zijn.
(na eenig zwijgen).

Hans, als ik jóu eens vertelde dat ik...
(met moeite)

hield van een ander...
HANS
(heftig).

Onzin, onzin... goeie hemel!
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LINE
(kalm voortgaand).

Zou jij dan gelooven dat ik óók van jou hield?
HANS.

Onzin, onzin, zeg ik je. Dat is toch heel iets anders.
(bedarend, overredena).

Lieve kind, dat heb ik je toch al meer probeeren uit te leggen. Een man kan misschien
alles zijn voor een vrouw, maar...
LINE.

O ja, ik herinner 't me... maar omgekeerd niet. En... niet waar... een man is nu
eenmaal... hoe heet het ook weer?... polygaam...
HANS.

Beslíst polygaam.
LINE.

Juist... en een vrouw is dat nu eenmaal niet. Zie je wel... ik kan alles nog goed
nazeggen, maar... begrepen heb ik het nog niet.
HANS
(wanhopend).

Ja maar Lientje, ik heb haar nóódig... ik heb haar noodig voor...
LINE.

Voor je werk zeker?
HANS
(met overtuiging).

Misschien is dat meer waar dan je denkt, meer dan ik zelf wel weet. Ja, dàt is eigenlijk
de kern van de kwestie. Wees jaloersch op... op die koe die daar hangt... wees jaloersch
desnoods op Olga's portret... maar niet op haar zelf. Mijn wèrk is mij alles, en ik heb
haar noodig omdat zij mij doet werken.
LINE.

Alleen daarvoor?
HANS
(schouder ophalend).
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Weet ik? Lientje, ik wil je niets voorliegen... 't zal wel veel ingewikkelder zijn waarom
ik haar noodig heb. Maar... dat pluis ik niet zoo uit... 't kan me niet schelen, ik wìl
er niet over denken. Ik kan niet knoeien met mijn gevoel, dan, dan... och wat; en ik
heb toch bovendien m'n hartstochten en die... of nee, 't zit anders nog, maar dat begrijp
je niet... begrijp ik zelf waarschijnlijk ook niet...
(teeder)

, Maar dàt weet ik wel héél zeker dat jíj me noodig bent voor mijn leven, voor mijn
heele leven, mijn werk en alles inbegrepen.
LINE
(droef).

Dan zal ik mijn best maar doen niet jaloersch te zijn.
HANS
(streelt haar, goedig).

Ja diertje... dat is heusch het beste...
LINE
(teeder, half ironisch).

Wat bèn je toch lief Hans...
(zich losmakend).

Maar... maar...
(opeens heftig)

laat me gaan...
HANS
(loopt haar na).

Maar... Lientje... wat doe je?... Lientje... is er iets?
LINE
(heftig).

Nee, nee... laat me maar...
HANS
(haar tot zich trekkend).

Kom nou, wat is dat nou... je hebt iets... zeg 't maar.
LINE
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(snikkend).

Ze... ze is het niet waard.
HANS
(glimlachend).

IJdeltuut!
LINE
(verontwaardigd).

Hans! denk je dat... ik haar wil... afbreken?
HANS.

Nee, dat niet direct... maar er zat toch een beetje ijdelheid achter, hè... of zeg maar
zelfbewustheid. Nou... da's geen schande... je bènt immers duizendmaal beter dan
zij...
(kust haar, Line maakt zich weer los en gaat langzaam heen, hij de deur keert ze weer plotseling
om).
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LINE
(smeekend).

Hans, Hans... zie je het dan niet?... O God, ik wou het je niet zeggen... ik dacht zoo
zeker dat je het zelf wel zien zoudt... maar je bent zoo'n kind... zoo'n onnoozel kind...
HANS

Maar wat dan? Wat moet ik zien?
LINE.

Dat... dat ze met je speelt...
HANS
(verstoord).

Line... hoor eens... dat mag je niet zeggen... nee, zóó mag je nu niet weggaan... als
je niets méér weet te zeggen dan zoo'n losse phrase, dan... waarachtig Lientje, dat
had ik niet van je gedacht... jíj als een doodgewone vrouw... uit jalouzie... een
zoogenaamde mededingster zwart maken... dat zou Olga zeker niet van je gelooven
als ik 't haar vertelde...
LINE
(heftig, stampend).

Goed, ik bèn jaloersch... en 't is ignobel van me, maar ik kan 't niet meer aanzien...
laat ze gelooven van me wat ze wil, maar ik zal jou zeggen wat ik van haar weet.
HANS
(stug).

Ga je gang.
LINE
(smartelijk).

Hans, je dwingt er me immers toe? Ze, ze... scharrelt... met Oskar.
HANS
(ontdaan).

Ze... wat?... dus tòch?
(beheerscht zich, hard).
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Line, dat geloof ik niet. Dat is een... nou... een oppervlakkige flirt, van zíjn kant...
heb het zelf ook allang gezien. Het is waar, ze schijnt dat aan te moedigen... daarvoor
heb ik haar trouwens al gewaarschuwd.
LINE
(zacht).

Maar Hans, geloof je dat nu werkelijk zelf? O, ik zie het immers hoe'n verdriet het
je doet, al dagen en dagen lang. Ik wist het al voor een week en ik begrijp nog niet
hoe ik zoolang zwijgen kon... ik hoopte zoo dat je zelf...
(ziende hoe Hans geheel verslagen neerzit).

Hans, is het dan zóó erg voor je... jongetje.
HANS.

Ik... kàn geen... ontrouw velen, Lientje... Dat maakt me kapot.
(heftig).

O, van een ander houden... ah... jawel! tenminste doen alsòf... en mij met open oogen
bedriegen... dat... dat is ontrouw... dat noem ik doodgewoon ontrouw!
LINE
(ironisch).

Ja... en dat is zwaar te dragen, niet waar... ontrouw.
HANS
(driftig).

Goeie God, doe niet zoo ironisch. Alsof jíj!... tusschen ons is dat immers iets anders...
LINE
(als voren).

Weet zíj eigenlijk wel dat jij óók van mij houdt? Misschien verdenkt ze jòu nog wel
van ontrouw.
HANS
(driftig).

Daar heeft ze dan 't recht niet toe... dat is héél iets anders...
LINE
(spottend).

Héél iets anders?
HANS

Groot Nederland. Jaargang 11

(wanhopig).

Ja... dat is te zeggen... jelui vrouwen begrijpt ook niets... níets...
LINE.

Je bent ook moeilijk te begrijpen, Hans.
HANS
(naief, ijdel).

Ja, dat zal wel... daar hoort geduld toe...
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LINE.

Geduld alleen?
HANS
(teer).

En liefde...
LINE
(stil).

Ja Hans... héél veel liefde.
(zwijgen).

HANS
(onrustig op en neerloopend, keert zich opeens tot Line).

Heb je 't gezien?
LINE
(trotsch).

Ik wil niet klikken... vraag haar zelf.
HANS
(heen en weerloopend, kijkt op zijn horloge).

Is ze al naar bed?
(zich bezinnend).

O ja... misschien...
LINE.

Misschien... zou ze vanavond nog bij je gekomen zijn?
HANS.

Ja eigenlijk... wachtte ik haar... 'n uurtje geleden.. voor 't portret. Als ze nog komt...
goeie nacht zeggen, dan zal ik met haar spreken.
LINE.

Wàt, nú nog?
HANS
(beslist).
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Ja, nú nog... ik wil klaarheid hebben.
LINE
(ziende dat hij zal doorzetten).

Hans, zal je dan kalm zijn en... waardig? Zal je haar laten voelen dat zìj de leelijke
rol speelt en niet jij de be....
HANS
(kalm).

De belachelijke, wil je zeggen.
(weer driftig).

Ik ben er anders bang voor...
(stilstaand, luisterend).

Ah... ze is nog op... ik hoor de deur van haar kamer...
LINE
(aarzelend).

Zal je... de baas blijven?
HANS
(zelfbewust).

Ja natuurlijk, ik ben al volmaakt kalm. Ga jij nu maar slapen hoor. Geef me een
zoen... zoo... wel te ruste... Zit m'n das goed?
LINE.

Best hoor.
HANS.

Lach maar; ik zou 'n man met een scheeve das wel eens indruk willen zien maken.
LINE.

Nacht Hans.
HANS
(haar omhelzend).

Jij, m'n engel... m'n a... a... engel!
(Line af, Hans loopt even nerveus heen en weer, ploft dan neer op den divan).

. Nu kalm blijven... ja, godbewaarme... en waardig!
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(proestend)

waardig!... O verdomde vrouwen... iemand zóó uit z'n evenwicht te halen!... En waar
komt het per slot op neer... Straks is 't uit.
(wrijft zich het voorhoofd).

En toch scheurt 't alles in je kapot. Ongeloofelijk. Ben ik blind? Ben ik imbeciel
geworden?... Maar nu is 't uit, uit!... Ik zal...
(er wordt geklopt).

Ja?
OLGA
(komt binnen in wijden kemono, met geheel loshangend haar. Een beetje verwonderd en als bedeesd).

Hans?
HANS
(staart haar zwijgend aan, voor zich, geheel ontwapend).

O lieve Jezes!
OLGA
(lief).

Je dacht zeker dat ik je héélemaal in den steek liet, hè? Maar ik wilde je niet storen,
Hans, je was den heelen dag zoo verdiept in je werk. Ik kom je alleen maar goeien
nacht zeggen.
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HANS.
(lachend).

Olga, ik wou... wat met je praten.
OLGA
(lachend).

Weet je dat het al nacht is? Egoïst; tyran! Wil praten! Vraagt niet eens hoe'n slaap
ik heb na zoo'n wandeling van vanmiddag!
(gaat naast hem op den divan zitten).

Zie zoo, daar ben ik dan...
(koket)

zeg eens gauw hoe lief je me wel vindt?
(wrijft haar oogen).

Maar je moet me wakker houden, hoor.
HANS
(staat plotseling op, hard).

Ja, dat zal ik... waarachtig, dàt zal ik!
(ijsbeert).

OLGA
(verwonderd).

Wat heb je opeens? Hans, wat is er? Hans, jongetje, waarom loop je van me weg?
Kom 's gauw hier.
HANS.

Nee.
OLGA.

Maar Hans, waarom niet?
(half angstig, half boos).

Wat... wat wil je dan.
HANS.
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Nìet met je zitten vrijen.
OLGA
(boos).

Hè Hans... hoe vulgair!
(staat op).

Dan zal ik gaan... Ik begrijp niet wat je vanavond bezielt... moet ik hier komen om
me lompheden te laten zeggen?...
(pruilend).

Dat heb ik toch heusch niet verdiend...
HANS
(houdt haar tegen, haperend).

Olga... hoor eens...
OLGA.

Nee, nee... laat me... ik begrijp je niet... je bent ákelig, dáár.
HANS
(smeekend).

Olga!
OLGA.

Laat me, zeg ik... denk je dat je mij beleedigen kunt alleen omdat je om godweetwat
uit je humeur bent?
HANS
(staat met gekruiste armen voor haar).

Olga... je koketteert weer met me... wat moet dat!...
(haperend).

Wat is er gebeurd de laatste dagen... je bent ànders geworden... God, je had me
beloofd met mìj niet te koketteeren... en je hebt het ook weken lang niet gedaan...
wat was je toen mooi en heerlijk... maar nu, nu is 't weer anders... nu speel je met
mij net als met de anderen, dat zelfde laffe, ziellooze spelletje...
OLGA
(dichter op hem toetredend, trekt aan zijn baard).

En waar je tòch maar niet tegen kunt... Blauwbaard.
HANS
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(woest).

Olga, ik waarschuw je. Zóó stoot je me af... zoo zal je maken dat...
OLGA
(ineenkrimpend).

Zoo... zoo stoot ik je af? Hans?
HANS.

Ja... godbewaarme... 't is of je 't er op toe legt...
OLGA
(als voren).

Of ik 't er op tòe leg?
(handenwringend).

Hans, Hans!
(met inspanning koketteerend-lief).

Och Hans... m'n jongetje... komt toch 's hier... gauw... kom nu naast me
(wijst op haar schouder).

Hier met je booze koppetje... gauw?
HANS
(dreigend).

Olga... dàt heeft geen vat meer op me... die lachjes... dat stemmetje... die heele
vervloekte hevigheid... godvergeefme...
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die verwacht ik van een soort van fatsoenlijke cokotte... niet meer van jou...
OLGA
(opstaand, ontdaan, kwasi trotsch).

Ik ga...
HANS
(dreigend).

Je blìjft... ga zitten... daar!
OLGA
(ontdaan, schuchter, gaat zitten, zwijgt, ziet Hans verstolen bewonderend aan terwijl hij ijsbeert. Als
Hans stilstaat en haar opneemt glimlacht zij opeens zonnig)

Hans!...
(weer verward, aarzelend, acteerend).

Ja... nou heb je gewonnen... zóo móeten mannen optreden... met de Peitsche hè?
(smeekend).

Hans, wees nu lief, zeg me nu wat je ontstemt... of
(kwasi sentimenteel)

moet ik er alleen maar onder lijden?... dan is 't ook goed... Hans, kom bij me... toe...
Hans!
HANS
(gaat zitten op tabouret naast haar, grijpt haar hand, onvast).

Olga, hoor eens...
OLGA.

Ja Hans... ik hoor immers.
HANS.

Olga... ik begrijp jou niet...
OLGA
(lacht ontwijkend).

Da's geen wonder... kwam ik niet als een sfinx je tuin binnen zwermen?
HANS.
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Nee Olga... wees even ernstig...
OLGA
(zacht).

Ja Hans... spreek dan maar...
HANS
(in het begin moeilijk, woordenzoekend).

Olga... weet je hoe ik leefde vóor ik jou kende... wat ik toen was? Als... een kluizenaar,
eenzaam, vergeten, hier in mijn atelier... werkend, dag in dag uit... O, de eenzaamheid
kan heerlijk zijn, als je iets moois voelt groeien in je... dat van zelf komt, dat je niet
verwacht en dat je toch herkent als 't er is. Ja, dan is eenzaamheid een heerlijk geluk.
Maar kijk, als je liefhebt, dan wil je 't zien aan... aan een enkelen blik van
verstandhouding, je wilt het hooren aan een enkel aanmoedigend woord, dat de ander
van je geheim weet, al kan ze het zelf niet mee doorleven... Waarom, waarvoor werkt
een kunstenaar? Hij weet het niet,... omdat hij niet anders kan, niet waar. Maar je
voelt toch in je beste oogenblikken wel dat 't niet voor je zelf is en ook niet uit je
zelf. Onze gedachten, dat zijn de droomen van de menschheid. Olga... 't zijn hùn
gedachten die ik uit... en ze zien het niet... en die ik 't liefste heb zien het niet en
gelooven het niet. Zie je, dan wordt de eenzaamheid verschrikkelijk. Voel je nu hoe
ik moest verdorren midden tusschen mijn rijkdommen... hoe ik moest gaan
vertwijfelen trots al mijn zelfvertrouwen? Hoe ik moet verlammen. Want het is toch
immers een te ongehoorde verwaandheid liever te vertwijfelen aan de menschheid
dan aan je zelf.
(zich bezinnend, verwonderd, moedeloos)

God, waarom zeg ik dat allemaal?
OLGA
(onzeker).

M'n arme Hans.
HANS
(trotsch).

Nee, niet arm, want ik zàl niet verlammen. Maar waarom ontbeer ik wat ieder kind
en iederen hond gegeven wordt: een
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blik, niet van zelfopofferende toewijding, maar van begrip en blijmoedig geloof.
Waarom kent niemand den weg in den tuin van mijn droomen.
(grijpt haar hand).

Olga, ik dacht dat jij een van de droomen de zielen was die tot mijn tuin kwam
vluchten om mijn eenzaamheid en moedeloosheid en kleingeloovigheid van mij te
nemen. Olga, ik heb nooit gesproken zooals nu, tegen niemand... en 't klinkt me zoo
kinderlijk, zoo zot, zoo zot... Ik dank je dat je niet lacht... dat geeft mìj de kracht er
om te lachen.
OLGA
(zijn haren streelend.

Hans, ja, lach maar... ìk geloof immers in je.
HANS.

O dat verlangen naar een beetje verstandhouding, dat uitgroeit tot een verterende
liefde voor... ja, wat ze een ‘ideaal’ noemen, een vaag, abstrakt ding, denken ze...
maar dat je toch zoo onmiddellijk levend ziet in al wie verlangt en smacht als je zelf.
Wanneer je een vrouw lief hebt, zie je het dan niet glanzen uit haar oogen? Is het
dan geen werkelijkheid geworden? Een werkelijkheid die je zoo dicht en innig bij
je kunt voelen als haar geliefde lichaam zelf... Maar dan die pijn als je merkt dat je...
je vergist hebt.
OLGA
(smartelijk).

Vergist?... arme Hansje.
HANS.

Ik verwachte zooveel van je. Ik was als een schim in de onderwereld en jìj zou me
het bloed laten drinken dat me weer kracht moest geven om te leven en te werken.
Jij zou me leiden als een ster uit den nacht waarin ik was verdwaald; jij zou me
koesteren als een zon, dat mijn bevroren hart weer kon gaan bloeien als een
openberstende knop.
OLGA
(slaat haar armen om hem heen, pathetisch, maar ontroerd).

Hans! Mijn dichter! Mijn droomer, mijn arme droomer! Heb je dàt van me verwacht?
Dat heb je van me gedroomd?
(droevig).

En waarom is die droom een waan?
HANS.
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Omdat ik anders vrij zou zijn... verlost van de miserabele kleinheid van mijn bestaan;
omdat ik dan zou glimlachen om al wat er kon gebeuren... omdat... ik een oase zou
zijn inplaats van een woestijn.
OLGA
(zacht).

Hans, ik heb je toch gewaarschuwd voor je... exaltatie. O, maar ik was zèlf zoo
gelukkig dat je mij zoo droomde. Hans, waarom moest je in mij een Charlotte von
Stein of een Mathilde Wesendonck zien? Alsof je niet wìst dat ook die tenslotte
alleen maar bestonden in den waan van Goethe en Wagner zelf. Mag je 't me nu
verwijten wanneer ik je tegenval, wanneer ik een gewoon, onbeduidend, dom schepsel
blijk te te zijn... als ieder ander? Er zijn geen vrouwen die een waarachtig man
evenwaardig zijn en helpen kunnen... jelui fantaseert je zulke vrouwen maar, en van
die fantasieën zal jelui ook altijd de dupe zijn.
HANS.

Al mijn hoop lag in jouw liefde.
OLGA
(hartstochtelijk).

Zeg dat niet Hans, dat zou me gek maken. Je móógt niet op míj leven. Dat zou zijn
alsof een eik zei: ik kan niet bestaan
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zonder die... woekerplant daar beneden aan mijn voet. O, je denkt de vrouwen te
kennen, niet waar...
HANS
(moedeloos).

Ik dacht het, zoo'n beetje.
OLGA.
(kalm, weemoedig).

Een groot kind ben je. Mannen als jij bent... die richten we te gronde. Zie je... zooals
woekerplanten een mooien, sterken boom te gronde kunnen richten...
(als Hans haar verbaasd aanziet).

Ja, dat is de waarheid.
HANS
(eveneens weemoedig, glimlachend).

Olga, ik wist niet dat je zoo oprecht kon zijn, zoo cynisch oprecht. Beloof me dat je
zoo blijven zult. Als je wist hoe ik alle onoprechtheid haat... tenminste als ze berust
op... lafheid.
OLGA.

Lafheid?...
(angstig).

Hans... zou je me dan... haten?... Als ik laf was?
HANS
(afgewend).

Misschien.
OLGA
(angstig).

Ik zal niet laf zijn.
(verward).

Ik... ik kan je geen oprechtheid beloven, Hans... ìk ben géén kind. Maar ik wil niet
laf zijn.
HANS
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(ziet haar lang aan).

Olga...
(schudt het hoofd).

Ik begrijp niet...
OLGA.

Je ziet me weer zoo... weifelend... zoo onderzoekend aan...
(weer trachtend te koketteeren).

Je... je vindt me tòch een sfinx...
HANS
(glimlachend).

Een sfinx? O nee... Olga... je bent eigenlijk zoo eenvoudig voor mij. Je zoekt... je
zoekt leven, liefde... Olga, en je greep telkens toe, nietwaar?... je dacht telkens dat
het geluk een bloem was die je zoomaar plukken kon... En er zijn immers zoo veel
bloemen?... En mooie bloemen?... Maar dan zag je weer dadelijk dat je misgegrepen
had... Och, dat is zoo eenvoudig... daar is niets raadselachtigs in... Je zocht en kon
maar niet vinden... net als ik... Maar Olga,.. nû... hébben we immers gevonden... niet
waar?... Olga!
OLGA
(angstig, weifelend, dan beslist).

Ja, ja... Hans... dat dacht ik... ja, nu hébben we gevonden...
HANS
(haar beide handen houdend, ziet haar diet aan, zacht).

Waarom beef je?...
(zich plotseling herinnerend, opstaand, ijsbeert)

. Olga... waarom dan... mijn God... wat heb je met Oskar?
OLGA
(angstig, besluiteloos).

Ik?...
(beheerscht, kwasi verbaasd-onverschillig).

Ik?... met Oskar? Wat meen je?
HANS

Groot Nederland. Jaargang 11

(woest).

Verdomd!... Ontken je?
OLGA
(angstig, aarzelend).

Wat meen je?...
(weer beheerscht).

Ik weet heusch niet wat je bedoelt.
HANS
(vertwijfeld).

Dat is... dat is... Wéét je wat je bezig bent te doen... Olga?
OLGA
(uitbarstend).

Goed dan... goed dan!... 't Is zoo... doe nou wat je wilt... Ik bén laf geweest... hè...
wàt wil je nou!... Jaag me nu weg,
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jaag me weg... als je een man bent inplaats van een pop die met zich laat sollen...
jaag me dan weg... maar dat kan je niet...
HANS
(ziet haar hoofdschuddend aan, zacht).

Dat wil ik niet, Olga.
OLGA
(woest-wanhopig).

Maar ik hèb je bedrogen... ik heb je stelselmatig... met opzet bedrogen. Hoor je dat?
En ik duld tòch niet dat je mij controleert... en ik duld tòch geen kritiek. Ik doe wat
ik wil, hoor je... en ik wòu jou bedriegen net als de anderen.
(als Hans blijft zwijgen, smeekend).

Hans... Ik smeek 't je... laat me toch los... laat me dan toch los...
(zinkt snikkend op den taboeret)

laat me toch los...
HANS
(trekt haar tot zich op den divan).

Nee Olga... zóó laat ik je zeker niet los.
(streelt haar hand).

Waarom zeg je zooveel dingen die je niet meent... je bent zoo verward, zoo vreemd.
OLGA
(zacht snikkend, geeft alle comediespel op).

Hans, Hans... mag ik nu biechten... aan jou?
(ziet schuw rond).

Ik houd het niet meer uit... ik ben geen baas meer over me zelf...
(angstig).

Ik kan je niet meer loslaten als ik wil...
(verward).
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Ik ben niet laf geweest Hans... ik probeerde straks maar... uit gewoonte... gedachteloos.
Heb geduld met me Hans... wil je naar me luisteren? Ik wil de waarheid zeggen...
maar dat is zoo moeilijk...
HANS
(streelt haar).

Wees maar kalm, kindje... en spreek maar...
OLGA.

't Is zoo moeilijk. Denk je dat ik jouw verlangen niet ken? Dat ik niet gesmacht heb
naar de liefde van iemand die mij helpen zou mijn leven mooier te maken? O Hans...
't was zoo dor en zoo hopeloos leeg... och, het leven van alle overbodigen. En de
mannen die ik ontmoette, allen, allen even onbeduidend... En met allen flirtte ik, ze
deden het immers allemaal. Soms dacht ik wel even dat het ernst was... Dat geloof
je toch Hans?... God, ik ben toch een vrouw en heb óók mijn begeerte naar liefde...
ik hield werkelijk van ze, soms, vooral als ze heel jong waren...
(lacht)

grasgroen, zeiden m'n vriendinnen, die zich liever aanstelden met officieren of
advokaten en dergelijke. Maar ik hield juist van ze omdat ik dacht dat ze onbedorven
waren, omdat ze nog oprecht leken en zoo heerlijk onnoozele idealen hadden... net
als jij. Maar altijd kwam toch weer de desillusie. En op 't laatst werd 't een spelletje
van me... het flirten. Ik deed het als experiment, alleen maar om te zien hoever ik
wel gaan kon, Hans... en misschien ook in de heimelijke hoop dat ik ééns een man
zou ontmoeten die zich niet liet bedriegen, die me de baas was. Hans, ik weet zeker
dat ik dat hoopte bij jou. O, bij jou voelde ik me voor het eerst weer gelukkig en
klein en afhankelijk als een jong meisje... ofschoon ik je toch ook weer zoo groen
vond, zoo grasgroen als een schooljongen. En dat heerlijke toen ik zag dat je door
mij, al begrijp ik niet waarom, in deze weken gewerkt hebt zooals je 't nog nooit kon.
O geloof me toch, ik hèb het evengoed gedroomd dat ik voor jou noodig
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was. Maar ik wist immers dat het toch op niets moest uitloopen omdat...
(zwijgt, snikt wanhopig)

dat weet je toch immers ook?
HANS
(verwonderd).

Om... Line? Hé.
(streelt haar zachtjes).

Arm kindje.
OLGA
(afgewend).

En daarom... zocht ik afleiding in mijn oude spelletje en experimenteerde ook wat
met Oskar.
HANS
(weer bitter).

Dus jij hoort ook al tot dat soort menschen die hun verdriet moeten ‘afleiden’
(opstaand, weer heftig wordend).

En... en in welke rubriek heb je Oskar bij dat experiment geplaatst? Bij de... hoe zei
je ook weer?... onbeduidenden? Of bij de grasgroenen?
(ruw).

Maak me niet wijs dat je niet doodgewoon, allerbanaalst, als de eerstbeste bakvisch
smoor van 'm bent... of geweest bent... om die elegante scheiding van 'm
bijvoorbeeld... als van 'n Duitsche officier of winkelbediende... of om z'n ‘mooi’
gezicht.
OLGA
(onwillekeurig koket).

Oskar ìs mooi en zijn haren zìjn om verliefd op te worden, kan ik dat helpen, en...
en...
HANS
(uitbarstend).

Mijn God, Olga, schaam je je niet... dat tegenover mìj...
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OLGA
(snibbig).

Hij is tenminste niet zoo weergaloos ijdel als jij...
(koket).

Hans... als ik misschien een beetje verliefd op hem was... dan was 't toch maar een
héél klein beetje... heusch, geloof me toch Hans.
(gewoon).

Ik zal je precies zeggen wat ik voor hem voel. Hij is nog zoo jong en verwacht nog
zoo veel... waarom zou ik hem dan niet dat beetje geluk geven waarin hij nu nog
gelooft? Hij zal er niet lang meer aan gelooven. Ik voel zoo iets... ja, haast moederlijks
voor hem. Ja Hans, heusch, ik houd van hem... als een moeder...
HANS
(proest het uit, Olga van de weeromstuit ook).

Als 'n moeder!
OLGA
(beleedigd).

't Is tòch waar.
HANS
(weer ernstig, driftig).

Wááróm doe je dan...
(gebaar van afkeer, bedwingt zich).

Goed... ik geloof je, afgedaan.
(hard, zakelijk).

En nu verder. Is Oskar de eenige? Of heb je nog meer van die... moederlijke affekties...
waarmee je tegelijkertijd experimenteert?
OLGA
(verontwaardigd).

Hans!
HANS.

Frits niet?
OLGA
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(lacht)

Die láát niet met zich experimenteeren.
HANS.

Kom, wie heb je op het oogenblik nog meer op de snijtafel? Niemand?
OLGA
(rustig).

Niemand.
HANS
(woest).

Lieg niet! Versta je... Wie is dan Leo Crause?
OLGA
(bezint zich, angstig).

O God...
(verward).

Hoe weet je...
HANS
(hard).

Dat doet er niet toe... overigens spioneer ik niet... ik kan 't niet helpen dat ik zijn
naam las op de enveloppen die je hier... hier in mìjn atelier, liet slingeren... Wie is
Crause?
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OLGA
(beheerscht zich met alle kracht).

Och Hans, wat ben je toch onredelijk jaloersch. Die Crause... goeie God... een oud
vrindje van me, nog uit de kinderkamer... 'n doodgoeie jongen, maar..,
HANS
(bitter).

Van hem houdt je dan zeker... broederlijk.
OLGA
(lachend).

Wees maar niet zoo ironisch... want 't is nog waar ook. Broederlijk, ja, dat is werkelijk
het beste woord voor onze verhouding... geloof je 't niet?... Wil je soms... goed... ik
zal even zijn brieven halen... O Hans, dat ik je zóó moet overtuigen!
(staat op).

HANS
(afwerend, bedaard, ziet haar uitvorschend aan, weemoedig).

Nee Olga... ik geloof je... ik wìl je gelooven... Maar o, als je't me gezegd had, als je
me niet door je stilzwijgendheid had gedwongen om in allerlei vermoedens te
wroeten...
OLGA
(juichend).

Dus je gelooft me? Hans, Hans...
(snel, angstig).

God, hoe kon je ook denken... waarom zou ik die brieven laten zwerven als er iets
achter zat... Hans, zeg toch zelf... dat voel je immers... dat zou toch onnoozel zijn
geweest, niet waar? Wat... waarom zou ik je exprès... op het idee brengen...
HANS.

Maar waarom sprak je nooit van die... broederlijke vriendschap?
OLGA.

Ja... eerlijkheid hè... en oprechtheid... daar heb je 't alweer! O, of er eén man is die
zùlke eerlijkheid zou kunnen verdragen. Hans, als ik 't je gezegd had... dan was je
vergaan van jalouzie... en dan.
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(snikt wanhopig).

HANS.

En dan?
OLGA.

Dan was ik je immers zéker kwijt geweest... ik wilde je houden zoolang als het kon...
HANS
(peinzend, als verwonderd).

Nu ben je weer zoo mooi... daarstraks waren we zoo dicht bij elkaar, en toen opeens
brak het weer... ja... omdat ik klein was in mijn jalouzie... en jij in je verdediging...
En nu ben je weer zoo mooi.
(gaat naast haar zitten).

Arme Olga, ik wil je wat zeggen... je bent vanavond zoo vreemd geweest... zoo héél
erg tegenstrijdig... je denkt te spelen voor je plezier, maar... zijn er geen momenten
waarin het spelen je een foltering is?
OLGA
(snikkend).

O, o een foltering...
HANS.

Zie ik dat dan niet, wanneer je speelt tegenover mij zooals je daareven deed... Denk
je dat ik niet voelde hoe je me pijn wilde doen en dat je dat toch niet meende... dat
zag ik, al begrijp ik ook niet wat je er mee voorhebt... Je wilt experimenteeren en je
weet nog niet hoe'n kunst dat is... Je hebt er het recht niet toe, Olga, want je kunt het
niet.
OLGA
(droevig).

Niet kunnen? O Hans, ik ga 't haast ook denken... ik wòu dat ik het niet kon.
HANS.

Ik zeg je: je kunt het nìet. De weemoed waarmee je je op je kunst beroemt bewijst
het al. Olga, ik waarschuw je... je raakt in de war
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met je eigen gevoelens... er komt een moment dat je niet meer weet wat waar is in
je en wat valsch, dat je geen onderscheid meer kent tusschen je eigen, spontaan leven
en je opgezet experiment... je kunt het niet... gelukkig Olga... je bent nog te veel echt,
levend mensch... en te veel vrouw...
OLGA
(met de handen voor het gelaat).

Hans... o ik wòu dat je gelijk had...
HANS
(glimlachend).

Spreekt zóó een koel, cynisch experimentator? Olga... voor een vrouw, die in het
volle bewustzijn van haar hoogheid... of laagheid... en uit verachting voor de
minderwaardigheid van de mannen, voor hun ijdelheid en hun belachelijke, stumperige
kleinheid en grofheid, er plezier in heeft hen... uit haat, hoor je, uit verachting,... te
martelen en daarom met hen speelt... spéélt... als een kat... maar niets ànders... alleen
om den graad van hun erbarmelijkheid te peilen... voor zóó'n vrouw... zoo'n duivelin...
zou ik nog eerbied hebben... maar zulke vrouwen zijn er niet... en jìj bent er zéker
geen...
OLGA
(zacht, droevig).

En daarom... veracht je me nu?
HANS
(glimlachend, legt zijn hand op haar hoofd, teer).

Verachten?... Ik heb nog nooit één mensch veracht... wie ook. Olga... je bent er mij
liever om...
OLGA
(verwonderd, ontroerd).

Hans!
HANS
(zacht).

Ik houd van een ziel die verward is en zoekend en ongelukkig en verdwaald en
verstrikt in haar eigen leugenachtigheid. Want de kwasi sterken en zelfkenners zijn...
nòg onoprechter. Olga, in jòu kiemt nog schoonheid, waarom zou ik dan niet gelooven
dat ik haar eens nog zal zien bloeien?
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OLGA
(knielt naast hem, kust zijn handen).

Hans, Hans... als dàt waar was! Maar help me dan... kweek jìj haar dan op, help me
dan toch.
HANS
(heft haar hoofd op en ziet haar in de wijdopen, angstige oogen. Peinzend).

Heb ik niet dieper in je ziel gekeken dan wie ook?... Je oogen zijn als een wilde zee,
troebel van het opgewoelde slib...
(streelt haar voorhoofd, glimlachend)

maar 't is of ik helderziend ben... of ik diep op den bodem een parel zie, telkens
bedolven, telkens weer bloot gespoeld... ik zie haar aldoor weer blinken. Olga, ìk zal
haar eens aan het daglicht brengen. O, als ik je haar eens kon toonen: hìer is de parel
van je ziel... hoe zou je jezelf verbazen over haar pracht.
OLGA
(het hoofd in zijn hanáen verbergend).

Hans, Hans, dróóm dan van mijn parel. Geloof er aan, o geloof er aan... ik zelf kan
het niet meer.
HANS.

Je moet, Olga... en je zult het ook.
(weemoedig).

Wie zóóver zijn in hun zelfkennis als wij kunnen nooit meer geheel en al aan zichzelf
vertwijfelen... die gelooven, altijd... en trots alles.
OLGA
(radeloos).

Help me dan, help me dan!
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HANS.

En... nu zeg ik 't je, Olga... in dit oogenblik, nu we 't dichtst bij elkaar zijn... dat ik
je liefheb... trots alles... en dat ik, wat er ook gebeurt, je altijd zal begrijpen... en zéker
alles vergeven wat je ooit doet... zelfs wanneer je me bedriegt... omdat ik tòch aan
je geloof... trots alles. Zal jìj dat gelooven... ook als ik misschien later, in een zwakker
oogenblik alles verloochen wat ik nù zeg?
OLGA.

O Hans, ik heb je zoo lief... ja, ja, ik beloof het je... maar het zàl niet gebeuren, want
ik heb je zoo lief. O, als je je hand zoo op mijn hoofd legt dan voel ik hoe je over
mij denkt, ach... hoe je droomt dat ik zijn moest...
HANS.

En hoe je zijn kùnt, als je je zelf ontdekte... maar dat komt misschien... als je wat
minder experimenteert... of wat beter.
OLGA
(droevig).

Maar kùn je nu nog in me gelooven?
(hartstochtelijk)

Hans ik heb je zoo lief, zoo lief. En ik hoor bij je... nu weet ik 't zéker... Hans, Hans...
zal je me nooit loslaten? Jij bent het, de eenige dien ik zocht... de eerste dien ik
liefheb, heelemaal... kàn je 't nog gelooven? Ik wou dat ik het je bewijzen kon
(zich bezinnend, wanhopend).

Nee, nee, ik mag niet... ik wìl niet, ik wil niet...
HANS.

Je kunt het me bewijzen door....
OLGA
(snel, in een laatste poging om hem af te stooten).

O Hans... dat is heerlijk... dus... je wilt er met me vandoor?
HANS
(ruw).

Ik?... denk er niet aan... en Line dan?... Wat mankeert je...
(haar aanziend, zachter).

Dat meende je weer niet.
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OLGA
(dof).

Ik wist het... ik wist het
(zacht, snikkend, smeekend).

Hans, Hans, laat me gaan... laat me los van je... ik kàn niet meer vrijwillig...
HANS
(haar tot zich trekkend).

Olga, Olga!
OLGA
(zich aan hem vastklemmend).

Nu heb ik het... Nu heb ik het.

Vierde bedrijf.
Een week later.

(Tooneel als in vorig bedrijf. Middag. Bij opgaan van het scherm is er niemand. Er wordt
geklopt, de deur gaat open).

LEO CRAUSE
(achter de deur).

Hier binnen?
MARRETJE.

Alstublief meneer... laa'k éve kijke of meneer soms...
(treedt binnen, verwonderd)

o guns, meneer ister niet.
LEO
(binnentredend).

Zou meneer gauw komen?
MARRETJE
(schouderophalend).

Groot Nederland. Jaargang 11

Kang'k nie zegge... da's net oftie lang uitblijf of niet.
(zich bedenkend).

Ik zag ze daarnet voorbijkome... na de tuin, meneer met de juffrouw... 'k zals kijke
of ze ook boontjes plukke benne
(opeens beleefd)

gaat u zitte zoolang... ja, dan zelle ze wel dalijk terug weze....
(af).
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LEO.

Schon gut! zal wel even wachten.
(alleen, wandelt wat rond)...

Boontjes plukken? Met de juffrouw? Wie is de juffrouw, de mèvrouw of...? Hoogst
gemoedelijk hier, net als ze schrijft... Overigens een gevaarlijk milieu voor haar.
(bekijkt een schets, verwonderd).

Hein! dat lijkt me nog niet zoo kwaad... Ben nieuwsgierig naar hem. Ze schrijft
verdacht weinig over 'm en lang niet grappig genòeg. En dat ze me nu met alle geweld
hier vandaan wil houden.
(komt bij den ezel en ziet het portret).

Ach zoo! Daar zal je 't hebben... sacré nom!
(staat zwijgend, met opgetrokken wenkbrauwen voor het portret, fluit zachtjes).

Kolosal! da's werk, alle Achtung! (kijkt nog even, draait op zijn hakken om en springt
met een elegant pasje verder, met de vingers knippend) Oh-lala! Nu op m'n quivive
zijn. Met hèm is 't natuurlijk mis... maar met haar... das ist die Frage!...
(kreget).

Waarom moet ik nu sinds een dag of wat per se wegblijven, terwijl ze me daarvóór
soebat om te komen?
(goedkeurend knikkend voor een schilderij).

Die rust... die vredige, landelijke rust, die ‘gewijde stilte der natuur’ waar ze 't over
heeft en die... hm, excuseer, die gevoelsbezinking’ die ze hier ondergaat... die...
excuseer, ‘schoone zelfinkeer’... der Deibel ooch!... da's lak! Kwam me direct al
verdacht voor... Nà, goed dat ik er ben... daar komt-ie...
(gaat haastig op den keukenstoel bij het tafeltje zitten, als Hans binnenkomt treedt hij hem
hoffelijk tegemoet).

Meneer Balder?
HANS.

Ik heet Balder.
LEO.

Crause, Leo Crause.
HANS
(schrikt even maar beheerscht zich onmiddellijk).
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Ah... hoogst aangenaam, meneer Crause, gaat u zitten
(loopt naar het podium en haalt den kruispoot).

Neemt u dezen stoel, die is niet zoo erg mank.
(plaatst hem schuin tegenover den divan, waarop hij zelf plaats neemt).

LEO.

Dank u.
(zij zien elkaar onderzoekend aan).

U zult misschien een beetje verwonderd zijn...
HANS.

Volstrekt niet...
LEO

... dat ik zoo zonder belet te vragen bij u kom aanzetten, niet waar...
HANS.

O volstrekt niet, meneer Crause...
LEO.

U is heel vriendelijk, maar...
(zij zien elkander weer kritisch aan)

maar 't mòet u verwonderen dat...
HANS.

't Verwondert mij alleen maar dat...
LEO.

Natuurlijk, natuurlijk dat begrijp ik...
HANS.

U komt toch hier in 't dorp zeker geen concert geven?
LEO
(haastig, dankbaar).

Mais non, mais non! Vooreerst geen concerten... asjeblíeft geen concerten. Ik kom
me juist eens wat restaureeren van al dat gereis en gesjouw. Ik wou eens een tijdje
rustig buiten zijn, heelemaal buiten en dacht er nu over hier in de buurt voor een paar
weekjes neer te strijken. Ik voel me wat afgewerkt en...
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HANS.

O... rùstig zult u het hier hebben. Ik geloof dat deze streek uiterst geschikt is voor
een rustkuur. Overigens kan de dorpsdoctor u beter consult geven dan ik...
waarschijnlijk zocht u hèm, mijn neef, dòkter Balder en heeft men u naar 't verkeerde
adres gestuurd.
LEO
(lachend).

Nee, nee, ik ben heelemaal terecht... dáárvoor kwam ik niet bij u. Maar... e... ik
ontmoette laatst bij de familie van Tricht een huisvriend van u, doctor van Berlevoort,
en die was 't die me aanraadde, of liever die zoo 't idee bij me deed opkomen, hierheen
te gaan en dan ook eens met u kennis te maken.
HANS.

Ah zoo... wel, dan is uw bezoek mij dubbel aangenaam...
LEO.

U was, zei-d-ie, zoo op de hoogte van alles... van de streek, de menschen... enne...
dat is heel wat waard. Ik wou bij boeren... echte boeren.
HANS.

Dat zal ook wel moeten... pensions zijn hier nog niet.
LEO.

Zoo... Maar... niet àl te vies... en daarom meende ik, zoudt u me misschien aan een
goed adres kunnen helpen...
HANS.

O natuurlijk... met het meeste genoegen. Maar daar moet ik eens even over denken.
Begint u met een paar dagen bij ons te logeeren, dan kunnen we meer op ons gemak
iets zoeken dat u bevalt...
LEO
(licht verwonderd, achterdochtig).

O... u is héél vriendelijk... maar... ik ben bang dat... uw vrouw...
HANS.

Minder vriendelijk is? Nee, dan vergist u zich...
LEO.

Ja maar, 't kon allicht ongelegen komen... opeens een wildvreemde gast...
HANS.

Volstrekt niet. U zult het misschien wat primitief hebben, maar licht beter dan bij
een boer en daarom durf ik u mijn gastvrijheid wel aanbieden. We kunnen toch ook
moeilijk van avond nog op stap?

Groot Nederland. Jaargang 11

LEO
(weifelend).

Nu... dan graag, heel graag... als u zéker weet dat het mevrouw niet derangeert...
HANS.

Niet in 't minst... u derangeert niets of niemand. We hebben twee logeerkamers,
waarvan de een nog vrij is. - Op de andere logeert een jonge dame... die u
waarschijnlijk... tenminste ik hoop het... ook niet derangeeren zal, een juffrouw...
LEO
(half overtuigd dat er niets tusschen Hans en Olga is, maar voelend dat hij niet achteraf zijn komst
als toevallig kan voorstellen).

Olga Murray... juist... ik weet het... en...
HANS
(kwasi verbaasd).

U weet dat Olga hier logeert?... Kent u haar soms?
(joviaal).

Wel, dàt is aardig... wat 'n toeval... zoo zoo, kènt u haar...
LEO.

't Is niet zoo'n héél erg toeval...
HANS
(als zich bezinnend).

O natuurlijk, u hebt van van Berlevoort van haar gehoord... ja, ja...
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LEO
(haastig).

Zeker... van Dr. van Berlevoort... en ook...
HANS.

Zij zal dadelijk hierkomen, ik schilder haar portret, weet u; zoo in den namiddag
komt ze dikwijls nog 'n half uurtje poseeren.
(als Leo vragend op den ezel wijst).

O zeker, als u 't zien wilt... 't is nog niet heelemaal af... Hadt u 't nog niet zien staan?
LEO
(voor het portret).

Neen... heb er niet op gelet toen ik binnenkwam. Ah... uitstekend... frappant... ja, dat
is Olga... auf's Haar!
HANS
(alsof hij 't niet had gehoord, ziel op zijn horloge).

Iedere minuut kan ze komen... dan kunt u meteen kennis maken... mijn vrouw zal ik
maar niet storen, die ziet u later wel aan de thee.
LEO
(onrustig, bevreesd voor een figuur bij de onverwachte ontmoeting).

O... anders... kennismaking is niet meer noodig... ik kèn Olga... héél goed zelfs... ik
heb haar herhaaldelijk bij de van Trichts ontmoet.
HANS.

Nu, des te beter... ze zal wel verrast zijn dan u zoo opeens te zien.
LEO
(geheel overtuigd van de ongerijmdheid aan zijn vermoeden).

Ik hoop het... en ik verwacht het... Meneer Balder... hm... ik wil open kaart met u
spelen... 't Is niet zonder bijbedoeling dat ik den raad van Dr. van Berlevoort opvolg...
eerlijk gezegd is die heele rustkuur van me maar een voorwendsel... Laat ik u ronduit
bekennen, mijn doel is Olga... Toen ik wist dat zij hier was... óók voor een rustkuur,
schrijft ze me...
HANS
(joviaal lachend, met knipoogje).
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Ah... schrééf ze u dat!
LEO
(voelend dat hij zich versprak en nu moet door gaan).

Ja, dat schrééf ze... toen kreeg ik opeens behoefte aan míjn rustkuur... voilá tout... u
begrijpt me... enfin, de zaak is, dat we heimelijk verloofd zijn...
HANS
(wil opspringen, woest).

Ah!...
(ploft weer neer).

LEO
(verbaasd, verschrikt).

Wat hebt u... wat hebt u?
HANS
(beheerscht).

Niets... niets... er vloog me een insekt in 't oog...
(wrijft zich het oog).

Zoo... die vervloekte beesten... enfin... 't is zomer... al in orde... Wel, ik moet u
zeggen... dat verrast me... niet zoo heel erg... ik vermoedde wel zoo iets... hè...
(knipt nog even met het linkeroog)

nee... 't Is er uit... maar... en... u neemt me niet kwalijk dat ik nu nieuwsgierig word...
is dat allang zoo?
LEO

Al sinds een paar jaar... En daarom, meneer Balder, hoef ik u niet te zeggen hoe blij
ik ben met de manier waarop u mij ontvangt. Ik hóópte door hier in het dorp te gaan
zitten, zoo nu en dan met haar in contakt te kunnen komen... maar uw vriendelijkheid
maakt mij zoo vrijpostig u maar gelijk te verzoeken ons als goed en wel verloofd te
betrachten en toe te staan dat we elkaar méér zien dan anders mogelijk zou zijn...
überhaupt zou ik u willen vragen om ons wat vrij te laten...
HANS.

Wat 'n woorden, meneer Crause. Natuurlijk... dat spreekt toch
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van zelf. U komt wanneer u maar wilt... en jelui bent, wat òns betreft heelemaal vrij...
Kom, kom, Olga verloofd!... Waarom zegt u dat nu pas?...
(ironisch)

een beetje diplomatie hè, de kat uit den boom kijken... ja, de Balders, de àndere
Balders, hebben nog al den naam van een beetje... ouderwetsch te zijn in die dingen...
bij die zoudt u na zoo'n bekentenis hier niet kunnen logeeren hè.. wàt zal die Olga
blij zijn. Ze weet er dus niets van dat u komen zoudt?
LEO.

Niets...
(opstaand).

Kan ik haar misschien... ergens verrassen... in den tuin of...?
HANS.

Nee, nee... ik weet in 't geheel niet waar ze is... maar ze moet ieder oogenblik komen...
wacht, daar hoor ik haar al... nee, blijft ù daar... ik zal haar wel op den schok
voorbereiden...
(aan de deur, spreekt naar het voorportaaltje, met tegenhoudend gebaar, vaderlijk).

Olga, kind... een kleine verrassing voor je... niet schrikken hoor... wat denk je dat er
is?... Nou, raadt eens?
OLGA
(buiten de deur).

Maar lieve Hans, hoe kan ik dat nou? Laat me's gauw binnen!
HANS
(tegenhoudend).

Nee, éérst raden. Wie zou je nu het liefste vinden in mijn atelier?
OLGA
(onrustig).

Maar Hans... wat 'n vraag... Wat heb je... je bent zoo bleek... je kijkt me zoo vreemd
aan...
HANS.

Een verrassing... kindje.
OLGA.

Hans, toe... zeg 't... laat me gauw binnen... d'r is iets gebeurd...
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HANS.

Een verrassing... haha...
OLGA
(angstig).

Je bent... dronken... geloof ik... Hans!
HANS
(lachend).

Kom... kom dan... maar binnen.
OLGA
(treedt binnen, ziet Leo, slaakt een kreet, ziet dan onzeker rond, wil zich goedhouden, joviaal hartelijk).

Wèl Leo! dat is heel aardig van je, zoo eens aan te komen... hoe wist je dat ik...
(zich bezinnend)

, o ja dat is waar, ik schreef je geloof ik...
(verward, stamelt)

dat vind ik heel aardig.
HANS
(zich de handen wrijvend).

Nou? Wat zei ik? Is dat een verrassing of niet? Zoo opeens je... verloofde voor je te
zien staan...
(tot Leo).

Ze is heelemaal in de war.
(vaderlijk met vinger dreigend).

Kindje, kindje, waarom heb je me dat niet eerder gezegd?
OLGA
(smeekend).

Hans!...
(onzeker).

Wat doe je toch?... Mijn verloofde... wie zegt... wat beteekent dat.
(ziet Leo aan, die bevestigend knipoogt)
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.... O.
HANS.

Kom, kom, doe maar niet zoo bevangen... geneer je niet. Meneer Crause is pas
gekomen en heeft me alles verteld... We hebben hier even op je gewacht omdat ik
niet wist waar je was, maar je begrijpt Olga...
(scherp)

ik laat je heelemaal vrij...
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OLGA
(wil hem in de rede vallen).

Hans!
HANS.

Dat wil zeggen, je hoeft vandaag niet te poseeren... wat denk je wel van me... wacht...
als je éven nog zoo wilt blijven staan...
(ziet haar lang aan terwijl ze angstig, hulpeloos rondziet en Leo hen beiden onzeker opneemt)

... zóó, in zoo'n houding heb ik je niet dikwijls gezien, éven maar... dank je...
(hard)

ik heb genoeg van je...
(hartelijk)

Gaan jelui nu maar gauw wat wandelen... dan vinden we elkaar weer bij de thee, niet
waar... over een klein uurtje... als jelui níet komt is 't óók goed, hoor... net zooals 't
jelui uitkomt...
LEO
(onzeker).

Ja... Olga... misschien...
MARRETJE
(komt haastig, zonder kloppen binnen, geagiteerd).

Meneer, meneer... of u's dadelijk binnen kwam... bij mevrouw...
HANS
(kalm).

Wat is er dan, Marretje?
MARRETJE.

Ze benne d'r van 't Gas... om de meter weg te halen... en as u niet direk betaalt zitte
me van avond in 't pikkedonker, zeit mevrouw.
HANS
(tot Leo).

Een... misverstand... ik moet even tusschen beiden komen... maar dan... als jelui nog
een oogenblikje hier blijft kan ik meteen mijn vrouw waarschuwen en
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(tot Olga)

met je aanstaande laten kennis maken... 't zal voor Line ook een heele verrassing
zijn...
(snel af zonder antwoord af te wachten).

LEO
(hem onzeker naziend).

Nou... dat is... 'k vergis me tòch... sacré nom!
(schudt het hoofd)

is nooit in orde dàt!
OLGA
(treedt heftig op hem toe)

Leo! Wáárom kom je hier? En ik had je zóó gezegd...
(bezint zich).

LEO
(kalm).

Ja eben? Waar zie je me voor aan? Zoo'n beslist verbod... van jou tenminste... vat ik
natuurlijk op als een invitatie en wel een zeer dringende.
OLGA
(wanhopig).

O, o, Leo.
LEO
(onzeker).

Ja, hoor eens... heb je werkelijk niet gewild dat ik kwam... heusch niet? Heb ik me
dan zóó vergist in m'n spitsvondige uitleggingen van je raadselachtige
ontboezemingen? Dan... dan snap ik er niets meer van. Of eigenlijk, dan begin ik
àlles te snappen.
(fluit: Wiener Blut!)

OLGA.

Hoe kon je zeggen dat we... hoe dorst je je uit te geven voor mijn verloofde! Hoe
kwam 't in godsnaam in je op!
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LEO.

Dat zal ik je vertellen, chèrie.
(treedt hoffelijk op haar toe).

Hè, ik heb je nog niet eens behoorlijk begroet door die consternatie... hoe deden we
dat ook weer vroeger.
(buigt hoffelijk, zij reikt hem pruilend de hand die hij overdreven eerbiedig kust).

Wie macht's die kleine Comtesse?...
(gewoon).

Olga, was je dat heusch zóó onaangenaam? Ik wou alleen maar eens zien welken
indruk de voorstelling van een zoo ongelooflijke en
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alleronwaarschijnlijkste verhouding tusschen ons op jou zou maken...
(lacht)

nee, werkelijk... zonder gekheid, ik zei het alleen omdat die... die sinjeur 't me eigenlijk
in den mond gaf... omdat ik niet kon vermoeden dat hij...
(proest het uit).

Oh-lalá, Olga, wat ben jij d'r toch eentje!...
OLGA.

't Is... afschuwelijk... ik ben heel boos...
LEO.

Kom, begrijp me nu eens... ik wou je niet plagen, volstrekt niet. Maar ik dacht dat
het juist de beste introduktie voor me was. Ik had geen blasse Ahnung er van dat die
sukkel er óók al ingeloopen was...
OLGA
(verontwaardigd).

Leo!
LEO.

Waarachtig niet... dan had ik natuurlijk mijn mond gehouden. Maar nù meende ik...
hm, een getrouwd man, een gezeten gezin, een respektabele familie enz.... enfin, ik
dacht dat ik niet bij je zou kunnen komen zonder soort van... legitimatie... zoo iets
van... eigendomsrechten zal ik maar zeggen en daarom
(plechtig)

sprak ik dat woord uit, dat woord dat nooit nog over mijn lippen is gekomen en er,
dat zweer ik, ook nooit meer over komen zal... ‘verloofde’. Ik wou dat ik ‘aanstaande’
of nog liever ‘galant’ gezegd had... dat klinkt nòg dwazer.
(met hand op het hart).

Olga, chèrie, vergeef me als ik je beleedigd heb door de vooronderstelling dat je
verloofd zoudt kùnnen zijn.
(nuchter).

Je bent zenuwachtig kindje.
OLGA
(dringend).

Leo... hoor... we moeten weg... weg... direkt! Ga mee... ik kan hier niet blijven...
geen oogenblik. Je hebt me gecompromitteerd op de ergste manier.
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LEO
(kwasi verbaasd).

Ik jou gecompro... pah... not a bit! Das giebt's nicht. En dan zou het toch bovendien
aan mìj zijn om 'm te smeren.
OLGA.

Nee, nee, nee... Ga mee, dadelijk... tenminste 't atelier uit... ik ben zoo bang dat...
Leo!
LEO
(gemoedelijk).

Na-nû! wat zal dan dàt weer? Jij kleine heks, altijd van die avontuurlijke
overijldhedens! Vluchten, vluchten? Wie zal nu gelijk vluchten! Kann mich
beherrschen! En ik heb nota bene nog wel een invitatie aangenomen om te blijven
logeeren.
OLGA
(uiterst verbaasd).

Heeft... híj... je... geïnviteerd om...?
LEO
(kalm).

Dat heeft-ie. Is dat zoo gek? Een charmante kerel leek hij me, al was zijn manier van
doen een béétje suspekt... maar enfin, ik ben er in gevlogen en ik logeer dus hier,
Olga...
(gelaten, plechtig)

in het hol van den leeuw. Daar is niets aan te veranderen; als man van eer kan ik je
op het óógenblik niet schaken... onmogelijk. Morgen, dan is 't wat anders... dan ben
ik tot je beschikking, met alle liefde, letterlijk... en figuurlijk.
OLGA.

O, o... afschuwelijk!
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LEO
(een beetje ongerust).

Zeg eens, wat hèb je toch... is 't zóó erg... dat zou ik aan hem heusch niet gezegd
hebben...
(lachend).

Hij zal me toch niet kelen van nacht... en jou d'r bij?
(trekt haar naar zich toe).

Kom, wees nou eens vernuftig.
OLGA
(afwerend).

Nee, nee... raak me niet aan!
LEO.

Wat is dat nou?... Ben je soms bang dat dat aan het enfin seul van morgen afbreuk
zal doen?... Nee, kom nou...
(lacht).

Raak me niet aan!... En dat vraagt me net 'n oogenblik geleden om d'r te schaken!
(trekt Olga tot zich).

Och wat ben je toch 'n aanbiddelijke bakvisch... Kom nou... Olga...
OLGA
(zich zwak verzettend, angstig).

Nu niet... nu niet... morgen...
LEO
(streelt haar).

Olga... ik herken je niet... waarachtig niet... Is dit nu niet een hoogst gezellig avontuur?
Is het je niet romantisch genoeg? Zal ik het wat gecompliceerder maken? Moet ik
eerst probeeren of ik niet soms óók nog zijn vrouw kan schaken?
OLGA
(angstig, verward).

Nee Leo... spreek zóó niet... ik ben een beetje vreemd... dat voel ik wel...
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(zwak glimlachend)

misschien doordat jij zoo opeens komt... uit... blijdschap, Leo...
LEO
(goedig troostend).

Ja, ja uit blijdschap... nou, dan is 't goed hoor...
OLGA.

En... en ook... omdat je me in zoo'n afschuwelijke positie gebracht hebt... begrijp
je?... Maar
(hoofd aan zijn borst leggend)

ik zal het uithouden... om jouwentwil... tot morgen. Maar je moet me beloven dat
we dàn ook weg gaan... zal je?... Toe, Leo... belóóf het... we mòeten weg!...
LEO
(kalm, vriendelijk, sussend).

Zeker, chérie... zeker... met alle plezier... god, waar wil je naar toe...? ik ben voor
alles te vinden... al wou je een... rustkuur gaan doen in Tibet. Maar denk er aan dat
ik de 27ste in Stokholm speel.
OLGA.

Naar Ostende.
LEO.

Afgesproken... uitstekend... naar Ostende. Tevreden?... Nou wat krijg ik?
OLGA
(kust hem).

Nù ben je weer lief...
(lacht luid).

O Leo, 't is zoo'n paskwil!
(lacht zenuwachtig).

LEO.

Wie en wat is een paskwil?
OLGA.

Och... àlles, Leo.
LEO
(gemoedelijk).
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Ja, ja, dat zal wel... geloof 't graag, tòch goed dat ik kwam?
OLGA
(smartelijk).

Goed?... goed?... o God!
(kwasi pruilend).

Een beetje... maar
(ernstig, haast smeekend)

beloof me ook dat je hèm zult sparen...
LEO.

Maar zelf verstandelijk! Mijn gastheer? En dan... zóó'n come-
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diant!... daar heb ik veel te veel respekt voor... die laat ik geen figuur slaan. Wees er
maar zeker van dat hij 't zich aantrekt... ik heb médelijden met hem... als jij 't niet
was trok ik me terug... beslist... daar ben ik edelmoedig genoeg voor... maar jíj bent
't nou eenmaal... en daarom gaan we naar Ostende. Denk je dat ik me niet verplaatsen
kan... met mijn fantasie dan natuurlijk... in den gemoedstoestand van een
sentimenteelen schilder wiens ideaal doorbrandt met een halven Zigeuner als ik? 't
Moet gewoon afschuwelijk zijn... Na ja... zoo gaat het...
OLGA.

Niet zoo spreken over hem, Leo... ik smeek 't je. Ik wil immers met je mee... ik heb
gehoopt dat je komen zoudt... daarom verbood ik het je ook... dat is allemaal waar,
maar je moet niet zóó over hem spreken.
LEO.

God, daar is niets deklineerends in. Ik beloof je dat ik niet zal laten merken dat ik
hem in de gaten heb. Nu goed?
(kust haar en neemt haar welgevallig op).

Olga, Olga... ben jij toch een nette kever! Herrgottnochmal!
(koket dreigend).

Olga, Olga... ik geloof dat je héélwat aan me hebt goed te maken... enfin, Ostende,
Ostende!
OLGA
(spijtig).

Ik goedmaken aan jou? Jij zeker níet aan míj?
(raakt aan zijn dasspeld met groote parel, heftig).

Leo! wat is dat?... Die is níet van mij. Waarom draag je de míjne niet?
LEO
(sussend).

Kindlief, ik heb er wel dertig... dan kan ik toch niet iederen dag dezelfde dragen!
OLGA
(haalt zijn zakdoekje uit, verrukt).

O, maar dat is míjn doekje... Leo!
(weer heftig).

Maar van wíe is die armband?
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LEO
(sussend).

sst... sst... Kijk liever eens naar die ketting... die is immers wèl van jou... mijn mooiste,
dierbaarste trophée! Die draag ik àltijd!...
OLGA
(driftig).

Die ketting is níet van mij!...!
LEO
(kalm, gelaten).

O pardon, ik dacht het...
OLGA
(hevig jaloersch).

Leo... van wíe zijn al die... prullen? En die das... dat monster... die staat je heelemaal
niet... van mij heb je véél mooiere...
LEO
(ontwijkend).

Mon dieu... allàng vergeten, liefje.
OLGA
(spijtig).

O Leo... hoe zal je al dien tijd geleefd hebben... daar in Parijs en in Dresden... en
Weenen.
LEO
(koket, kwasi geheimzinnig).

O... wüst, wüst... dat geloof me maar!
OLGA
(pruilend).

Hoeveel vriendinnetjes heb je er versleten?
LEO
(plagend).

Heaps mij dear! Kan 't niet meer zeggen, met den besten wil niet. Maar
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(kwasi ernstig)

, alléén... om me te verzetten hoor... Auf Ehre! En als je me dat kwalijk neemt, Olga,
dan zal ik jòu eens onder kruisverhoor nemen en je laten bekennen hoe jíj in dien
tusschentijd je Sehnsucht voor den mal hebt gehouden... zal ik?
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OLGA
(weifelend).

Goed Leo... ik zal niet vragen... waartoe ook...
LEO.

Schwam drüber dan; maar we zijn dan nù toch weer voor elkaar? alleen voor elkaar?
OLGA
(angstig).

Ja, ja Leo... in Ostende.
LEO
(hoofdschuddend).

Je bent werkelijk niet... de zelfde Olga...
OLGA
(aan zijn borst).

Ik zal lief voor je zijn... heusch...
(wil zich opwinden).

Ik... ik heb zoo naar je verlangd, Leo...
LEO
(streelt haar, verteederd).

En ìk dan eerst!
OLGA
(angstig).

Leo... jíj begrijpt me immers?
LEO
(goedig troostend).

Dòch, doch... en jíj begrijpt míj... Ach Olga, wij tweeën stemmen toch maar zoo
roerend tesamen!... En daarom zullen we dan ook maar eens níet trouwen, hè.
OLGA
(half lachend).
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Ja... da's de oude afspraak.
(snikkend).

Maar je houdt toch van me... en ik... ik óók van jou
(zich zelf verdedigend)

anders zou ik je toch immers niet vragen om... o God Leo, wees lief voor me... en
heb geduld... ik ben zoo ongelukkig.
LEO
(ongerust).

Wat ben je overspannen, kindje. Ben ik nu ooit nìet lief voor je geweest? Ben ik niet
als een vader, een oom, een broer en een amant in einem? Ben ik niet bereid om dit
heele intermezzo te vergeten?
(teer).

Heusch Olga, als 't je pijn doet zal ik er geen woord ooit meer over spreken... ik weet
dergelijke dingen te respekteeren.
OLGA.

Ik wil van je houden zooveel als... ik kàn... hoor je 't, zooveel als ik kàn...
LEO.

Best... accoord... dat was toch al lang uitgemaakt... was ook al oude afspraak... van
mijn kant ook... zooveel als ik kàn... wie kan d'r nou meer dan-ie kan?
OLGA.

Leo... wéét je nog... als je speelde? 't presto uit de Waldsteinsonate? En ik naast je
zat? Zoomaar plat op den grond... omdat ik niet dòrst te staan naast jou... O, ik hóór
het nòg... die jubelende blijheid. En toen... toen hief je me op en ik lag voor het eerst
in je armen... en noemde je voor het eerst mijn meester, mijn God... En toen wisten
we dat we elkaar liefhadden...
LEO
(vrij koel).

Ja, ja... je bent nog even dweepsch als toen, merk ik. Ik herinner me dat zoo niet
meer. Als je zoo'n situatie ook zoo dikwijls... hm...
(zwijgt).

OLGA
(zacht verwijtend).

O Leo... hoe leelijk me zoo te plagen...
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LEO.

Ja kindje
(kust haar)

't was ook maar een grapje, hoor... ik weet het nog bèst. Maar weet je hoe ik jou altijd
het liefste zag? Wat mijn duurste herinnering is aan jou? Kom je weet het wel... denk
eens goed.
(maakt een paar danspassen, walst even, fluit weer ‘Wiener Blut’).

En weet je nog wat altijd mijn liefste dans was? Jawel, jawel, je wou het mij nooit
toegeven, maar jouw liefste dans is het toch ook, je bent er voor
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geschapen. Kom, die wonderbare ontmoeting, die welgeslaagde mesailliance van
hoogste gratie en plompste barbaarschheid.
(verleidelijk, grijpt Olga's hand).

Kom, Olga, kom, éven een cakewalk.
(Ondertusschen treden Hans en Oskar binnen en zien juist dat Olga zich tegenstribbelend
losmaakt).

OLGA.

Och malle jongen.
OSKAR
(doet eerst driftig een paar stappen vooruit, aarzelt dan).

Hé!
HANS.

Geneer jelui niet. Olga stuift instinktmatig een eindje weg). Ja, dat ziet er een beetje
uit naar een betrapping. Meneer Crause, mijn vrouw kon op het oogenblik onmogelijk
meekomen, huiselijke beslommeringen; daarom heb ik mijn zwager maar vast
meegebracht... is toch ook een halve huisgenoot... mag ik jelui even voorstellen...
(tot Oskar).

Meneer Leo Crause... de aanstaande van Olga.
OSKAR
(stug, ingehouden driftig).

Wat ben je geestig van middag...
(beheerscht zich, kwasi droogkomiek).

Mag ik de voorstelling overnemen? Ik heet Oskar Heyl... ik ben de grootvader van
juffrouw Murray... en heeft Hans zich wel behoorlijk voorgesteld, dat vergeet-ie
altijd...
(tot Leo).

Meneer Hans Balder... haar màn.
LEO
(buigt even).

Hoogst aangenaam u te ontmoeten. Maar ik wou graag dat u meer geloof sloeg aan
mijn kwaliteit van aanstaande van juffrouw Murray dan ìk aan uw kwaliteit van haar
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grootvader of aan meneer Balder's echtgenootschap. Er ontbreekt nog maar aan dat
u mij straks het meisje dat mij open deed voorstelt als haar tante...
OSKAR
(zenuwachtig komiek).

Wel... dà's héél kurieus... u moet weten... dat meisje ís haar tante.
LEO
(geirriteerd).

Meneer Heyl, ik hoop later uw genre van geestigheid beter te leeren waardeeren...
op het oogenblik moet ik u eerlijk zeggen, doe ik dat niet... Olga, zouden we nu niet
liever...
OSKAR
(driftig).

Mìjn genre van geestigheid, meneer, is úw genre van geestigheid... ìk ben niet
geestig... ú bent geestig meneer... U permitteert zich grapjes tegen mij die u heelemaal
niet kent, van een bijzonder kinderachtig allooi... en wat erger is... in het bijzijn
godbetert van mijn aanstaande. Als u het weten wilt... juffrouw Murray... die dáár
staat en die u meent zoo familiaar te kunnen aanspreken, is míjn aanstaande en ik
duld niet dat...
(onzeker).

Ik begrijp niet Hans dat jìj mij... en Olga bloot stelt aan dergelijke beleedigingen...
Olga is mìjn aanstaande zeg ik en...
HANS
(uiterst verbaasd).

Wàt zeg je?
OSKAR
(driftig).

Dat wist je héél goed!... Zóó'n sul ben je goddome óók niet... Enfin... ik vind 't een
flauwe mop...
(tot Olga).

Ga mee, Olga...
(treedt op haar toe).

Kom!
LEO
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(treedt hem in den weg, droog).

Ik moet u verzoeken, meneer Heyl,
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míjn... hoort u goed... míjn aanstaande wat minder familiair te behandelen...
OSKAR
(driftig).

Meneer Crause, ik ben een uitstekend bokser! denkt u daaraan.
LEO
(kalm).

Aangenaam. Dan zijn we zoo half en half collega's. Ik ben namelijk pianist.
OSKAR
(buiten zich zelf).

Meneer... ik laat de keus aan u... ik ben meester op alle wapenen!
LEO.

Ik wensch u geluk met dat universeele meesterschap... ik heb mij altijd bepaald tot
één enkel wapen... maar dat hanteer ik dan ook, al zeg ik 't zelf, zoo leidlich,
(met knipoogje tegen Olga)

... de pijl en boog. Niet waar Olga?
OSKAR.

Als u dus géén wapen hebt... is het mij onmogelijk u uit te dagen... maar u zult dan
toch moeten goedvinden dat ik u gewoonweg hier de deur uit kieper.
(Tot Olga, die strak geobserveerd door Hans, nu en dan, kwasi geamuseerd, krampachtig
lacht).

Ik begrijp niet, Olga, dat jìj deze comedie aardig schijnt te vinden. Ken je die meneer
soms?... Enfin, misschien ben jij al aan zijn manier van optreden gewend... anders
begrijp ik niet hoe je daarstraks kon dulden... mìj is 't nog een beetje vreemd...
(smeekend).

Olga!...
(opeens woedend).

Wat is er? Wie is die kerel.. spreek op...
(dreigend).

Olga... wàt heb je met hem uit te staan?
(treedt op haar toe).
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Zeg op!
LEO
(begrijpt de situatie, treedt hem weer in den weg, nu ernstig).

Meneer Heyl... doe geen dwaasheden...
OSKAR
(werpt hem op zij, komt vlak bij Olga, die even een gebaar maakt van te willen ontwijken, maar dan
onbewegelijk blijft staan en hem strak aanziet).

Olga!
OLGA
(hem steeds aanziend, smeekend).

Oskar... wees bedaard... ik zal je uitleggen... straks... toe... als je kalm bent...
OSKAR
(ontwapend, hulpeloos, smeekend, stamelend).

Olga... Olga!
(ziet onzeker rond... tot hij Leo's blik ontmoet en weer in drift raakt).

U zult nu wel eens eindelijk willen zeggen wat dit allemaal beteekent...
LEO
(kalm, schudt het hoofd).

Nee... mij dunkt het geval is zoo tamelijk klaar. Daar valt niets meer te er... erläu...
nà! op te helderen.
(zij nemen elkaar een poosje zwijgend op).

HANS
(ironisch).

Ja, de kwestie is duidelijk... maar, heeren, we zijn geen herten in een oerwoud en
gevochten wordt hier niet... maar als jelui soms een onpartijdig arbiter gebruiken
kunt... ik ben ter beschikking... tenzij de ree zelf wil kiezen...
(tot Olga, hard).

Of wil je liever... lóten?...
(zacht)

ík loot alvast niet mee.
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OLGA
(zenuwachtig lachend, handen voor het gezicht, hulpeloos).

O, o!... wat doen jelui gek... wat doen jelui toch gek...!
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OSKAR
(weer dringend, smeekend).

Olga... zèg dan ook...
OLGA
(opeens kwasi driftig, wil meester der situatie worden).

Laat me met rust! Nu niet, Oskar... Wat hoef ik me te verantwoorden? Voor wie?
Zijn jelui mal? Wat gaat 't iemand aan wat er tusschen mij en Leo... en wie ook is?...
Wat verbeeldt jelui je wel... Dat je allemaal een monopolie hebt op een vrouw... Ik
doe wat ik wil... maar met jelui mannen is ook niets, niets, niets te beginnen... Idioten
zijn jelui...
HANS
(bitter).

Dat zìjn we.
LEO
(kalm, gelaten glimlachend).

Recht zoo, dat zìjn we.
(vragend tot Oskar).

En?... Wat zegt de dritter im Bunde?
(hij ziet Oskar's ontdaanheid; medelijdend).

Olga... Olga... wat heb je weer aangesticht?... Heb je alwéér een mensch zoover
gebracht dat-ie zich niet eens meer con animo een idioot kan noemen?
(verwijtend).

Olga... je hebt toch per slot van rekening met mènschen te doen... En alle menschen
zijn niet zoo als ik of... meneer Balder...
(Olga begint zacht te snikken).

Ja... dat helpt noù niet meer.
(hij nadert Oskar die wezenloos Olga aanstaart en klopt hem op den schouder).

Meneer Heyl, 't spijt me als ik u daarstraks onwillekeurig pijn heb gedaan... ik kon
niet weten dat Olga úw verloofde is, want, auf Ehre, ze was de mìjne.
OSKAR
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(lacht zenuwachtig, zijn woede is gebroken).

O... niets... niets... geen excuses...
(werktuigelijk).

Ik kon niet weten dat Olga úw verloofde is... want ze was de mìjne... ja waarachtig...
(poogt te lachen maar kan zich niet goed houden, snikt plotseling en holt het atelier uit).

HANS
(spottend tot Olga, die nog steeds snikt).

Je bent me óók 'n... experimentator!
OLGA
(bedwingt zich, onrustig).

Waar is hij heen?... Hij zal toch niet...?
HANS
(nuchter).

Nee... op zóó'n romantisch slot hoef je niet te hopen... zelfs daarvoor is hij niet meer
grasgroen en nog niet idioot genoeg...
LEO
(na een pijnlijke stilte).

Meneer Balder... het spijt me oprecht dat mijn komst hier de aanleiding geweest is
tot... tot zulk een
(glimlacht)

tragisch... min of meer tragisch konflikt...
HANS
(glimlachend).

Ja... min of meer... voor de een min en voor de ander meer... Het spijt míj... voor
Oskar... de arme jongen schijnt zich in het hoofd gezet te hebben... ik begrijp niet
waardoor... dat... jelui begrijpt dat ik er niet het flauwste vermoeden van had?... dat
Olga méér om hem gaf dan... nu achteraf blijkt... Enfin... 't is pijnlijk... voor hèm...
aan Olga ligt het natuurlijk niet. - Maar laat ik jelui nu niet langer ophouden... je zult
na dit incident dubbel behoefte hebben elkaar eens ongestoord te spreken... nietwaar.
Ik zal dan Oskar eens opsnorren en tot bedaren brengen...
OLGA.

Nee Hans!
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(heftig).

Ik wil eerst met jou...
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HANS.

Wat? Een cake-wake dansen? Of...
(kwasi afwerend)

of wou je toch poseeren? Nee hoor, vandaag heb je vakantie...
(klopt haar op den schouder)

kom, kom... je bent wat overstuur...
(tot Leo)

vrouwen... als Olga... kunnen zich toch ook nooit goed houden... 't was ook hoogst
onaangenaam voor je, Olga... en voor je aanstaande ook... maar des te meer reden
heb je nu om eens kalm met hem te praten...
OLGA
(heftig).

Ik wìl niet poseeren of... ik wil je spréken!... Leo, laat ons alleen... ga Oskar zoeken!
LEO
(nadenkend).

Ja, dat is 't beste
(knikt haar glimlachend toe)

wij krijgen nog tijd genoeg om kalm te praten... en te lachen ook... arme Oskar.
(af.)

OLGA
(eerst nog verontwaardigd).

Hans!... Hoe durf je... hoe kan je me...
(ziende hoe Hans als gebroken op den divan zit, nadert hem schuchter, gaat naast hem zitten,
zacht).

Hans... kun je me vergeven... ik...
HANS
(opstaand, staat voor haar met gekruiste armen).

Ik luister... je wou spreken... spreek op dan... ik ben nieuwsgierig hoe je 't... afspeelt.
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OLGA
(zacht, verward, zoekend).

Ik kon 't niet helpen... ik moest het je wel verbergen. Ik heb tóen de waarheid niet
gezegd, omdat ik zoo bang was... zoo zielsbang dat ik...
(zwijgt radeloos).

HANS
(dof).

Jíj bang? Waarvoor?
OLGA.

Dat... dat ik je zou verliezen. En 't was ook immers de waarheid niet meer... na dat
oogenblik... alles met hun was voorbij, voorgoed. Als hij maar niet gekomen was,
zonder dat ik 't wist... had je niets geweten en...
HANS
(hard, ongeloovig).

En waarom bleef je óók nog met Oskar... flirten? Gìsteren nog heb ik 't gezien hoe
jullie... bah.
OLGA

Hans, ik... dorst nog niet... ik had zoo'n innig medelijden met hem... je hebt gezien
daarnet hoe hij zich dìt aantrok...
HANS.

Ja, als een kind dat van zijn ‘moeder’ wordt afgescheurd.
(lacht).

En dat om die ‘broederlijke’ grapjes van Crause! O, o als ik...
(beheerscht zich, hard).

En wie van ons drieen bedrieg je op het oogenblik?
OLGA.

Martel me niet zoo, Hans... Laat me gaan... Jaag me weg...
HANS
(ziet haar lang aan, zacht).

't Was zoo mooi...
OLGA
(eerst zacht snikkend, heft dan glimlachend het hoofd op, kalm, helder).

Groot Nederland. Jaargang 11

Hans... jij kent het leven zoogoed als ik... waarom zouden we 't niet nemen zoo als
het is? Licht... licht! O niet alles zoo zwaar, zoo ernstig opnemen. Waarom niet van
elkaar houden zooals we zíjn en zooals hèt is... de dingen, de omstandigheden. En
dan... dan gewoon van elkaar gaan... Hebben we niet het heerlijkste gehad... En
misschien zien we elkaar weer... dat kon óók mooi zijn... En we konden elkaar
schrijven
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en héél goeie vrienden zijn... En... en... zal ik zóó weg gaan, Hans... kun je niet van
mij blijven houden als ik weg ben... en dan toch nog gelukkig zijn... kun je me niet
missen zonder dat het verlangen je verlamt?
HANS
(schudt langzaam neen).

Ik... ik... weet niet...
OLGA
(radeloos).

Niet? Niet? Kun je niet? O, o... als ik toen... toen we elkaar eindelijk gevonden
hadden... als ik toen ook was heengegaan... stilletjes heengegaan... zooals ik had
mòeten doen terwille van je vrouw, dan zou je ongelukkig zijn geweest?...
HANS
(knikt ja).

Waarom vraag je...
OLGA
(snikkend).

Ja, ja... dan...
(verward)

dan was ook alles goed wat ik deed...
(weer tot hem opziend, kalmer).

Ik had gedacht... ik had het zóó gehoopt, dat jij één was van die heel zeldzamen die
het leven en zijn niets dan desilusies kennen en die het toch aandurven en op zich
nemen... die het geluk grijpen... waar het ligt... en dan genieten en... verdergaan. O...
als je zóó licht, zoo luchtig kon leven, dan zou het immers nog mogelijk zijn dat...
(zwijgt verward).

HANS
(peinzend).

Ja, licht... ik kan het, Olga. En ik zàl het in 't vervolg... Maar alléén. O, dat ik van
jouw moet leeren hoe 'n mensch zijn geluk kan grijpen en wegsmijten... licht, luchtig...
OLGA
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(hartstochtelijk).

Wegsmijten? Is dat wègsmijten?
(bezint zich).

O God.
HANS
(zacht).

Olga, kun je één woord van al wat we toen, dien avond gesproken hebben... o, daarna,
deze afschuwelijke dagen, waren we elkaar weer kwijt... door wiens schuld?... kun
je één woord er van herhalen dat niet valsch was?
OLGA
(vast).

Alles, alles was echt...
(angstig).

Nee, nee... maar tenminste dat ééne: ik heb je lief.
HANS
(hard).

Ik geloof je niet meer.
OLGA.

Je gelooft me niet? Je minacht me? Luister goed... ik blijf hier niet... geen dag. Ik ga
morgen weg... mèt Leo... omdat ik wanhoop aan onze liefde en omdat ik vergéten
wil... versta je... omdat ik mijn verlangen naar het onmogelijke, het onbereikbare...
dat niet màg... alleen kan dooden door het begaan van een dwaasheid... maar dooden
wil ik het...
HANS
(ziet haar weifelend aan).

Ik geloof je niet... dat doet geen vrouw...
OLGA
(bitter lachend).

Ja. ja, jìj weet wat 'n vrouw kan doen!
(grijpt zijn hand, smeekend).

Hans... ik zal gaan... maar zeg dan ééns dat je me vergeeft al die onrust en dat verdriet
dat ik over je gebracht heb...
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HANS
(zacht).

Vergeven? Olga... waarom? Wat zègt dat... mijn droom ís kapot...
(schouderophalend)

Vergeven? 'n woord!... vergeef mij...
(glim-
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lachend)

als ik jou onrecht doe... Ik wil van je scheiden zonder wrok...
OLGA
(stralend).

O, o, Hans!
HANS
(na zwijgen).

Morgen ga je heen... met Crause?
OLGA
(dof).

Morgen, met Crause.
HANS
(legt zijn hand op haar schouder).

Olga, Olga,
(bezint zich weer, hevig).

Dàt kun je doen?
(stoot haar van zich af).

Ga weg, ga weg!
OLGA
(door zijn woestheid haast vallend, richt zich wankelend overeind, ontdaan, gaat achteruit, weifelt).

Ah!
HANS.

Weg!
OLGA
(zich herstellend, uitbarstend).

Dat zeg jíj me? Jíj? Wie ben je dat je mij van je af moogt schoppen... omdat je me
niet kunt wringen in jouw... jouw schabloontje van oprechtheid waarin ik, goddank,
niet pas! Ik heb je gesmeekt me los te laten... me weer mezelf te laten zijn. Ik heb je
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liefgehad als ik nooit, nooit meer iemand zal liefhebben... En nu ga ik heen... met
Crause... Begrijp je dat niet... begrijp jíj dat niet... jij, die in je ijdele verwaandheid
meent ieder te kunnen begrijpen, voor alles ruimte te hebben... en die míj vertrapt
nu ik...
(barst in snikken uit, zacht)

alles heb geofferd...
HANS
(verwonderd, maar kalm-beheerscht).

Olga... misschien... heb je gelijk. Misschien heb ik je anders gewild dan je was...
(droomerig).

Olga, dien eersten dag... toen je zei: Ik houd van alle bloemen... toen had ik je al
lief...
(smartelijk).

Maar waarom heb ik... honing willen zuigen uit... een nachtschade!
OLGA
(als geslagen).

Nachtschade? Nachtschade? Vergiftigd heb ik je?
(hevig).

O, was 't waar, was 't waar...
(zich bezinnend, kalm).

Ja... nu haten we elkaar... Adieu.
(snel af.)

HANS
(met een vaag gebaar).

Weg, weg!...
(Hij ziet droomerig en als vermoeid rond).

Alweer weg.
(staart op den schilderdoos op het tabouretje).

En dan werken!...
(glimlacht, grijpt onvast naar een penseel, wrijft zich over het voorhoofd).
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Ja... werken,... werken.
Scherm.

Vijfde bedrijf.
Volgende morgen.

(Zelfde tooneel als vorig bedrijf, links, afgewend, de ezel met Olga's portret, rechts van den
divan een andere ezel met opzet van nieuw schilderij. Een zonnige morgen. Olga, in reistoilet,
gaat langzaam door het atelier om, nu en dan schichtig rondziende; zij bemerkt den nieuwen
ezel, nadert verwonderd en gaat op den divan zitten).
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OLGA.

Iets nieuws? Nu al... O, hij vergeet gauw... nu al
(handen voor 't gelaat, snikt zacht)....

Nu al...
(opziend, verward)

dat heb ik toch immers gewild...
(staart naar het schilderij)...

'n tuin... bloemen, bloemen...
(springt als bij ingeving op, tuurt scherp, snel, haast juichend)

O, o... géén nachtschade... géén nachtschade!...
(gaat weer zitten, moedeloos)

nog niet... ze zijn nog niet allen te herkennen...
(zij hoort voetstappen en schrikt, hersteld zich).

Nee, nee... hij is weg... ik zag hem naar de les gaan...
(er wordt geklopt, zij antwoordt niet maar luistert angstig, er wordt weer geklopt, Oskar treedt
binnen).

OSKAR
(verschrikt, ontdaan als hij Olga ziet, stamelt).

Olga...
OLGA
(ziet hem medelijdend aan, zacht).

Oskar... ik heb je gisteren niet meer gezien... zocht je mij?
OSKAR
(onzeker).

Ik zocht Line...
(besluiteloos).

Ik... ga...
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(weifelt weer, doet moeite om hard en vast te spreken).

E... heb je me niets meer te zeggen Olga?
OLGA
(opstaand, treedt op hem toe, zacht).

Oskar, hoor eens...
OSKAR
(haar reiscostuum ziende, verschrikt).

Ga je heen... Olga?
OLGA.

Ik ga heen.
OSKAR
(aarzelend, vermoedend).

Nu?
OLGA.

Dadelijk.
OSKAR
(heftig).

Dan... dan ga je... met Crause mee?
OLGA
(aarzelend).

Hoe weet je dat Crause...
OSKAR.

Hij heeft 't me zelf gezegd... gisterenavond...
(lacht wanhopig)...

ik heb met hem en Frits gebiljart, weet je, in de buitensoos. Ja, ja, 'n... 'n aardige
Kerel
(lacht flauwtjes).

Hij zei dat hij van ochtend ging.
OLGA
(gelaten).
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Ja Oskar... ik ga met hem mee.
OSKAR
(ziet haar ontdaan aan).

Is dat... is dat... zéker?
OLGA
(legt haar hand op zijn schouder).

Oskar, ik ben blij dat ik je nog zie
(glimlachend)

nu kan ik je nog om vergeving vragen... Wil je niet te slecht van me denken? Oskar...
ik kon niet anders...
OSKAR
(week).

Olga... Olga... maar wáárom heb je zoo met me... gespeeld...
OLGA
(haalt de schouders op).

Ik had gewaarschuwd... en zijn we niet eigenlijk tegelijk begonnen, Oskar?
OSKAR.

Ja, ja... maar Olga... bij míj is het ernst geworden...
(heftiger).

Olga, ik ben zoo van je gaan houden en...
OLGA
(bitter).

Ja, dat is fataal... als het spel ernst wordt... dan... dan komt de straf... dat heb jíj nu
geleerd... en geloof me Oskar... ik heb het ook...
(zwijgt).

OSKAR
(heftig).

Nee, nee... waarom toch Olga! Ik wil het niet... je moogt niet zoo weg gaan... Ik
begrijp het niet... ik kan niet gelooven dat je niet van me houdt... Olga, daar zit iets
achter... Wáárom

Groot Nederland. Jaargang 11

105
wil je niet?
(grijpt haar hand)...

Olga... hou je dan niets, niets meer van me... was dus alles valschheid?... alles?
OLGA
(schudt neen).

Kun je dàt gelooven?
OSKAR

Niet? Maar mijn God... waarom dan...
OLGA
(ziet hem lang aan).

Oskar... je bent 'n lieve, lieve jongen... en ik houd van je... nòg... en ik heb nooit
gehuicheld als ik lief tegen je was en ik heb nooit, nooit gelogen als ik zei dat ik van
je hield, maar...
OSKAR
(haast juichend).

Maar Olga! Dan is immers alles goed, dan...
OLGA
(zacht).

Luister Oskar, wees kalm... maar ik kan... niet je vrouw zijn.
OSKAR
(verbouwereerd).

Als je... van me houdt? als je toch zegt dat je...?
OLGA.

Ik kan nooit je vrouw zijn.
OSKAR
(dringend).

Olga... ik weet niet wat ik denken moet... je laat me zoo raden... alsof er iets
geheimzinnigs is dat je belet om...
(vermoedend).
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O... je houdt méér van Crause dan van mij... is 't dat?
OLGA
(schouderophalend).

Méér?... ik weet niet... ik taxeer mijn liefde niet...
OSKAR.

Je houdt van me... je houdt van me? Waarom ga je dan niet met mij inplaats van
met...
OLGA
(lachend).

Ja... m'n lieve jongen, dat had ik ook eigenlijk net zoo goed kunnen doen... da's waar...
(droevig)

't is me alles hetzelfde...
OSKAR.

Ik... begrijp je niet Olga.
OLGA
(week).

Nee Oskar... 't is níet hetzelfde... Je begrijpt me niet, zeg je... je kùnt me ook niet
begrijpen... maar als er één mensch bestaat die alles wat jou en anderen valsch en
raadselachtig in mij lijkt, kan begrijpen... dan is het Crause... en daarom ga ik met
hèm.
OSKAR
(dringend).

Olga.. ik kan 't ook... ik kan je óók begrijpen... ik zal mijn best doen... Nee, God...
wat vraag ik er naar... voor mijn part begrijp ik je nooit, nooit... maar ik heb je zoo
lief... Olga... ik ben tot alles bereid... zég wat er is dat je belet met mij te gaan... het
kan me niet schelen wat het is... niets kan me schelen als alleen jou, jou te hebben...
OLGA
(schudt het hoofd).

Ik hèb het gezegd... 'n vrouw als ik is niet geschikt voor jou... misschien voor
niemand...
OSKAR
(weifelend).
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Is het omdat... ik niets ben... geen positie heb... Nee, nee dat is toch niet mogelijk...
ik heb geld Olga...
OLGA
(lacht).

Nee, dat is 't ook zeker niet...
OSKAR.

Is 't...
(vermoedend, verlegen).

Je moet 't me niet kwalijk nemen... maar, maar je dwingt me tot zulke... e... rare
vermoedens...

Groot Nederland. Jaargang 11

106
Olga, ben je... e... gebònden aan Crause... mòet je zijn vrouw worden?
(heftig).

Dat kan me niet schelen, hoor je... laat 'm loopen, zeg ik... ik wil je hebben zooals je
bent... ik wil niet vragen naar je verleden...
OLGA.

Oskar, je vergist je... ik ben niet gebonden aan Crause... en aan niemand en ik zal
ook met niemand trouwen... daar denk ik niet aan...
OSKAR.

Zoo... wil je niet tròuwen?... Maar mijn God, Olga, dat hoeft ook niet...
(overredend).

Olga, als jij niet wilt... ik voeg me in alles... ik wil alles trotseeren als jij bij me blijft...
en over twee jaar kan mijn voogd me immers toch niets meer maken... nòu kan-ie
me nog pesten als-ie wil... misschien wil-ie het niet eens... Olga...
OLGA
(rustig).

Oskar... ga nu heen... Ik heb je verdriet gedaan... en dat spijt me... dat is alles wat ik
je zeggen kan... ik heb het nog nooit tegen iemand gezegd... probeer zacht over me
te denken en geloof me dat ik niet anders kon, al kan ik je niet heelemaal zeggen
waarom niet...
(dringend).

Ga nu... ik smeek je Oskar... straks moet ik weg... ik wil Line nog spreken.
OSKAR
(weer ontdaan, aarzelend).

Kan 't niet... Olga?
OLGA
(vat zijn hoofd tusschen beide handen en kust hem).

't Kan niet... Ga nu Oskar.
OSKAR
(blijft nog aarzelen, hoort schreden in de gang, schrikt, grijpt Olga's beide handen, stamelt onzeker).

Dag... dag Olga...
(af, Line die binnen treedt haastig voorbij. Line draagt een bos veldbloemen).
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LINE
(verwonderd).

O... Olga... jij hier?
OLGA
(plotseling schuw).

Ik... ik wist dat Hans er niet was... en ik zocht jou...
LINE
(koel).

Mij?
OLGA.

Ik... wou afscheid van je nemen.
LINE
(als voren).

O... dus je gaat nú?
(legt de bloemen op het tafeltje).

OLGA.

Line, je zult niets van me begrijpen... en ook niets meer van me gelooven.
(zwijgt, als op antwoord wachtend, dan moedeloos).

Dat heb ik ook verdiend... misschien... ik weet het niet... want
(heftiger)

ik was niet zóó slecht als hij me nu ziet... Line, ik hield van hem en ik was zoo
overgelukkig met zijn naief geloof in mij... ik kreeg er vertrouwen door in mij zelf.
Hij heeft een parel zien liggen in de modder van mijn ziel... dat zei hij... hij zou haar
ook gevonden hebben, dat weet ik. En nu, nu is alles verward en verwoest.
(heftiger).

Waarom? Waarom? Omdat hij me niet begrijpt, omdat hij óók maar een jaloersch,
kleinzielig, belachelijk man is... Omdat zijn geloof tòch te kort schoot... Hij heeft
me willen pasklaar maken naar zíjn schema van eenvoudige, trouwhartige vrouw,
die maar één gevoel en één verlangen heeft inplaats van een heelen chaos. En toen
dat niet ging heeft hij me vertrapt.
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Jullie doet me onrecht... ik heb níemand bedrogen, Hans niet en Oskar niet en Leo
niet... niemand. Ik ben mijzelf geweest voor hen allemaal, altijd...
LINE.

Kwam je om je te verdedigen?
OLGA
(beschaamd).

Nee, nee, Line...
(onzeker).

Maar ik wilde je vóór ik ging vergiffenis vragen.
LINE
(glimlachend).

Vergiffenis? Aan iemand die je niet begrijpt? Waarvoor?
OLGA
(snikkend).

Ja toch... voor alles... och, ik weet het niet. Maar 't martelt me zoo als jíj slecht van
me denkt.
LINE.

Olga, ik geloof nu dat je wèrkelijk van hem hield. Wat valt er dan te vergeven? Ik
haatte je toen ik daaraan twijfelde, toen ik dacht dat jíj Hans als een proefkonijn op
de snijtafel had inplaats van het leven jòu... Hans heeft met me gesproken... ik begrijp
nu wat je gedaan hebt en waarom en Hans zal ook zeker ééns anders over je denken
dan nu.
OLGA.

Hij heeft me weggejaagd... hij heeft mijn parel in handen gehad en haar terug
gesmeten in de modder.
LINE.

Als hij haar werkelijk gezien heeft zal hij 't zich eens weer herinneren.
FRITS
(haastig op, opzettelijk wijdloopig).

Ah... dames!... O, juffrouw Olga... wat zie ik? gaat u nu al weg? Hoe onverwacht?
Gelukkig dat ik u nog tref om afscheid te nemen. Ik heb me gehaast, weet u, had er
gister al iets van gehoord... Hm... van Oskar, die sprak ik gisteravond in de Buitensoos,
daar stond hij een partijtje te keuen met... meneer Crause... hij was anders niet erg
in conditie... Oskar meen ik...
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(dreigt kwasi schalksch met den vinger).

Ja, ja, zoo'n speelgenoot ziet men niet graag verdwijnen hè. Enfin, van Oskar hoorde
ik dat u vanochtend weg ging en ik dacht, ik zal me haasten, dan zie ik haar misschien
nog net even. Ik kwam uw kruier al tegen... haha... weet u nog wel... dien lach dien
we hadden toen u kwam... ‘drie hoedendoozen en een taschje!’ Doozen comme ça!
Apropos... da's kurieus... hij had nu, behalve uw koffers, twéé taschjes op den wagen...
dat wil zeggen óók het taschje van... meneer Crause...
(tot Line)

die heeft toch hier gelogeerd van nacht?... Ja, ja ik weet het zéker, want het had zoo'n
eigenaardige sluiting, daar heb ik gister nog op gelet toen ik het in de gang zag staan.
Enfin... zeker een vergissing... ik vroeg 't hem nog, maar de sul zei van niet... hield
vol dat àlles mee moest... ingeschreven voor Ostende...
(tot Line).

Je mag Crause wel even waarschuwen... anders is zijn tasch naar de maan of
(tot Olga)

hebt u maar de moeite van het terug zenden...
LINE
(maakt gebaar alsof zij Olga wil terug stooten, ziet haar scherp en vragend aan).

Olga!

Groot Nederland. Jaargang 11

108

OLGA
(buigt het hoofd, smeekend).

Ja, ja... 't is zoo... Line, Line, als jíj me ook veroordeelt, dat is het ergste... 't ergste
van mijn straf. Stoot me niet ook weg zooals hij... Line!
LINE
(streelt haar over de haren).

Arme Olga... Adieu.
(kust haar 't voorhoofd).

OLGA
(kust Line's handen, dan snel af, zonder Frits te groeten).

Adieu.
FRITS
(die zich even had afgewend, kijkt rustig Olga achterna, keert zich dan glimlachend tot Line, die
zwijgt).

Je gelooft haar? Ben je wat wijzer uit haar geworden?
LINE
(peinzend).

Ik geloof... dat zij zichzelf niet eens goed kent... of niet kende...
FRITS
(lachend).

Wat 'n ontdekking! Dat is een geloot, Lientje, dat iedereen behoort te hebben van
iedereen, behalve van zich zelf... 'n Goed geloof, Lientje, dat wil zeggen een pràktisch
geloof, waar je veel mee doet en veel aan hebt. Er is niets zóó troostrijk als dat
psychische ‘wij weten niet’... dat je vrij spel laat om te fantaseeren wat je maar wilt...
En wat geloof je nu eigenlijk van háár?
LINE.

Dat ze mooi en goed is in haar hart en dat wij haar miskenden.
FRITS.

Och kindlief,... je lijkt Hans wel... nou ja... goed, mooi... dat zijn we allemaal... wel
zeker... Maar, heeft ze soms niet met Hans gespeeld... en met Crause en Oskar... om
van me zelf maar te zwijgen?
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LINE.

En al hééft ze gespeeld... ze hield toch immers óók van hem?
FRITS.

Welk kind houdt er nu níet van een speelgoedje dat het zelf heeft uitgezocht? Nee...
ik heb nog nooit zóó zien liegen en comediespelen.
LINE.

Als ze liegt, hoe weet ik dan of zelfs haar leugen niet nog... oprecht is?
FRITS.

Als ze oprecht is, hoe weet ik dan dat ze niet tóch liegt?... Interessant mensch hè? Ik
maak me sterk dat ze aan elk van de twee onder veel tranen en dramatische
deklamaties verteld heeft dat ze eigenlijk van hem alleen hield, maar wegens de
onmogelijkheid van het geval maar noodgedwongen met den derde er van door gaat.
LINE
(weifelend).

Frits... van jou was het leelijk... misdadig om...
FRITS
(verwonderd)

Waar wil je naar toe, Lientje?
LINE
(heftiger).

Ja, misdadig, Hans zóó te vernederen... Nee, ontken maar niet...
FRITS.

Wat niet, wat niet?
LINE.

Dat jíj die ontmoeting met Crause gearrangeerd hebt. O, wat zal je leelijk in je vuistje
hebben gegrinnikt toen je hoorde dat Crause er was. Je hebt Hans het ergste aangedaan
wat je maar doen kon... je hebt hem belachelijk gemaakt...
FRITS.

Ja... of Hans nou al belachelijk is... dat kan geen kwaad...

Groot Nederland. Jaargang 11

109
dat is wel eens goed voor hem... Bovendien is hij het dan toch alleen maar voor zich
zelf, tegenover Crause en Oskar zal hij zijn figuur wel gered hebben, wees daar zeker
van. Maar... maar Lientje, hoe kom je in Godsnaam op het idee dat ìk er iets mee te
maken heb dat Crause...?
LINE
(langzaam, met nadruk).

Dus jìj hebt niet bij de van Trichts Crause geïnviteerd hier te komen... zooals hij
voorgaf... jij hebt hem niet de suggestie gegeven hier een rustkuur te gaan doen? Zeg
eerlijk!
FRITS.

Wel nee, Lientje. Integendeel, ik heb hem uitdrukkelijk gezegd dat het hier een gat
van een dorp was waar je hoogstens zenuwziek kon worden van verveling.
LINE.

Eerlijk?
FRITS.

Eerlijk, Lientje.
LINE.

Herinner je je dat goed?
FRITS.

Ik herinner het mij zoo goed, zoo vast en zeker als een getuige, die tevens een halve
psychiater is, zich maar iets vast en zeker herinneren mag. Ik verklaar plechtig, met
de meest uitdrukkelijke gereserveerdheid en gereserveerde uitdrukkelijkheid dat ik
hem een rustkuur hier eer heb àf- dan aangeraden.
LINE
(beslist, blij).

Goed, dan begrijp ik ook alles. Frits, nu zal ik je haar houding verklaren...
FRITS.

Ben erg nieuwsgierig.
LINE.

Al haar leugens tegen Hans of Crause of wie ook... woorden... comedie... maar haar
tranen hebben 't me gezegd. Kijk, met spel is het begonnen, zooals ze ook eerlijk had
gewaarschuwd van 't oogenblik af dat ze kwam... En toen... ja, toen merkte ze dat ze
't míj niet aandoen wou... dat merkte ze toen het al te laat was, toen haar spel met
Hans ernst was geworden. Toen heeft ze gedaan wat haast bovenmenschelijk is van
opoffering... Ze heeft hem dat niet gezegd, want dàn had hij haar niet losgelaten...
Ze wist heel goed dat hij niet aan mìj dacht... tenminste mij niet als een... belemmering
voor zijn liefde beschouwde. Ze wist dat als zij stilletjes was heen gegaan, Hans
verlaten, vernietigd zou zijn achtergebleven, onder den druk van een overbodig
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onrecht... en dat zou zijn kracht hebben verlamd. Maar ze heeft gemaakt, ze heeft
het stelselmatig er op aangelegd, Hans van zich te vervreemden, zij heeft gewild dat
hij... uit eigen kracht... uit vrijen wil, haar zou afschudden en niet gebroken, maar
verlost zou achterblijven. En daarom heeft ze haar spel van leugen en koketterie
voortgezet tégen zich zelf in... Ik wéét het, ééns heeft ze zich al vroeger verraden en
nu, daarnet, bij het afscheid... toen verraadde zij zich weer... Zoo is het, Frits.
FRITS.

Aardig gevonden, maar die voorstelling lijkt me een beetje romantisch... Och,
misschien juist dáárom eigenlijk toch ook weer
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waarschijnlijk. Dat... experiment, zich op te offeren voor een andere vrouw... dat
wilde ze ook eens doormaken... ja ja, kan best.
LINE.

Nee, Frits... nú geloof ik in haar.
FRITS.

Je doe maar... Overigens... ik blijf er bij... die kus dien je haar gaf, nou... die heb je
weggegooid.
LINE.

En zou dat dan zoo'n verlies zijn?
FRITS.

Ja natuurlijk!
LINE.

En Hans dan wel...
FRITS.

Hm... ja... dat is 'n pijnlijke vraag, Lientje... ik zou me d'r liefst niet in verdiepen
hoeveel kussen...
LINE
(verontwaardigd).

Frits!
FRITS.

Ja, m'n hemel... dat vroeg je toch?
LINE
(glimlachend).

Ik wou zeggen: En Hans... hoeveel liefde heeft Hans wel niet versmeten... aan haar
en... anderen. En Olga... nee, het is niet eens heelemáál waar immers... aan haar heeft
hij zich niet versmeten... Olga was het waard, trots alles, dat hij haar lief had... Maar
dat weet hij nu nog niet en hij zal lachen... als altijd, met die stille weemoed die
verschrikkelijker is dan de grootste pijn of woede. Hij zal lachen en zeggen: Ja... och
ja... dat is nu eenmaal zoo, wij kunstenaars versmijten ons voortdurend... och, er
blijft toch altijd nog wel wat over...
(bitter)

wel wàt over...
FRITS
(glimlachend, kalm)
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Genoeg hoor,... enfin, daar hebben we 't al eens over gehad
(ziet rond in het atelier)

Overigens ben ik blij dat ik je weer hier zie
(ziet den nieuwen ezel, verheugd)

Zoo? Een nieuw ding? 't Werd tijd!... dat eeuwige portret...
(treedt op het portret toe en bekijkt het)

Anders 'n wonderwerk... had 't niet gedacht... maar 't zìt er in... kijk die oogen 's,
Lientje... zijn dat nou niet oogen om gek van te worden? Daar mòet 'n man gek van
worden... pardon, Lientje... misschien doe ik je pijn...
LINE.

O... maakt niets uit... je hoeft mìj niet te sparen.
FRITS.

Dat is waar... waarom zou ik ook? Menschen zijn geen kinderen... tenminste dat
behooren zij niet te zijn; daarom spaar ik niemand...
LINE
(absent)

Frits... en als een man gek was... van zulke oogen... en hij komt weer bij zijn
verstand... hòe is hij dan?
FRITS.

O... dàn... dan wordt hij gewoonlijk ook héél verstandig... zoolang als 't duurt... dat
wil zeggen... 't kan vrij lang duren... hangt heelemaal van de vrouw af...
LINE
(bitter)

Van welke vrouw?
FRITS.

Je bent àltijd nog een beetje bitter, Lientje.
LINE
(schudt droevig het hoofd)

Zij was àlles voor hem!
FRITS
(wrevelig)

O jezes!... alweer dat ongelukkige woord. Alles, alles! Hè... van die echte
vrouwenphrases! Weet je wàt ze voor hem was...
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een droom, erger... een waan, een opgehemelde fantasie... En jij, Lientje, jìj bent de
waarheid en waarachtigheid zelf. Lientje, voor 't laatst,... of ik verklaar je voor
ongeneeslijk: stel je niet aan als een doodgewone jaloersche vrouw...
LINE
(driftig)

Maar ik wìl jaloersch zijn... ik wil mijn man voor mìj hebben! ja... doodgewoon!
FRITS
(kwasi-wanhopig)

Daar zijn we weer net even ver als toen... 'n gans ben je. Je krijgt hem immers terug!
Met huid en haar, nu die Japansche danseres met haar veni-vidi-vici-allures goed en
wel van de vlakte is.
(kalm, overredend)

Denk je nu heusch Lientje, dat die Olga, dat Liberty-meisje met haar exotische
haardos, die elegante balgodin met haar badplaatsflirtation... denk je werkelijk dat
die jòu verdrongen heeft? Geen kwestie van, kind. Geloof me veilig dat 't tusschen
die twee 'n nare, sentimenteele, mallooterige boel is geweest. Wees maar blij dat je
je man zòò niet kent en vraag hem er nooit naar... moet je nìet doen, hoor... dan
schaamt hij zich tè veel...
LINE.

Ik moet hèm dus wèl sparen?
FRITS.

Ja natuurlijk, wat dacht je?
LINE
(nadenkend, droevig).

Hij vond toch in hààr wat hij in mij nìet vond. En dàt gemis blijft... o, dat zal altijd
blijven...
FRITS.

Och kom! Wat was dat nou nog! Een beetje... opwarmerij... 'n beetje kitteling van
zijn ijdelheid... géén man ter wereld kan er tegen bewonderd te worden door een
vrouw... geen één, Lientje, al is die bewondering nog zoo onoprecht of liever
oppervlakkig. Overigens...
(op anderen toon)

zoo'n opkikkertje kwam ik hem juist brengen... Kijk...
(haalt een tijdschrift uit)
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een stuk in de ‘Nieuwe Kunst’ over Hans zijn werk...
LINE
(verwonderd).

Een stuk? Waarover? En Hans heeft niets geëxposeerd?
FRITS.

Hij niet, maar ìk. Kijk, die dingetjes die ik laatst van hem kocht, die heb ik stiekem
naar de tentoonstelling gestuurd. Ze hingen er héél goed, werkelijk... ik heb er wel
voor gezorgd dat ze niet verstopt werden. Je zult 's wat zien... z'n naam is gemaakt...
met één slag.
LINE
(leest het artikel staande, ontdaan, gaat weer op den divan zitten, als vernietigd).

O, O!
FRITS
(verschrikt).

Lientje, wat heb je, kind... ik geef je toch niet bij vergissing een cholerabericht? Wat
is dat nou?...
LINE.

O, O... die laatste zin... die je onderschrapt hebt...
FRITS
(leest).

Ja... dat streepte ik aan... een kunstenaar, die geloof heeft in zich zelf... die rusteloos
zoekt en grijpt... en misgrijpt, maar die toch telkens schooner zijn droom verwerkelijkt,
zoodat ook wij gelooven moeten in zijn zekere zegepraal... Nou, schrik je dààr zoo
van?... Volkomen waar...
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LINE.

O, O...
(heftig)

wìe is die man... wie is die A-Z... Kent-ie Hans?
FRITS.

Weet ìk niet... denk het niet.
LINE.

Van een kriticus... van een onbekende, van een vréémde moet ik het hooren waarin
ik hem te kort gedaan heb!
FRITS
(ironisch).

Wàt zeg je me daar? Heb jìj nìet in Hans geloofd?
LINE.

Nu is het te laat... O Frits, hoe kan ik nù nog gelooven... op commando van 'n
vreemde... nu 't niet uit mijzelf is gekomen... hoe kan ik gelòòven als ik al wèèt...
maar weet omdat anderen het zeggen!...
(woest)

Maar hoe kòn ik?... ik hèb toch immers geen verstand van zijn werk. Wat kan ik dan
ooit voor hem zijn? - Als hij een groot en beroemd man geworden is en ik ben trots
op hem... dan mag hij mijn trots verachten en zeggen: Kijk, dat heeft die A-Z
voorspeld, en Olga, Olga heeft het ook voorspeld. Maar jìj, jij hebt jarenlang naast
me geleefd terwijl ik worstelde en ploeterde in de misère en jìj hebt me aangezien
niet met geloof maar met angst in de oogen. Ik heb overwonnen, zal hij eens zeggen,
maar ik heb alléén gevochten.
FRITS.

Nee, nee, Lientje... je doet jezelf groot onrecht. Zonder jou was hij immers niets. Als
jìj hem niet lief had...
LINE.

O, lief, lief heb ik hem gehad... boven alles.
(glimlachend)

Ja Frits, voor mij is alles nìet te veel... en géén phrase... Maar leer jij me dan wat ik
hem nòg meer moet geven dan al mijn liefde, leer me hoe ik gelooven moet dat hij
zal overwinnen...
(voor het portret van Olga)
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Moet ik dat zien? Waaraan? Aan de sierlijkheid van die lijnen? Aan de rijkheid van
die kleuren? Of aan die oogen... met hun vreemden gloed, aan die sfinxenmond met
zijn wreeden, raadselachtigen glimlach... moet ik het voelen omdat ik zie dat hij haar
begrepen heeft tròts zichzelf, trots al zijn zwakheid en ofschoon hij haar nù miskent?
Frits, léér het me... dan zal ik je vergeven dat je mij niet spaarde...
FRITS.

Ik kan het je niet leeren, Lientje. Maar je bent al aardig op weg, dunkt me. Ja, zóó
zien wíj het, ìk... en de nog vreemderen... de A-Z's. Maar ik geloof dat jíj het toch
nog beter kunt leeren aan... hem zelf.
LINE
(peinzend).

Aan hemzelf?... Wat heb ik aan hem gezien? Zijn kleinheden en zwakheden.
Misschien heb ik hem gehinderd, tegengewerkt in zijn worsteling door mijn stille
kritiek... soms, als ik hem anders wenschte dan hij is... of dan ik hem zàg... serieuzer,
standvastiger... o, zooals ook alle hardvochtige, ongevoelige buitenstaanders hem
beoordeelen... En ik wist niet dat niemand zòò ernstig en standvastig is in zijn ééne
groote, zijn ware liefde als hij; die liefde die niet voor een vrouw is, al droomt hij
dat telkens weer... En ik ben bang geweest voor de toekomst, bàng, o zoo laf...
FRITS
(na peinzend zwijgen).

Kom... ik zal dit tijdschrift maar hier
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laten liggen. Of nee...
(steekt het weer bij zich)

ik loop na mijn visites zelf nog wel even bij hem op... breng jij me maar den tuin
uit... hè?
LINE
(peinzend).

Je hebt me tòch wat geleerd Frits...
(volgt hem, ziet nog even vluchtig en scherp door het atelier rond, schikt de bloemen op het
tafeltje een beetje anders).

Zoo... ik kom al.
(beiden af).

HANS
(langzaam op, loopt even zacht-fluitend rond).

Zonnig, zonnig... wat 'n dag! En alles zoo frisch en sappig toch... en de boschgeur
zoo bedwelmend... en de libellen... wat 'n onbesuisde beesten, d'r is iets... dionysisch
in hun vlucht... en de pauwoogen op de witte steenen...
(komt voorbij Olga's portret en blijft peinzend staan).

Ach ja...
(afwerend)

niet aan denken nu...
(neemt plotseling het doek van den ezel en plaatst het omgekeerd in een hoek)

ik wìl nog niet denken... 't is nu voorbij... weg... de sfinx die in mijn tuin verdwaalde...
(tuurt naar het nieuwe doek)

in den stillen tuin der droomen... waar de waarheid woont... dien zal ik schilderen...
Ja, ik heb haar onrecht gedaan... groot onrecht.
(glimlachend)

hè, ik denk tòch...
(fluitend verder, ziet de bloemen op schoorsteen en tafel, verrast).

Zíj hier geweest? Lientje?... Zij zal eigenlijk oòk wel verdriet gehad hebben... enfin.

Groot Nederland. Jaargang 11

(voor den ezel, gaat zitten, grijpt penseelen en schildert, nu en dan neuriënd).

MARRETJE.
(klopt herhaaldelijk en treedt als zij geen gehoor krijgt, binnen).

Meneer!... d'r is iemand voor u.
HANS
(vluchtig opziend).

Geen tijd... ingerukt.
MARRETJE

Ja maar, meneer... 't is een jood!
(Hans geeft geen antwoord meer).

Meneer, hij zeit dat u 'm besteld het.
(luider).

Meneer, hij komt het kleed halen!
(schreeuwend).

Meneer!
(Hans bromt iets onverstaanbaars en werkt door).

Nou vraag ik je
(wijst op haar voorhoofd)

dan mot-ie zelf maar zien dat-ie asem uit 'm krijgt.
(in laatste driftopwelling).

Menéér!
HANS
(opschrikkend).

Ja?
MARRETJE.

D'r ìs iemand voor u.
HANS
(werktuigelijk).

Goed, laat meneer binnen... geef meneer 'n stoel... zeg dat ik dadelijk kom.
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(werkt door).

MARRETJE
(schoudero phalend, minachtend).

Hij staat pal voor de deur.
(opent de deur, naar buiten).

Kom maar binnen.
(Zij laat den jood voorbij, dan af).

JOOD
(nadert langzaam, Hans merkt hem eerst op wanneer hij vlak naast hem staat).

Uw dienaar meneer Balder... ik kwam voor 't kleed... u weet wel, dat u me de laatste
keer nog niet laten wou.
HANS
(knorrig).

O juist... nou, wat had je toen ook weer willen geven?
JOOD.

Vijf en twintig gulden meneer... dat was effektief m'n laatste bod... alleen omdat ik
je vroeger al 's meer plezier gedaan heb.
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HANS.

Erg christelijk! Ik dacht dat je tòen dertig zei.
JOOD
(beleedigd).

Christelijk? Ben 'k dan 'n christ?... As meneer me beleedigen wil... dan...
HANS
(vergoelijkend).

Dacht er niet aan, vrind... Overigens ben je toch christelijker dan je wel denkt... ‘Wie
niet heeft, van dien zal genomen worden ook dat hij heeft.’... Nietwaar? 't staat ergens
in 't nieuwe testament... snor het maar op als je dat tenminste durft aanraken... ik
geloof in Mattheüs. Die lap heeft me eventjes honderd en veertig gekost!
JOOD
(beslist).

Níet bij mìjn... dan hebben ze je besjoemeld... Laat ik dan zeggen dertig... as meneer
d'r dat potje bij doet.
(wijst op den Delftschen tabakspot op den schoorsteen).

HANS
(boos).

Die pot? Kerel, die is alleen al haast dertig waard...
JOOD.

Waard? Zeg ik dat-ie 't nìet waard is... voor u, die 't er voor gegeven heb? Maar ze
vrage immers allemaal andere potjes tegenwoordig... van die goekoopere... dan worde
de goekoope duur en de dure goekoop... waar of onwaar?... As ik nou 's vijftien
guldes gaf, zòò in de hand... en dan de rest as ik zelf weer verkocht heb... 't is zoo'n
gedoe... hoe raak ik 't kwijt... 't is 'n mooi ding... dat zeg ik eerlijk... maar kan ik d'r
toch vijf jaar mee zitten in me magesijn...
(betast het divandek)

't is 'n spekelatie... Mot ik 'm eers nog late rippereere... kost me geen geld... Nou
koman, zal ik 'm dan maar inpakke...
HANS.

Dertig gulden voor het kleed alleen... en zòò in mijn hand!
JOOD.
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Wat? Dertig? Heb ik toch gezeid twintig. Hier,... twintig
(haalt wasdoek portefeuille uit en zoekt zenuwachtig)

twintig... daar zijn ze... pakt u toch an... dan is de zaak gezond...
HANS.

Nee.
JOOD
(ziet rond).

Kan meneer d'r dan niet zoo'n... schilderijtje bij doen, mèt de lijst?
HANS.

Dertig gulden zeg ik.
JOOD
(zucht).

Vijf en twintig, meneer... as je wist...
HANS
(driftig).

Goed... geef dan maar op... maar maak 'n beetje voort.
JOOD.
(geeft het geld, dat Hans in zijn vestzak stopt).

't Is te veel... waarachtig 't is te veel... Da's 'n bankroetje voor me... ik wil der net zoo
lief nog van af voor 'n gulde rouwgeld...
(rolt het divandek op).

Kijk 's... wat 'n gat... had ik nog niet ééns gezien... ik kan me beklage as ik wou,
weges verborgen gebreke.
(bindt een zeiltje om het pak)

As meneer nog iets heeft... meneer weet m'n adres...
(ziet rond).

Die baardmannetjes? Niet... Nou, bij gelegenheid meneer... bij gelegenheid...
(af).

HANS
(alleen, loopt van den ezel af, knorrig).
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Verdomde jood! Hè!... haalt me d'r weer heelemaal uit!
(loopt rond, grijpt sigaret van het tafeltje, steekt op, bezint zich).

O... van haar... dat is nog van haar gebleven...
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(maakt gebaar als wilde hij de sigaret weer wegwerpen, maar bezint zich opnieuw)

en dat moet nu òòk maar vervliegen.
(gaat zitten op den kalen divan)

Wie niet heeft, dien wordt genomen... grappig. Liefde, hoop, zelfvertrouwen... Nee,
nee, dat is niet waar. Is deceptie ontneming? Is het breken van een illusie verarming?
Nee, nee... de exegese is toch een beetje anders... Wie niet genoeg heeft... wie niet
genoeg geloof heeft, dien zal 't ontvallen, maar...
(opstaand, lachend)

wel ja! ik hoor waarachtig nog tot die anderen die hebben en dien gegeven wordt
nog bovendien, zoodat zij hebben overvloedelijk... Mattheüs zooveel vers zooveel...
zal je zien.
(gaat weer zitten voor den ezel, werkt fluitend, dan zwijgend, geheel verdiept.)

LINE
(zacht, haast onhoorbaar op, zij draagt een japansch blaadje met een kop koffie, schuchter, maar
toch pogend te worden opgemerkt, eindelijk aarzelend).

Hans!
HANS
(verstrooid).

E... e... ja?
LINE.

Hans, ik breng je koffie... zal ik ze naast je zetten?
(ziet dat het divandek weg is, smartelijk).

O Hans!...
(zwijgt).

HANS.

E... e... ja...
(even opschrikkend).

O Lientje... best hoor... best... zet maar ergens neer.
LINE

Groot Nederland. Jaargang 11

(zet den kop op het tafeltje, besluiteloos).

Hans?...
HANS
(vluchtig opziend, zonder te luisteren).

Ja?
LINE.

Luister je, Hans?
HANS
(verstrooid door werkend).

Zeker, kindje... ik luister wel...
LINE.

Hans,... kan je niet 'n oogenblikje... ik wou je wat vragen...
HANS.

E... wat? jawel kindje...? ik ben nou aan 't werk...
LINE
(nog even besluiteloos, Hans werkt voort zonder op haar te letten. Line gaat stil weg maar keert zich
plotseling weer om, vliegt op Hans toe, knielt naast hem).

Hans, Hans!... Nú geloof ik aan je... Hans!
HANS
(plotseling geheel ontwaakt uit zijn concentratie, trekt haar tot zich, kust haar).

Lientje, Lientje!
LINE
(trekt hem naar den kalen divan).

Hans!
HANS
(zacht, arm om haar heen)

Nu hebben we elkaar begrepen?
LINE.

Ja Hans, dat geloof ik.
HANS.

En je wilt me nemen zóó als ik ben?
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LINE.

Ja Hans... als dat kind en die droomer die je bent.
HANS
(protesteerend).

Kind, kind? jullie vrouwen... altijd noem je 'n artiest 'n kind... wat is dat toch?
LINE.

Je bènt een kind, dat met het leven speelt... en daarom speelt het leven met jou...
maar dàt is níet kinderlijk en argeloos en onschuldig... niet waar? En je geluk is een
droom, die vernevelt telkens als je er naar grijpen wilt...
HANS

Maar één ding is werkelijkheid, Lientje.
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LINE.

Ja, dat is mijn liefde.
HANS.

En die vernevelt níet.
LINE.

En Hans, zal je míj nemen zooals ìk ben... 'n echte, levende, werkelijke vrouw?... zal
je míj nooit tot een droom maken?
HANS.

Dàt is hard, dat is te hard, kindje. Oòk niet tot... mijn mòòiste droom?
LINE.

Nee, nee... want wie is tenslotte maar de dupe van al je gedroom?
HANS.

Jíj? denk je?... o nee, jìj bent onschendbaar en onaantastbaar voor alle logen en waan...
LINE.

Oók voor verdriet, Hans?
HANS
(kust haar).

Kom kom, niet zoo tragisch. Verdriet? Och, verdriet is goed, van verdriet worden
we sterk en groeien we. Als je 't maar goed kan verduwen. En jij hebt 'n ziel met een
gezonde maag, Lientje; maar ìk... ik ben een kunstenaar en
(naar zijn schilderij wijzend)

heb kunstmiddeltjes noodig voor mijn digestie.
(glimlacht).

Ja, da's dubbel pijnlijk.
LINE.

Malle jongen.
HANS
(droomerig).

Wel? Wie is dan de ergste dupe? Jij niet... maar ik, nu... en altijd
LINE
(weemoedig ironisch).

Arme Hans!
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HANS
(luchtig).

O kindje... en wat nog?
(zij kussen elkaar).

EINDE.
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Electr. Drukkerij ‘Luctor et Emergo.’
Eigenlijk is er nog een derde onderdeel in dit boek, behalve de twee, waarvan de titel
gewaagt; namelijk de ‘Voel- en Denk-beelden.’ Laten we elk dezer drie gedeelten
met een enkel woord pogen te karakteriseeren.
De Schetsen. - Het zijn er twee: ‘De Zuster’ en ‘Blijmoedig Leven.’ Ik geloof dat
de benaming ‘fragmenten’ hier juister zou qualificeeren dan ‘schetsen’, al heeft de
heer van Campen misschien geen onderdeelen uit een grooter werk gegeven, en al
is hij zelfs wellicht absoluut niet van plan, ze in een grooter werk op te nemen. Want
schetsmatigs is er niets aan deze verhalen; ze zijn zoo men wil, niet volledig, doch
ze zijn zeer gedetailleerd bewerkt. Met ‘niet volledig’ meen ik niet zoozeer, dat de
handeling onvoldoende is afgesloten, als wel dat men bij de lezing gevoelt, ter juist
begrip van de personen, wier doen en gevoelen gedurende een bepaald tijdsverloop
zoo uitvoerig is nagegaan, meer gegevens noodig te hebben, de die welke de schrijver
hier aanbiedt.
‘De Zuster’ is een beschrijving van de bijzonder onaangename omstandigheden
eener pleegzuster; omstandigheden die ons in niet geheel verklaarden samenhang
worden gegeven. Wel zijn we in de gelegenheid op te merken, dat er in het Sanatorium
waar ‘de zuster’ werkt, een geest van zeer grove, en, naar het ons wil voorkomen,
waarlijk exceptioneele ploertigheid heerscht. Dat de zuster, hierdoor geprikkeld, wat
overgevoelig is geworden, ook waar men haar geen kwaad wil, is een conclusie die
we uit al wat er al zoo gebeurt, meenen te moeten trekken. Overigens is die zuster
geenszins - naar het ons, uit het weinige dat we van haar hooren, voorkomt - een
bijzonder fijne natuur; en haar verloofde met wiens komst ze op niet al te kiesche
wijze wordt geplaagd, is wat zijn uitlatingen betreft, blijkbaar iemand van al even
weinig sentiment als de patiënten; alleen, zijn meisje heeft hem lief; en dat excuseert
hem....
De heer van Campen heeft hier blijkbaar een ‘tranche de vie’ willen geven, een
‘tranche de vie ordinaire.’ ‘Ordinaire’ is de zuster, en zeer ‘ordinair’, in Hollandschen
zin, is haar omgeving. Uit alles bij elkaar
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komt ons wel een zekere duffe onaangenaamheid tegemoet, o ja, en dat is dan
waarschijnlijk de sentimenteele inhoud, dien de heer van Campen ons wilde
bijbrengen, maar.... véél ‘doet’ het ons alles eigenlijk niet. Daarvoor is het verhaal
te vlak gebleven; daarvoor is er ook te veel vaags, speciaal de zuster zelf; daarvoor
bovendien doet een deel van de onaangename omstandigheden ons aan als opzettelijk
erg-onaangenaam gemáákt.... De stijl is vaak onfraai, en hier en daar treft ons een
hier geenszins gemotiveerde Joodsch-Amsterdamsche wending.
Wel wat gaver is de indruk dien we van het evenwel ook zéér fragmentarische
fragment ‘Blijmoedig Leven’ ervaren. Hier worden de gewaarwordingën beschreven
van een gevoelig meisje, dat, alleen, op een donkeren avond per rijtuig een afgelegen
Duitsch dorpje bereikt, waar zij moet aansterken en gezond worden. We vinden meer
lyriek en meer sensitivisme in dit werk dan in het vorige; het is of we den auteur, die
in ‘De Zuster’ zich tot een benauwend bedoeld, maar ietwat benauwd uitgevallen
naturalisme wilde dwingen, door deze tweede schets beter leeren kennen - zeer tot
ons genoegen! De sensaties van 't avondbosch zijn vol fantaisie-van-mysterie; de
aankomst in het pensionnetje is uitstekend van atmosfeer: de atmosfeer die men voelt
in een kamer-met-een-lamp na een tocht door den zomerkoelen avond. Maar er zitten
in het schetsje allerlei aanduidingen van familiebetrekkingen, die een onbevredigd
verlangen naar verklaring nalaten. Het is: fragment. Mogen we het geheel eens te
lezen krijgen.
De critische opstellen. In de ‘critische opstellen’ wordt een ‘Geïllustreerde
encyclopaedie der diamantnijverheid’ besproken, en we krijgen een uitvoerig opstel
over Herman Robbers, éen over Henriëtte Roland Holst, éen over Literaire Kritiek
en Is. Querido's ‘Studiën’. Ik ben eenigszins huiverig om over deze critieken een
critiek op 't getouw te zetten; critiek in den tweeden, wat een deel van 't Robbers-opstel
en dat over Querido betreft, zelfs in den derden graad... Laten we kort zijn! En laten
we zeggen, dat de geringe ‘critiek’ op de ‘Geïllusteerde Excyclopaedie der
Diamantnijverheid’, verpakt in veel pathos over de niet-voldoende waardeering voor
de diamantbewerkers, naar onze meening veilig in het weekblad waarin ze verscheen,
begraven had kunnen blijven. Wat de critiek op Herman Robbers aangaat, ik vind
hier juiste notities; het geheel is echter wat te rumoerig. Een critiek zie ik gaarne als
een waterspiegel, waarin zich het werk van een kunstenaar kaatst, en die waterspiegel
moge, naar zijn ligging, somber zijn of licht, in elk geval moet hij de helderheid en
de rust vertoonen, die voor een duidelijk opblinken van het beeld noodig zijn. Dit
nu mis ik te zeer in de critiek van van Campen, die wel heel grootsche beschouwingen
houdt, en veel lyriek ten beste geeft, maar ach, waar het critiek geldt, lijkt me die
minder ‘groszartig’
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uitziende, maar inderdaad zuiverder arbeid beter, die al haar kracht richt op het
doorvoelen en begrijpen van den auteur en aan het scherp-juist noteeren onzer
bevindingen. De schrijver blijkt zeer gevoelig voor Robbers' levensaanvoeling, en
voor zijn talent. Wat het laatste betreft, ga ik gaarne - een eindje - met hem denzelfden
weg. Eenige uitweiding over eigen persoonlijkheid, een uitweiding die mij ondanks
des critici betoog als niet noodzakelijk voorkomt, benevens eenige her-en-der
gestrooide anti-kapitalistische exclamaties schijnen mij dingen op den voorgrond te
dringen, die daar niet behooren.
Gevoelens van denzelfden aard ervaar ik bij de bespreking der dichteres Henriëtte
Roland Holst,.... die ik als zoodanig innig vereer. Die vereering hoopte ik natuurlijk
weer te vinden in de critiek van den heer Van Campen; doch, zoo hij over haar
dichtwerk anders mocht denken, welnu een uitvoerige beschouwing daarover - en
die mag men verwachten, nietwaar, in een bespreking van dertig bladzijden - zou ik
met groote belangstelling hebben gevolgd. Een oogenblik scheen het dat die
beschouwing zou komen; er werd een qualificatie gegeven van de sfeer waarin de
criticus de dichteres ziet werken. Doch, boem, daar bleef het bij. De beschouwing
verdikte en verduitschte zich; doch tot een waarde-bepaling van poëtisch werk als
zoodanig, kwam het niet. De ‘voorgelichte’ moet zich alweer met enkele uitroepen
van bewondering tevreden stellen, die wat verdwaald schijnen te zijn in een
beschouwing welke voornamelijk betoogt, dat een plaats onder de grootsten deze
dichteres niet toekomt, doch dit negatief beweren niet doet volgen door een positieve
waardebepaling welke toch van zeker evenveel, neen: meer belang wezen zou! Toch
- en ik haast mij dit hieraan uitdrukkelijk toe te voegen - toch toont de heer van
Campen zich iemand, ook in zijn critieken, van zuiver en ruim gevoel; het is waarlijk,
nu en dan, een verkwikking zijn, nu en dan, liberale oordeelswijze te genieten - de
literatoren, die zich, als hij, uitdrukkelijk ‘socialist’ verklaren, hebben ons op dit punt
niet verwend! Doch het wil mij voorkomen dat het impressionistische, het
onbeheerschte, dat wij in zijn schetsen noteerden, vooral bij de critiek hem parten
speelt. Wie critiek wil geven van wezenlijke waarde toch, moet wel zéér zijn gevoel
beheerschen; moet zich nóóit laten gaan over 'n détail; nooit ook zich laten gaan ìn
een beschouwing; maar heeft te zorgen dat hij door de structuur van zijn critiek, door
de zorgvuldige schikking en plaatsverdeeling; door het naar-voren-brengen van
hoofdzaken en het klein houden of zelfs effaceeren van bijzaken, op den lezer zijn
totaalindruk overbrengt. Van Campen bewondert Henriëtte Roland Holst; hij zegt
het hier en daar, zeker; maar er is ook iets in haar werk, dat hij onschoon acht. Ik
vermoed dat hij lang gezocht heeft, waar dat laatste nu eigenlijk in zat; en toen hij
het had gevonden, was dit voor hem zúlk een vondst.... dat hij er in in zijn
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critiek, zéér ten onrechte, de hoofdzaak van maakte. Ik zou den heer Van Campen
den zeer welgemeenden raad willen geven, eens wat Fransche critici te gaan lezen.
De Franschen zijn het critische volk bij uitnemendheid. Hij zal van hen kunnen leeren
wat betreft doelbewuste verdeeling der stof; eenvoud en klaarheid van uitdrukking;
opzettelijke weghouding van het ‘eigen ik’.... dat nooit zoo helder-hoorbaar spreekt
als wanneer het achter de deur is gezet. Die ‘deur’ is een klankbord!
Qua critischen arbeid is de Querido-critiek, vol warme bewondering, het best
geslaagd. Ook wat hij niet persoonlijk als schoon ervaart in Querido's werk, betoogt
de heer Van Campen, vermindert zijn eerbied niet. Men begrijpt dat bij een zoodanige
bewering een niet weinig scherpzinnig betoog behoort. Ik beveel het mijn lezers aan.
De Voel- en Denk-beelden. Hier toont zich Van Campen op zijn best. Hij heeft de
schoone invallen zijner warme en wonderenrijke fantaisie met beheersching in korten
vorm weegegeven. Ziehier een enkele ervan:

Het Kind
Wanneer een ziel het paradijs verlaat, om ter incarnatie naar de aarde af te dalen,
doen de engelen haar uitgeleide en, op den drempel van de open hemelpoort, oogen
zij haar zegenend en behoedend na, wijl ze den schemerenden weg afzweeft, tot
gerustgesteld ze zien, dat menschen haar als kind ontvangen hebben. En die, van
eerbied en van wijding vol, in de grauwe diepte haar blij-duldzaam wachtend, slaan
dan de oogen, liefde-glanzend, op, en plots verbijsterd van geluk, zien zij den òpen
Hémel en àl zijn Zaligheden....
En dan dit:

Inspiratie
Er daalt geen regen op aarde, of hij ontsteeg haar eerst als damp.
Geen inspiratie drenkt de kunstenaarsziel, of zij òntzweefde haar eerst als neveling
van smart of zoel verlangen.
En deze, met zoo heerlijk besef een oogenblik gegrepen waarheid, die allen
kunstenaars - ook den schrijver Van Campen - stééds voor oogen moge blijven:

De Heiland
De kunst is de Heiland, die op de woelende zeeën van het Voelen tredend, in de rust
van Zijn gestalte de majesteit doet herleven van den storm, dien Hij bedwongen heeft.
J.L. WALCH
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Leo Mann. De Vonken. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.
Fijngevoeligheid en smaak moet toch een dichter hebben, ofwel kracht der verbeelding
en der uitbeelding. Ik kan me geen dichter bedenken die niet minstens twee dier
hoedanigheden de baas is.
De heer L. Mann heeft niet kunnen laten blijken fijngevoeligheid te bezitten.
Smaak mist hij wis en zeker. Hoe zouden anders deze verzen geschreven zijn:
Gij hebt me in uw net gevangen,
Ik draai rond een taaie spil;
Ik ken alleen uw verlangen,
Uw wil is ook mijn wil.
Gij vraagt mijn oordeel niet teeder,
Een uurwerk heeft geene keus;
Gij windt gelaten de veder
En tiktakken is mijn leus.
Wat kunt gij, liefste, nog wenschen,
Wat bleef er u onvervuld? Mij deren zoo weinig de menschen....
Maar 'k heb zooveel geduld.
En moest ik het zilver, bij hoopen
u vlechten langs 't gouden haar,....

Verder moet ik niet, nietwaar? - En het potsierlijke van haast elken regel diende ik
niet te onderlijnen. - Dit stukje is een der Minnevonken; verder zijn er Vonken van
Waarheid, Vonken van Wijsheid, enz. De Wijsheid- en Waarheidvonken zijn meestal
hekeldichten, fabels, dithyramben. Zoo heet er een De Vredeprijs en 't luidt soms
als:
Heil! heil! den grooten Roosevelt!
Den heilgen schrik der boozen.
Hij heeft den Satan neergeveld
Ons aard bestrooid met rozen.

Ik ware bij dit boekje niet zoolang blijven stilstaan hadde ik er niet ook wat beters
in ontdekt.
Wanneer in een stuk als Naleven verzen, die waarlijk verzen zijn, mij treffen als:

Groot Nederland. Jaargang 11

122
Want wat is hij, de mensch? Een stoere kalme wachter,
Die zorgt om 't rein behoud van een geleende pand.
Doch sterk in 't eigen recht staat 's Meesters beeld daarachter
En wenkt hem daden vóor met zijn verborgen hand.

of ik doorlees het heele gedicht: Goliath, met zijn kleurige schildering, zijn gespierde
beeldspraak waaruit voor ons opdoemt de tragische kamp van reus en herdersknaap,
- dan vraag ik me af of een zekere geestdriftige kracht eens niet dezen schrijver tot
een dichter vormen zal.

Siska van Daelen. Lentevoozen. Uitgave van V. Resseler te Antwerpen en
C.A.J. van Dishoeck te Bussum.
Veel bescheidener klinkt de tale van Mevr. Siska van Daelen.
Het is de tale van eene ingetogene vrouwelijke fijngevoeligheid. Het is de tale van
eene tamme zangster, eene tamme zangster bepaaldelijk uit onze gouwen, wier
stemme een ieder herkennen zal in elke harer vertrouwelijke geluiden, in elke harer
dagelijksch simpele zangwijsjes.
Wat al te dagelijksch, wat al te simpel wel eens:
Het was een schoone morgen
Al op de purpren hei;
We gingen zonder zorgen
En zongen liedjes blij.

Strophen van dien aard zijn er nog te veel in dit bundeltje. - Maar een geurige
frischheid waait u toch tegen als ge die voosjes van Lente beluistert en gewaar wordt
de echte aandoening die hen de schrijfster ingaf.
Tusschen de voortreffelijkste gedichten zijn te noemen de eerste sonnetten uit het
bundeltje en de verzen bezingend de droeve schoonheid der heide.

Adolf Herckenrath. Stille Festijnen. S.L. van Looy, Amsterdam.
Deze schrijver bezit den zin voor het mooie vers. Er bevinden zich vele mooie verzen
in zijnen bundel:
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De zonnevlam slaat kransen om de boomen....
..................
Deze avond heeft zich als een bloem gesloten
..................
De wind, als met slaapwarme lippen,
raakt mijn gelaat.
..................
Alom is de avond lijk een kalm gelaat
dat stille draagt de ruste van veel dagen,
..................
enz.

Hoe komt het dat de dichter er zoo weinig echt-mooie gedichten mee maakt? Hij
schijnt te zijn als een toonzetter die gemakkelijk vindt liefluidende motieven, doch
ze niet verwerken kan tot volledige muziekstukken.
Zooals een muziekstuk dient een gedicht een geheel uit te maken, waarvan de
eerste klank, 't eerste woord, aan 't laatste innig en vast verbonden is. Een zelfde lijn,
als een wegel die naar een vast doel loopt, moet er doorheen getrokken zijn.
De schrijver van Stille Festijnen weet, klaarblijkelijk, niet altijd waar het eerste
vers van zijn gedicht hem leiden zal. Hij laat zich onderwegen vaak door een
aangenaam geluid verlokken en teekent het aan of het te pas komt of niet.
En dan, door de onsamenhangende zinnen, kan een gedichtje, als 't volgende, u
volstrekt niet roeren:
Het luide leven houdt mijn ziel gevangen!
Onrustigheid daalt in mij neer.
De streeling van uw adem langs mijn wangen
brengt neigende onze lippen weer.
Deze avond, maakt ons hoofden, moe - geleden
van roerloos overpeinzen, loom;
ik voel de zwakheid van uw lichte leden,
en weet ons beider liefde vroom.

Lief klinkt het, zeker, maar een zwakte van samenstelling belet dat het méer wordt
dan lieven klank.
Ziedaar het grootste gebrek van dit werk. Dan is er nog: - een soms te zwaar
wegende invloed van Van de Woestyne....
Maar Ad. Herckenrath is iemand met een ingeboren talent; en daarom moet men
hem strenge eischen stellen.
Ik schrijve nog af een zijner fraaiste stukjes:
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Een aarzel-schoone dag gelijk,
hebt ge uwe liefde om mij gespreid
en beidt mijn ingehouden vreugde.
Is dit, ons huisje, niet ons rijk,
dat onder vrede-luchten leit
en rilt van rijpende geneuchten?
De deur, met vreugde-vroede hand
vermaakt, en door ons bei bewaakt,
weert niet het gloren van den morgen
wen hoop het levens-koren want,
en bij 't ontwaken stil ons naakt
met blijde schreên en goede zorgen.
EDMOND VAN OFFEL.
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Drie kleine schetsen
door Virginie Loveling.
I.
Levensbeeldje.
De schilder drentelde langs den akker.
De hemel blauw en de aarde groen; koesterende zonnestralen; frissche lentebries;
lentewalmen overal; in de verre populierenreeks ginds en ginder een zwarte donk eksternesten - zichtbaar nog tusschen de half ontwikkelde bladeren, geelachtig als
bij naderend herfstgetij.
Dáar, op het veld lagen drie gestalten neergehurkt, over den grond kruipend; ruwe
handen aardappelen opheulend1) met de houweel: een scheefgegroeide mannenrug;
de sluike grijze haren slordig hier en daar in een magere klis uit de pet hangend op
den grauwen, voor kouwelijkheid beschuttenden zak; in 't midden een arme
vrouwenplunje, en een slanke, lenige figuur, half kind nog, half volwassen meisje
aan hare zijde. Alle drie werkten naarstig voort.
Ginds van achter de bocht van het mastenbosch kwam een reizigerstrein zuchtend,
zwoegend en slingerend aangestoomd, de blanke feestpluim wolkig achteruitwuivend.
De oude man staakte den arbeid niet; hij hield den kop steeds neergebogen,
lusteloos; het verslenst gelaat der vrouw hief zich eens op, met de moedelooze blikken
traag naar den trein gericht; toen zonk het hoofd opnieuw en de knoestige vuisten
krabden weder de mulle aarde tegen de struiken aan.

1) Aarde rondom de nauw uitgeschoten bladeren opkrabbend.
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Maar het opgroeiend kind, het jong jong meisje zette zich recht, fiks achterover en
van onder den witten zonhoed keek een rozekleurig gezichtje met heldere bruine
oogen, blijmoedig en benieuwd het voorbijtrekkend gevaarte achterna, zoolang het
zichtbaar was...
De schilder, opgewekt bij den aanblik der drie, haalde zijn zakalbum uit en maakte
vlug een potloodschetsje van de groep.

II.
Wederkomen.
Wij zaten in een kleinen kring, enkel dames.
Het was omtrent den avond.
Donkere schaduwen legden zich reeds in de kamerhoeken; onder 't plafond was
het duister. De zware venstergordijnen schenen zwart.
Wij spraken van het bovennatuurlijke, van 's levens wankelbaarheid, van de
mysteriën van onze herkomst en het onbekende van ons henengaan.
Toen nam zij 't woord, de bleeke, steeds melancholieke, voor den tijd verouderde;
en zij vertelde:
‘Toen Diefnatje op haar sterfbed lag, sloeg zij eens hare armkens om mijn hals en
ze zei:
‘Moeder, ik ben maar twaalf jaar oud, ik heb nog geen kwaad gedaan; ik zal recht
naar den hemel gaan, niet waar, moeder?’
‘Ja, mijn kind.’
‘Maar ik zal bij u weerkeeren, moeder. Ik beloof het u, mijn geest zal bij u zijn.
Ik weet niet waar, ik weet niet hoe. Kijk goed om u henen, of ge mij nergens ziet;
luister overal of ge mij nergens hoort.’
‘En?...’ vroegen wij benieuwd.
‘Toen Diefnatje begraven was, geloofde ik aan hare belofte. Ik heb geluisterd naar
de stilte om mij heen; ik heb geluisterd naar de stemmen van den wind in de hooge
boomen, en 's avonds in den schoorsteen en rondom het dak. En ik heb niets anders
daarbij gehoord.
Ik ben gaan kijken tusschen de bloesems in den tuin; onder
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het heestergewas heb ik gekeken. Ik heb mij soms na den middag, in hoogzomer,
buiten in den blakenden zonneschijn gesteld, op het uur dat menschen en dieren
rusten.
“Nu zal zij komen, hier bij mij, haar geest zal mij omzweven in de raadselachtige
verlatenheid der sluimerende dingen!”
Maar insecten gonsden, de lucht trilde om mij heen; de gloed verzengde bloem
en blad en brandde op mijn zonnescherm.
Hij bracht geen boodschap van daarboven aan....’
Zij zuchtte met den blik in 't onbestemde; wij zwegen.
Toen hernam ze:
‘Middernacht is het uur der spoken,’ zei ik in mij zelve. ‘Diefnatje is een schim.
Ik ben niet bang voor haar, zij zal mij bezoeken, etherisch wezen, terwijl alles slaapt,
verholen, door mij alleen gezien en gehoord. Maar niets heb ik ontwaard. En ik ben
opgestaan bij vollen maneschijn. Ik heb mij aan het venster gezet.’ Hoor ik wat
fluisteren om mij heen? Zie ik geen beweging ginder aan het struikgewas? Wandelt
daar verre niets wits over de verzilverde, groote grasvlakte?’....
Een soort van vervoering maakte zich meester van mijn hart; het geweld van mijn
verlangen en mijn eischen was zoo hevig, dat het beantwoording van daarboven
vinden moest en vinden zou...
‘Kom, kom, maar kom dan toch!’... kreet ik inwendig.
‘Maar Diefnatje kwam niet, Diefnatje is nooit gekomen, heeft nooit een woord
van liefde gemurmeld aan mijn hunkerend oor.’

III.
Nachtindrukken.
Het was door een buitengewone en onbeduidende omstandigheid, dat ze dien nacht
op de hoeve slapen zou.
Zij was een stadskind.
Zij telde toen vijftien jaren.
De boer had haar in zijn ouderwetsche, glasrinkelende sjees aan het verre station
afgehaald. Het was in Februari.
Omtrent den avond waren zij op het pachthof aangekomen: zij, doorwaaid van
winterwind, met koude wangen, hoogen blos, een
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bewustzijn van krachtige ontwikkeling in al haar leden; en de phantazij opgewekt,
vervoerd bijna door een openbaring van natuurschoon op dien langen tocht:
sparrenbosschen, als zwarte muren, op een afstand; heestergewas, sprietig naakt, met
hier en daar nog dorre blaadjes, rosbruin aan de takjes en aan de stekels der bramen
slingerend; het dicht tapijt van het gestorven loover daaronder; raven krassend uit
hooge boomen vliegend over wijde vlakten en bovenal.... overstroomde weiden als
een meer tot aan den gezichtseinder uitgestrekt, glanzend in de zon, zilverig, met
groote, grauwe vegen daartusschen en schubbige, kleine golfjes tegen de onbestendige
oevers aanklotsend!....
En nu een nacht op de hoeve, weder wat nieuws!
Daar stond het huis in wijkende avondklaarte, laag en lang, midden in den bogerd
vol knoestige boomen, rondom in hagen, met den ruwgeschaafden hefboom aan den
ingang; op zij de stallen en de hooge, ruime schuur.
Zij nam het alles met een oogslag op.
Binnen werd het duister reeds.
Het paard was uitgespannen, met den toom voortgeleid naar de schuur, gehoorzaam
en verduldig, zooals paarden zijn, de sjees was door een knecht bij de triemen
achteruitgeduwd, in de loodse op haar veiligheidsplaats gesteld.
En nu zat het meisje binnen, in de keuken, de algemeene vergaderzaal. Het licht
was aangestoken.
Een meid, die haar van tijd tot tijd nieuwsgierig aankeek, schilde aardappelen, die
ze telkens, met een luiden plons, in een emmer water wierp; een paar knechten rookten
zwijgend een pijp onder den schoorsteenmantel gezeten; er hing een reuk van
beesteneten: rapen, beetwortels en raapkoeken in de atmosfeer; het was ook juist na
het uur, waarop de groote ketels, met het hengsel over een sterken stok, door twee
mannen gedragen, naar het vee gaan.
Het knetterend houtvuur met zijn lustig laaien is te velde thans een zeldzaamheid.
Hier was het evenzoo vervangen door een groote kachel, waarover ijzeren ketens
hingen met een haak er van onderen aan.
Een der dochters roerde pap. De boerin liep bedrijvig rond, haalde borden en lepels
aan voor de groote tafel en ook het noodige op een kleinere voor de bezoekster
bestemd.
Een schuchterheid had zich van haar bemeesterd: zij voelde al het vreemde van
dien nieuwen kring, waarin het toeval haar ge-
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plaatst had en, dwaas schijnend en oprecht beschaamd, antwoordde zij met korte
volzinnen op de vriendelijke vragen der huisgenooten.
Deze zaten weldra alle met de bedienden aan en deden zich te goed aan de pap en
de roggeboterhammen.
Zij, in haar hoedanigheid van juffrouw en steedsche gast, kreeg iets bijzonders:
tarwebrood, gezoden eieren en zoetemelkpap.
Maar de pap was lauw, ongesuikerd; de boterhammen waren oudbakken, dik, met
weinig en te sterk gezouten boter; de eieren waren iets tusschen zachtgekookt en
hard, ook reeds afgekoeld en.... zij was een bedorven, grillig kind, kieskeurig op haar
eten.
Belangstellend, moederlijk vroeg de boerin, die achter haar bleef staan, of het
smaakte.
‘Heel goed,’ verzekerde zij; maar deed geen eer aan het maal.
‘Dat eet kan deugen,’ zei de vrouw, ‘indien gij hier bij ons bleeft en op de stukken
(akkers) laagt te wieden, ge zoudt nen anderen kadee zijn dan nu.’
Een luid gelach ging goedkeurend op aan de groote tafel.
Weldra zou ze slapen gaan.
Het was nog vroeg op den avond.
In een kamer naast de keuken werd ze binnengeleid.
Hoe zonderling gelijkvloers een bed te zien!
Wat was het daar kil op die roode steenen, met die gekalkte muren!
De tot daar meegekomen dochter nam de blanke, overhangende bedsprei af, vouwde
ze op en nam ze mede, na een minzamen goeden nacht gewenscht, en haar het
wijwatervat, met een palmtakje daarop, te hebben aangetoond achter de deur.
Alleen en met een diep gevoel van vereenzaming stond zij in dat vreemd huis.
Zij keek nog eens rond: er was een behang aan dat bed, er stonden een paar
blinkende stoelen, die nieuw of heelemaal ongebruikt schenen; een kleine waschstand,
met een spiegel niet grooter dan een zakdoek; binnenluiken, met een houten wervel
vast over de onderste ruiten van de vensters; boven het kruis waren ze onbedekt.
Zij had een onberedeneerden schrik voor de duisternis; het waskaarsje was heel
dun en kort, lang zou het niet uithouden; een nachtlicht ontwaarde zij niet.
Toen zij te bed lag, trok ze het behangsel dicht; maar het was
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te donker daaronder en de beslotenheid beving haar. Zij schoof het weder open. Het
was nochtans zoo koud in die benedenkamer; de kilheid viel van boven door de
sarges op haar; kroop langs onder uit de matras op; de linnen lakens schenen bijna
als vervrozen en schuurden glad en koud tegen hare handen en haar wangen aan. Zij
had bepaald te weinig dekking, zou ze opstaan, haar kleederen daarop leggen? Zou
ze toch eindelijk zich kunnen verwarmen zonderdat?
Zij weifelde, zij wachtte....
Er hoefde moed en krachtsinspanning toe, om nog meer koû - al was het maar
kortstondig - te trotseeren en met de bloote voeten over dien ijzigen vloer te gaan.
Zij deed het eindelijk toch.
In de keuken hoorde zij nog een poos stemmengemurmel; in 't achterhuis pompen
en een verdoofd, afwaschend geklets van borden en vorken; dan een rommeling langs
de zoldertrap van lompstappende voeten; zij hoorde de ketenrits van een opgetrokken
klok; grendels voorschuiven en vrouwenvoeten, met schoenen aan, over den vloer
slieren en de klink van een binnendeur omzichtig toedoen. Daarna was alles stil en
de lichtstreep van onder hare kamerdeur, waarnaar zij bestendig gekeken had, was
uitgedoofd.
In die nachtelijke duisternis luisterde zij naar de nachtelijke stilte.
Kleine geruchten werden weldra hoorbaar, en het vertrek begon door een halve
schemering, hoe weinig ook, een beetje verlicht te schijnen; de hoogste ruiten
teekenden hun vierkanten in zwakke klaarte af tegen het zwart van de lucht en in dat
zwart pinkte een ster.
Dat was gelijk een blijde boodschap van daarboven.
De wind ruischte ginds in de kruinen van de beukenlaan, die zij, bij het aankomen
op de hoeve, zijds had ontwaard.
Alles was anders kalm, schier angstwekkend stil....
Lucifertjes bezat ze niet, had ze vergeten te vragen, toen het boerenmeisje met de
witte sprei vertrok.
Een lust bekroop haar om op te staan; de wervels van het houtbeschot van voor
de ramen weg te trekken: meer licht, meer deelachtigheid met de buitenwereld.
Zou ze, zou ze niet?....
Zij was een stadskind, in vreeze grootgebracht voor allerlei
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ingebeelde gevaren, vermoed eigen te zijn aan het leven te lande.
Neen, neen, haar kamer was immers gelijkvloers met het hof; er moest eens een
bandiet aan haar venster staan, of al ware het maar een landlooper, onder de
fruitboomen van het erf drentelend, een schuilplaats zoekend in het wagenkot of de
schuur!
Zij zou het besterven van schrik.
Zij keek voortdurend naar de ster, deze had zich reeds een klein beetje naar den
kant van het raam verplaatst, en in eens, in volle schittering was ze verdwenen.
Sneeuw- of hagelkorrels werden als met handgrepen, hevig, knetterend tegen de
ruiten aangegooid en de boomenkruinen van de zijlaan loeiden als de zee bij
stormweer, stemmen van menschenklacht bijna en levenswee!...
Zij had de dekens dicht over haar oor getrokken en allengs - hetzij dat de verwoede
bui van lieverlede bedaarde, of de vermoeienis en de terugwerking van de open lucht
na dien langen rijtocht, hun recht deden gelden, - de beelden van hare phantasie
werden onduidelijk, versmolten en verzwonden; verwarring ontstond in hare
gedachten; een algeheele ontspanning verlamde behagelijk hare leden en.... het
bewustzijn was opgeschorst....
Zij schrikte wakker.
Hoe lang had ze geslapen?
Zou het dicht bij den morgen zijn?
Een haan kraaide.
Jawel, zoo moest het wezen, meende zij, maar daar aan den anderen kant van den
muur, sloeg het op het uurwerk.
Wat had dat te beduiden?
Zij had de eerste kloppen, in hare verrassing, niet gesteld; maar talrijk hielden ze
aan.
Was het elf slechts, was het twaalf?
Nogmaals kraaide de haan.
Een hond blafte in de verte.
De hond van 't hof moest uit zijn hok zijn gekropen, de keten had gerinkeld over
't metselwerk van zijn buiten-ligplaats. En nu blafte ook hij, hol en zwaar en dicht
bij 't huis.
Geduldig zijn. Den dag afwachten, slapeloos. Zij hoorde opvolgenlijk éen, twee
en drie slaan.
Toen dommelde zij weder in. Maar de slaap van den rustelooze is doorgaans licht
en kort.
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Het was met een gevoel van hartsverkwikking, dat ze, wakker, weder de lichtstreep
begroette onder de keukendeur.
Zij hoorde daarbinnen een regelmatg gestamp en tevens een onvermoeid, nattig
geklots, en toen herinnerde zij zich, dat er 's avonds in huis gesproken was van karnen
in de vroegte.
Koffie werd gemalen, de geur kwam lichtelijk in haar kamer over; een klink werd
opgeheven, een deur viel toe, een aker werd buiten neergezet, met kletsen van het
hengsel tegen 't koper aan, een meid riep iets, dat van over het donker erf door een
botte mannenstem werd beantwoord; de sjees werd met een gesteen en een gepiep
van wielenassen uit de loods getrokken.
Dat was voor haar; weldra zou zij weder van hier heengaan en nu lag ze zoo veilig,
zoo gemakkelijk en warm, lastig zou 't vallen te moeten opstaan.
Allengs verscheen de dag.
‘Pauwo!’ Pauwo!’ ging het in eens - zij wist niet dat het de schreeuw van den
pauw was - van op het dak boven haar hoofd en een ezel, zeker aan de melkkar
gespannen, hief zijn onzinnig en wanklankend hiha-hiha balken aan.
Hoe zouden die angstwekkende schreeuwen haar met schrik hebben bevangen,
waren zij in 't diepste van den nacht te hooren geweest!
Die kreten waren als bazuinen alles wakker schuddend: de kalkhoenen snaterden;
de eenden kwakten; de haan kraaide herhaaldelijk; een kip kakelde den triomf van
haar leggen uit en zegevierend viel het volle licht weldra door de bovenruiten....
Dat was de dagelijksche bedrijvigheid op eene boerenhoeve; dat was de levenskring
van hem, die arbeidt voor, en die veracht wordt door den stedeling....
Zij was slechts vijftien jaar.
De phantasie nam visioenen op.
Het breintje denkt nu nog niet op de dingen na.
In 't hartje kiemt besef van 't zwoegen voor 't bestaan.
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Liederen van late liefde
door Hélène Swarth.
I.
- Mijn hart, wil niet verraden
Wat zóo u kloppen doet!
Gij zoudt uzelven schaden,
In arglooze' overmoed.
- De vogel, in de twijgen,
Stort uit zijn vol gemoed.
Hij wil en kan niet zwijgen,
Hij zingt toch wijl hij moet.
- Hij wondt zich aan de twijgen:
Zijn borstje is rood van bloed.
- Wil God niet dat wij zwijgen
Is zingen zeker goed.
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II.
Wat heb je gedaan met mijn oogen?
- Die zoeken alom je gelaat.
Wie zal er hnn tranen drogen,
Als jij ze zoo weenen laat?
Wat heb je gedaan met mijn armen?
- Die strekken zich uit naar mijn schat.
Wie zal over mij zich erbarmen,
Als jij geen erbarmen hadt?
Wat heb je gedaan met mijn handen,
Die trilden van liefde in je hand?
Wie zal er nu blusschen hun branden
En mij leiden naar Liefdeland?
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III.
O de boomen zijn bruin en de nevelen, blauw
En de bladeren druipen, langs dreven vol dauw.
En de lucht is fluweelig, vol wolkenwaas
En mijn hart, dat vloeit over, een volle vaas.
O zie je nu wenken, in 't blauw verschiet,
Belofte van weelde, na grauw verdriet?
O lijkt het nu niet of, in déze laan,
Wij tweeën alleen naar den hemel gaan?
O houd nu mijn hand maar wel stevig vast!
Het is of rondom ons de nevel wast.
Ik zie nu alleen nog je bleek gelaat Ik geloof dat die laan naar den hemel gaat.
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IV.
Mijn hart is van liefde zoo jong en zoo wild,
Ik kan het niet kallem meer krijgen,
'k Heb het even met sprookjes en droomen gestild,
Maar nu wil het niet langer meer zwijgen.
Mijn hart is van liefde zoo liederenvol,
Ik kan het niet langer bedwingen,
Het klapwiekt en weeklaagt en maakt mij dol,
Ik moet het maar laten zingen.
Mijn hart is van liefde zoo tranenvol,
Zoo 'k mij roer zal het overvloeien.
Het schreit maar en wanhoopt en maakt mij dol,
Het moet maar mijn bloemen besproeien.
Mijn bloemen, te laat, in het najaar ontbloeid,
O zoo bleeke, zoo kwijnende rozen
En een enkele lelie, al krank en vermoeid
En veel donkere scabiosen.
O als er mijn lief naar de bloemen keek,
Hoe zou ik ze blij voor hem plukken,
Maar mijn bloemen, die zijn er te zwart en te bleek
Om mijn lieveling zoet te verrukken.
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V.
Nu heb ik geschept in mijn holle handen
Wat vonkelend water al uit de beek.
Ik wil er mee koelen mijn lippen, die branden,
Aleer het mij uit de handen leek'.
Ik wil er uw naam, o lieve! mee schrijven,
Op mijn hart, op mijn voorhoofd, vol heete pijn.
Dan zal mijn voorhoofd gezegend blijven,
Dan zal mijn hart weer vol liedjes zijn.
Nu heb ik uw naam, o lieve geschreven
Al op mijn voorhoofd, al op mijn borst.
Nu is er geen water genoeg gebleven
Om mee te lesschen mijn armen dorst.
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VI.
Ik wil uit mijn kamer ontvluchten
De bekoring van je gelaat.
Het zweeft in de wolkenluchten,
Al boven de grauwe straat.
De menschen doen wijze verhalen,
Niets begrijp ik van hun gepraat.
Tusschen andren en mij zie ik stralen
De bekoring van je gelaat.
En wil ik in boeken lezen,
Ik weet niet wat er in staat.
Tusschen mij en het boek komt gerezen
De bekoring van je gelaat.
O mijn hart, met dat wilde gehamer,
Dat mijn leven te pletter slaat!
O alom, in de sombere kamer,
De bekoring van je gelaat!
O uit meelij, om mij te genezen,
Zeg een woord zoo dat ik je haat,
Zoo dat ik niet langer zal vreezen
De bekoring van je gelaat.
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VII.
O wil je nu stil maar leggen
Je zachte, je koele handen
Op mijn oogen, die schrijnend branden,
Dan zal ik jë álles zeggen.
Nu voel ik de woorden gloeien Ik durf ze niet uit te spreken:
Zij zouden mijn stemme breken,
Zij zouden mijn lippen verschroeien.
Zij zouden het slot van mijn zwijgen,
Ontwijdend, in assche leggen Toch zal ik jë álles zeggen
Wil je mond tot mijn lippen nijgen.
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VIII.
De klimop van mijn verlangen,
Die rankt zich rondom uw hart.
Dat leit in de slingers gevangen,
Dat leit in de ranken verward.
En of zich uw hart wil verweren
En rukken zich los weer en vrij,
O voel hoe de ranken vermeeren
En 't omsnoeren en trekken naar mij.
O ruk niet zoo wreed aan de ranken!
Uw hart, dat verlost ge niet meer.
O scheur niet, in moedwil, de ranken!
Gij doet mijn verlangen zoo zeer.
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IX.
O neem nu maar veel van mijn overvloed,
Die deel ik vrijgevig je mee.
En heb je geen droomen, o lieveken zoet!
Ik heb droomen genoeg voor twee.
O neem nu mijn beker vol vonklenden gloed,
Die is boordevol wonne met wee.
En heb je geen liefde, mijn lieveken zoet,
Ik heb liefde genoeg voor twee.
Neem het zwaard van mijn smart, dat je ziel het doorklief,
Wijl zoo droef je mij schreien deê.
En heb je geen tranen, mijn zoeteken lief,
Ik heb tranen genoeg voor twee.
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X.
O wil je mijn oogen sluiten,
Wanneer zij gebroken zijn?
- In de zonnige tuinen, daarbuiten,
Zal bloeien de blanke jasmijn.
O wil je je hand dan leggen
Op mijn hart, dat zoo wild kon zijn?
- ‘Nu rust het’, zoo zal je zeggen,
‘Van liefde en van levenspijn.’
Daarbuiten, daar tjilpen de musschen,
In vroolijken zonneschijn.
- O wil je mijn oogen kussen,
Wanneer zij geloken zijn?
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Van hoog en laag.
Het eerste levensboek
door Cyriel Buysse.
XX.
Het was een heerlijke winter voor Fonske. Alles scheen samen te werken om hem
nu aanhoudend tot zijn volle, zelfstandige kracht te ontwikkelen en in hem de
ontvangst van het volmaakt geluk als 't ware voor te bereiden. De
decoratie-schildering, die hij voor Van Belleghem in de nieuwgebouwde herberg bij
het station had uitgevoerd, had zoo de aandacht getrokken en viel zoozeer in den
smaak, dat hij nu ten allen kante werd gevraagd en er al spoedig over denken mocht
om voor eigen rekening te beginnen; en ook zijn zuiver kunstwerk, zijn landschappen
en figuren vonden vast hun plaats in kleinere tentoonstellingen en werden vlot
verkocht tegen prijzen, die niet onder deden voor wat Sylvain en andere jonge
schilders van hun doeken kregen. Af en toe voelde Fonske wel, dat er op kunstgebied
nog hoogere ambities waren; doch dat kwelde hem niet; hij was al heel veel verder
dan hij ooit gehoopt had; hij telde mee onder de jonge schilders van zijn tijd en was
zich reeds een beetje trotsche waardigheid als kunstenaar bewust.
Dat was al merkbaar aan zijn uiterlijk, aan zijn kleedij, aan zijn houding en
manieren. Hij deed niet zoo, dat hij zijn vroegere dorpsmakkers aanstoot of ergernis
gaf; maar toch voelde hij zeer goed den afstand die nu lag tusschen hem en Rietje
Koarelkes of Feelke Brouwers, evenals hij nog wel goed den socialen afstand voelde
die bleef gapen tusschen hem en meneer Gaëtan. Hij had
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ook meer 't besef van vrijheid en van onafhankelijkheid gekregen. Als hij nu soms
geen lust had om te werken, dan ging hij ook niet werken; en als hij daarentegen zin
had om, al was 't ook midden in de week, eens naar de stad te gaan, dan ging hij naar
de stad. Sinds lang had hij zijn moeder genoopt zich heel wat deftiger te kleeden en
een hulp in huis te nemen; en tegen Kerstdag deed zich een kansje voor, dat hij niet
liet ontsnappen: door sterfgeval kwam een net huisje leeg, juist onder aan den
molenberg: hij huurde het per brief van den baron, aan wien het toebehoorde; en in
enkele weken tijds was 't keurig door hem ingericht, met vriendelijk-bemuurschilderde
kamertjes en een ruim en luchtig atelier in 't noorden, op de mansarde-verdieping.
Nu was hij heelemaal een schilder, de commercieele decoratie-schildering werd hem
bijna te min; hij voelde zich een heer geworden, bijna een soort kasteelheertje, niet
zoo héél verre meer beneden den voornamen stand der twee regeerende kasteelen.
Het huisje kreeg van buiten een zeer liefelijke roze kleur met groene-en-witte luikjes;
en op het tuinhekje schilderde hij zelf den naam, die hij er aan geven wou en die hem
in harmonie scheen met het karakter van den Molenberg, die daar vlak achter lag:
‘Villa du Moulin’.
Hij dacht wel, hoe Florimond en Sylvain zouden verontwaardigd zijn, omdat hij 't
niet een vlaamschen naam gaf, maar hij was al zooverre, dat hij zelfs hùn afkeuring
durfde trotseeren, als hij daardoor maar ietwat nader kwam tot zijn voorname illusie,
tot de jonkvrouw van 't kasteel en de gelukzalige verrassing, die zij voor hem in
bewaring hield.
In die illusie, en ook in de hoop op deszelfs verwezenlijking, werd hij trouwens
meer en meer door zijn beide vrienden gesterkt. Die vonden er zelfs hoegenaamd
niets buitengewoons aan, die kwamen telkens weer aanzetten met hun voorbeelden
van groote kunstenaars die door prinsessen werden bemind en geïnspireerd; en zij
zelven, trouwens, bij gebrek aan voorradige prinsessen, lieten zich gul genoeg
inspireeren door jonge dames van wat minder soort, met wie zij lief en leed, vooral
het eerste, deelden. 't Was iets waarvan 't eenvoudig buitenjongetje maar niet bekwam.
Nu eens waren zij met deze, dan weer met gene, telkens zoo warm-intiem alsof 't
voor eeuwig was en een week daarna weer van
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elkaar gescheiden, als hadden zij elkander nooit gezien. Het waren meestal meisjes
met plat-gestreken bandeaux en gedecolleteerden hals en Florimond en Sylvain
betitelden haar met den pronknaam van estheten-vrouwen: vrouwen, die de superieure
kunstuitingen voelden en, vrijgevochten van elk wereldsch vooroordeel, feitelijk de
eenige waren, die werkelijk een artiesten-ziel begrepen.
Bijna elk jong meisje, uit de nog niet geheel verdorven volksklasse, was trouwens,
volgens de twee vrienden, geschikt om, onder leiding van een artiest, tot
estheten-vrouw ontwikkeld te worden; en daarom ook konden zij Fons niet genoeg
aanraden de opvoeding van Lisatje Van Belleghem onder dat opzicht te voltooien.
Deed hij het niet, dan zou een ander hem wel gauw genoeg in die zeer aangename
taak vervangen, of, erger nog, het meisje zou door een gewonen plebeïr verleid
worden en voor de kunst verloren gaan. Eigenlijk had Fons haar al lang in hun artistiek
stadsmilieu moeten binnenleiden en hij mocht meer dan dom heeten als hij 't nog nu
niet zoo spoedig mogelijk deed.
Dat alles, gepaard met het ontwaken van Fonske's zinnen, wekte geweldige
prikkeling en opwinding in hem. Het vertroebelde de reine eerlijkheid van zijn gemoed
en het begrip van goed en kwaad werd duister en verward in hem. Hij kwam er van
lieverde toe Lisatje te beschouwen als iets waar hij in ieder geval recht op had, als
iets dat zijn persoonlijk bezit was, een bezit dat hij zich enkel nog uit vrees, ontzag
en liefde voor de kasteeljonkvrouw niet openlijk dorst toe te eigenen, zooals Sylvain
en Florimond hem 't voorbeeld gaven. Maar hij lei toch al vast de bakens voor de
toekomst; hij nam veel meer dan vroeger notitie van Lisatje, en 't aardig kind, dat
lang onder zijn onverschilligheid geleden had, zag nu, in argeloos-gelukkig-zijn,
blijde dagen te gemoet.

XXI.
Ondertusschen was de lieve lente alweer in aantocht. Langen tijd hadden alleen de
lijstertjes gejubeld en gezongen in de nog winternaakte kruinen, maar nu kwamen
ook de andere lentevogeltjes en 't was alsof hun onverpoosd en opwekkend gezang
eindelijk de zoo lang sluimerende bloempjes en de blaadjes deed ontwaken. De lage
heesters kregen doorschijnend-groene, kanten hemdjes, de
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lijsterbes bloeide alom op 't molenheuveltje in witte, bedwelmend-zoetgeurende
trosjes en plat tegen den groenen grond blonken de blauwe oogen der viooltjes en
schitterden de witte kelkjes van de lelietjes-van-dalen, terwijl alom de gele tuilen
der bloeiende brem verblindend opvonkten, alsof een reuzenhand, met óvermild
gebaar, daar gouden schatten had in 't rond gestrooid. De zon, die gansche dagen
door het blauw uitspansel reisde, ging 's avonds slapen in een wonderschoonen
toovertuin vol wazige oranje glorie, en toen kwam 't maantje kijken, een beetje
blikkerig-kil in zijn rijken, donkerblauwen hof vol twinkelende sterren; en het gezang
der nachtegalen galmde onverpoosd, plechtig-verliefd in de heilige stilte.
En Fonske, hoofd en hart vol van de naderende verrassing, waarvan de nachtelijke
zangers hem in zijn slapelooze uren als 't ware de blijde komst aankondigden, wist
wel dat het nu niet lang meer duren kon vóór het een werkelijkheid zou worden.
Reeds waren de regeerende kasteelen uit hun winterslaap ontwaakt; zij keken
herlevend naar elkaar uit hun wijd open ramen en deuren, als blij elkaar weer op hun
oude plaats terug te vinden, en in de wei joelden de jolige koewachtertjes hun vrije
blijdschap uit te midden van het jonge vee, dat lentedronken na de eindelooze
winteropsluiting, eerst al zijn dolle kuren bot moest vieren, vooraleer het,
kalm-en-wijs-plichtmatig, met den snoet in 't malsche groen aan 't grazen ging.
En op een middag waren zij daar eindelijk ook weer, de twee families, zooals zij
elken zomer kwamen, met de vogels en de bloemen, en 't gansche dorpje was vervuld
van die jaarlijks verwachte en toch telkens weer nieuwe gebeurtenis. De wisselende
gang van de seizoenen, 't uitsterven van een jaar en het geboren worden van een
nieuwe jaar, waren mindere gebeurtenissen in het leven van de dorpelingen dan het
jaarlijks gaan en komen der regeerende families; er kwam al dadelijk een andere
toon in de gemeenschap; 't was of een stille sluier alles dempte en wie een tijdlang
los en vrij en zonder vrees rechtop geloopen had, keek al gauw weer gedwee naar
den grond en ging zijn gangen met dat eigenaardig gangetje, dat aan andere
dorpsbewoners, waar geen kasteelen waren, ietwat minachtend-spottend zeggen
deed:
‘Dat is de gang van Meulegem.’
En hoe Fonske, in zijn vrijere ontwikkeling, daar ook tegen streed, onweerstaanbaar
voelde hij telkens en telkens weer, die

Groot Nederland. Jaargang 11

147
benauwende drukking, even sterk als vroeger en als alle andere bewoners.
Zij waren er, en Fonske wachtte, vol schuchtere emotie, wat nu komen zou. Het
duurde lang; zij waren er al dagen, al weken, en er gebeurde niets. Zou zij haar
belofte, waarop hij den ganschen winter geteerd had, vergeten hebben? Hij had haar
reeds een paar maal gezien, - wat was ze mooi en groot geworden, een echte jonge
dame nu, in 't vol bewustzijn van haar rijke schoonheid! - hij had haar diep gegroet
en ook van haar een vriendelijken groet terug ontvangen, maar dat was alles. Verder
ging het leven zijn gewonen gang, met 't zelfde heen en weer geloop tusschen de
twee kasteelen; en Fonske begon gansch te wanhopen, toen hij eindelijk op een
morgen het zoolang verwacht verzoek ontving, of hij dien middag tegen drie uur op
het kasteel wilde komen.
Het sloeg hem van ontroering als een zwakheid in de beenen. De kleur trok van
zijn wangen weg, zijn hart klopte geweldig en zijn adem hijgde. Met zwakke stem
vroeg hij zijn moeder of zij al zijn beste kleeren wilde uitleggen.
Hij kon in het geheel niets eten. Vruchteloos drong moeder aan, dat hij toch zijn
bordje soep zou ledigen: hij moest het half vol laten staan.
Om half drie trok hij 't weiland in. Hij had een hooge kraag, een bonte das,
manchetten, een zwart hoedje en verlakte schoenen aan; hij zag er uit als een jong
heertje. Hij droeg zelfs een paar bruine handschoenen tusschen zijn vingers en zijn
klein, blond snorretje had hij met een ijzer opgekruld. Eerst had hij nog even gedacht
er heen te rijden op het heel mooi rijwiel, dat hij zich onlangs had aangeschaft; maar
na overweging vond hij het te voet toch passender.
De koewachtertjes, die hem zoo deftig door de weide zagen stappen, staakten hun
spelletjes om naar hem te komen kijken.
- 't Es Fons, hij goa noar 't kastiel, fluisterden zij met een soort eerbied.
Maar Fons keek hen nauwelijks aan. Wat was hij dat ontgroeid in al die jaren!
Hij liet zich overzetten bij boerke Floncke, wisselde daar verstrooid een heel kort
praatje met de lui en sloeg de deftige kasteellaan in.
Bij het monumentaal ingangshek hield hij even stil om aan den
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portier te vragen of de jonkvrouw wel op het kasteel was. Hij kreeg een bevestigend
hoofdknikje tot antwoord en stapte de bochtige, breede grintlaan, tusschen de
bloeiende heesters op.
Zijn hart bonsde geweldig. Hij had moeite om den stijgenden weg te beklimmen.
Bij den zwanenvijver, die op 't vlakke lag, kalmeerde dat eenigszins. 't Was of de
breede vijver begroeid met waterlelies en de statig-stille zwanen hem die kalmte
gaven. Vrij onbevangen schreed hij over de brug en 't pleintje dat er achter lag, klom
op de stoep en belde aan.
Een gegaloneerde lakei kwam de glazen deur openen. Fons werd in de ruime
vestibule vol sierplanten gebracht en verzocht op een der rieten stoelen plaats te
nemen. De lakei verdween langs den breeden trap met zachten looper.
Fons nam eens vluchtig alles op: mooie, geïncrusteerde tafeltjes, hooge, antieke
kasten rechts en links, een prachtklok met speelwerk in een hoek. 't Sloeg juist drie
uur en de klok speelde, nobelvoornaam in zwaren toon, als uit een verren beiaardtoren.
De hall liep in de gansche breedte der benedenverdieping van bordes tot bordes door
en Fonske zag hoe mooi het van daar uit was aan de beide kanten: aan den voorkant
de rivier, de weilanden, den heuvel waarop 't kasteel van den baron stond en het oude
molentje; en aan den anderen kant een schitterenden bloementuin met als achtergrond
een majestatisch eikenbosch, hoog en ondoordringbaar als een donkergroene muur.
Binnen in 't kasteel, in de hoogte van het trappenhuis en achter de gesloten deuren,
scheen een voorname stemming te heerschen. Fons hoorde slechts vage, verdoofde
geluiden, alsof alles wat er daar gebeurde heel héél verre van hem af lag. 't Scheen
wel of wat daar leefde en gebeurde niet tot hem kon komen. Maar ergens boven ging
eensklaps een deur open en weer dicht en het kwam Fonske voor of hij gesmoord
gestommel en gegichel hoorde.
Hij rees op en keek naar boven.
Hij zag eerst twee en dan nog eens twee voeten langs den looper afdalen. Toen
zag hij den onderrand van een donkerblauwen rok en vlak daarnaast twee grijze
broekspijpen. Twintig seconden later stond hij vóór jonkvrouw Elvire en meneer
Gaëtan, die hem glimlachend te gemoet traden.
Vreemd deed het hem aan toen hij ze beiden samen zag. 't Was hem te moede alsof
iets gebeurde wat niet mocht. Het was alsof zij hem
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bedrogen hadden zonder hem te waarschuwen. En hij schrikte, hij schrikte geweldig
en voelde 't in zijn binnenste ijskil worden, toen hij eensklaps merkte, dat zij hand
in hand beneden kwamen. Jonkvrouw Elvire, trouwens, maakte de hare dadelijk los
en stak die met haar vriendelijksten glimlach naar Fonske toe, zeggend:
- Dag menier Alfons. Hoe goat 't mee u?
- Heel goed, mejonkvreiwe, merci, antwoordde Fonske bevend; en hij kreeg ook
de hand van meneer Gaëtan, die hem met zijn gewonen, donkeren, sardonischen
grijnslach begroette. Toen keken zij elkander aan en er was eventjes een oogenblik
als van gegeneerde stilte.
De jonkvrouw en meneer Gaëtan wisselden een blik en 't was de eerste, die met
eenige inspanning begon:
- Menier Alfons,....
Maar zij bleef stokken, en iets van onuitsprekelijke teederheid en vrouwelijke
gratie, kwam als een schuchterheid zacht over haar, en deed haar wangen kleuren. 't
Was week en teeder als de liefdesglimlach van een overwonnen vrouw die zich wil
geven, en zij keek Fonske aan met oogen, die als 't ware om verschooning vroegen,
terwijl een kort, zwak lachje van haar mooie lippen gleed.
- Meneer Alfons, hernam zij eindelijk, haar bedeesdheid overwinnend, ‘of da ge
't gij nu weet of morgen, dat es 't zelfde: meneer Gaëtan en ik goan samen treiwen
en meneer Gaëtan komt hier op 't kasteel inweunen. We willen onz' appartementen
deur u loaten decoreeren en dàt es de surprise, woar da 'k u verleden joar van
gesproken hè. Wilt-e gij ne keer mee ons meekomen; we zullen u de koamers loate
zien?
Fons wist zich bijna goed te houden. Even duizelde 't zóó overweldigend vóór zijn
oogen, dat hij niets meer zag noch hoorde, noch voelde; maar 't oogenblik daarna
werd hij als 't ware wakker en zag ze schemerig vóór zich staan, hand in hand, zij
met haar zachten, lieven glimlach, hij met zijn donkeren, sardonischen grijnslach en
beiden naar hem starend, op zijn antwoord wachtend.
- Dat 'n hét-e zeker nie gepeisd, hè? vroeg nog de jonkvrouw, met iets
gelukzalig-triomfeerends in haar toon en houding.
En Fonske had den moed te antwoorden:
- Nien ik, mejonkvreiwe, dàt 'n he 'k zeker nie gepeisd. Proficiat, mejonkvreiwe.
Proficiat, menier Gaëtan.
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- Merci, glimlachten zij beiden. En de jonkvrouw, reeds naar de trap omgekeerd:
- Wilt-e nou moar meekomen, meneer Alfons?
- Joajik, mejonkvreiwe, antwoordde Fonske toonloos, de verloofden volgend.
- Il a l'air un peu maboul, ton protégé, grinnikte halfluid meneer Gaëtan onder het
trappen-klimmen.
- Tais-toi, fluisterde zij, kleurend, il comprend le français.
Fonske beet zich op de lippen en een bloedgulp golfde naar zijn aangezicht. Hij
had wel niet precies begrepen, maar toch genoeg om te gisssen waarover ze 't hadden.
O, kon hij nu maar wegvluchten; kon hij nu maar ergens alleen zijn om zijn droefheid
en ellende hardop uit te snikken! Maar hij moest mee, als een slachtoffer; hij
strompelde de treden op, de gangen door, de kamers in en uit.
De jonkvrouw expliceerde hem wat zij verlangde: hier, in dit vertrek, dat hun
slaapkamer zou zijn, alles pervenche en wit. Deuren en kasten ivoor, met een
pervenche biesje, en diezelfde kleur als rand onder 't plafond en als plint boven den
vloer. Dat zou dus alles zeer eenvoudig zijn, maar in haar boudoirtje daarnaast
wenschte zij wandschilderingen van hem. Zij verlangde er twee: tegen den linkermuur
het panorama van rivier en weiland, met den molenheuvel, het dorpje en het kasteel
van den baron als achtergrond; en, aan den rechterwand, juist het tegenovergestelde
panorama: ook weer de weilanden en de rivier, maar met den anderen heuvel en het
kasteel van haar ouders tot achtergrond. Zag meneer Alfons wel kans om dat heel
mooi te maken?
Fons knikte, wezenloos. Ja, hij zou het wel kunnen maken, wanneer men hem
althans den tijd daarvoor liet. Hij vroeg met heesche stem of er ook koeien in het
weiland moesten loopen; en de jonkvrouw antwoordde, dat zij daar juist bizonder
op gesteld was: jawel, koeien, veel koeien, en ook koewachtertjes, zooals hij vroeger
zelf daar liep, glimlachte zij.
Fonske sidderde. Weer steeg een bloedgolf naar zijn wangen, maar zij merkten 't
niet, namen hem mee door de gang, naar het vertrek, dat meneer Gaëtan's werkkamer
en fumoir zou worden. En ook meneer Gaëtan verlangde muurschilderingen, maar
geheel andere dan jonkvrouw Elvire.
- Ge weet wel, meneer Alfons, sprak hij eenigszins uit de
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hoogte, ik 'n ben niet veur die geweldige couleuren gelijk mejonkvreiwe. Mijn koamer
wordt in 't iekenheit gesteken en ik zoe geern 'n beetsen donkere schilderijen hén.
Gien bleiwe beumen en gien lileiwe koeien veur mij. Zoe-de gij keunen 'n
wilde-zwijnenjacht schilderen?
- 'K peis 't toch wel, menier Gaëtan.
- En nen automobiel?
- Euk wel, menier Gaëtan.
- Mais, Gaëtan, est-ce que tu ne vas pas regretter ça? vroeg zij, zacht-afkeurend.
- Mais non, ma chère, tu sais bien ce que j'aime, antwoordde hij, even ongeduldig
wenkbrauwfronsend, alsof daarover reeds meer tusschen hen gedebatteerd was. En
dan weer tot Fons, op een toon alsof hij een schotel in een restaurant bestelde:
- Hawèl, menier Alfons, veur mij op deze muur 'n wildezwijnenjacht ne woar? in
nen donkeren bosch mee veel kreupelheit en dikke, bruine beumstammen; en, op
den anderen muur mijnen automobiel, mee ik aan de volant en de chauffeur nevens
mij, binst da we de dreve van 't kastiel oprijen. Hedde 't goe verstoan?
- Joajik, menier Gaëtan, antwoordde Fonske toonloos.
Zij gingen even bij een raam staan, schenen daar iets zeer gewichtigs onder elkaar
te fluisteren, terwijl Fons een oogenblikje midden in 't vertrek alleen bleef. De
jonkvrouw kleurde, met een uitdrukking als van spijt en bedeesdheid op haar lief
gezicht; en 't was ten slotte ook meneer Gaëtan, die weer naar Fonske toe kwam en
hem vroeg:
- Enne.... en.... de prijs, menier Alfons, keunt-e gij ons à peu près zeggen hoevele
dat dat al te goare moe kosten?
Fons rechtte, als in plotselingen trots, zijn nederige gestalte op. Als een zoete
wraak lag het hem op de tong om uit te roepen, dat hij het hier alles gratis gaf. Maar
hij durfde niet, uit liefde en eerbied voor de jonkvrouw. Toch was het op een toon,
die hem even in zijn eigen achting weer verhief, dat hij kon antwoorden:
- O, menier Gaëtan, mejonkvreiw Elvire hè vroeger zeuvele veur mij gedoan dat
't alles goed es 't gien da ge mij wil geven, en al gaaft ge mij zelfs hoegenaamd niets,
dat 't eug nog goed zoe zijn.
- Vois-tu bien! zei 't meisje zacht tot haar verloofde; en zij keek Fonske minzaam,
met een soort verteedering aan.
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Fons dankte haar met een ontroerden blik. Voor een seconde voelde hij zich haar
gelijke. Zij had gegeven, hij gaf terug; hij kende ineens, ofschoon in bitterheid en
smart, zijn waardigheid als mensch. Krampachtig wilde hij dàt althans vasthouden.
Maar hoe kon hij! Het was een illusie, een glimpje in de duisternis, en meer niet.
Zijn antwoord had hen tevreden gesteld, en, omdat zij tevreden waren, hadden zij
ook geen behoefte verder in die richting door te gaan. De maatschappelijke kloof,
die even tusschen hen was overbrugd geweest, lag alweer gapend open; en eensklaps
voelde Fonske zich alleen staan, terwijl hij zich nog bij hen waande. Hun houding,
hun laatste woorden, hun glimlach, hun beleefdheid zelve, alles zei hem óverduidelijk
dat het onderhoud geëindigd was en hij nu heen mocht gaan. Niets begrepen zij van
zijn lijden en smachtend verlangen; zijzelve, die zoo lief en aardig voor hem was,
begreep ook in de verste verte niet dat hij één enkel oogenblik gelukkig was geweest
en dat eenig moment met schrijnende hartstocht in zich wilde vasthouden; zij knikte
en glimlachte hem banaalvriendelijk toe, nog eens herhalend dat hij tijdig bericht
zou ontvangen wanneer hij met het werk mocht beginnen; en eerst toen zij ten slotte
zelve met haar aanstaande naar een deur week, begreep Fonske, dat het afgeloopen
was en dat hij gaan kon.
Hij ging, de beenen flauw, het hoofd gebukt, als een slaapwandelaar in een naren
droom. De zon daalde naar 't westen in oranje glorie en wierp in lange, dwarsche
schim zijn droeve schaduw over 't gouden-groene gras wijd vóór hem uit. De lustige
koewachtertjes, die reeds hun kudden samendreven, kwamen weer naar hem
toegeloopen, om hem nu ook bij zijn terugkomst van 't kasteel nieuwsgierig te
bekijken. En Fonske wenschte in zichzelf, dat hij ook nooit anders dan koewachter
en veldarbeider was geworden. Al zijn makkertjes van vroeger: Feelke Brouwers,
Rietje Koarelkes, Mielke Katoor, Dolfke van de Wiele, waar hij reeds maatschappelijk
zooverre boven stond, leken hem nu allen toch zoo oneindig veel gelukkiger dan
hijzelf was. Die dachten niet aan kasteeljonkvrouwen, die kenden geen andere ambitie
dan door hun dagelijkschen arbeid aan den dagelijkschen kost te komen en waren
gelukkig met de meisjes van hun stand, met Mietje Pruime, met Emeranske Casteels,
met Elodie Vermaele en Pharaïlde Van Rompu.
Wat zouden ze gebulderd hebben van het spotlachen, als ze ook
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maar eventjes vermoed hadden, dat Fons verliefd was op de jonkvrouw van 't kasteel
en dat hij ongelukkig was omdat ze met een ander trouwde!
Toen Fons over het water en al spoedig weer in 't dorpje was, voelde hij een
onoverkomelijken afkeer om naar huis te gaan. 't Idee dat hij gewoonweg met zijn
moeder nu zou moeten praten, dat zij hem zou uitvragen over zijn bezoek in het
kasteel, of dat ze zijn ontsteltenis zou merken en naar de oorzaak daarvan vorschen,
't was hem alles zóó onuitstaanbaar, dat hij maar dadelijk besloot vooreerst nog niet
naar huis te gaan en liever in zijn eenzaamheid om 't even waar te dwalen.
Hij liep achter het kerkje om en sloeg een zandweg in, die naar de bosschen leidde.
Weldra was hij in 't midden van de dennenwouden. De naglans van de zon, die nu
gansch onder was, brandde nog in het verschiet met een dofrooden gloed tusschen
de verre stammen en reeds spanden de licht-schommelende kruinen, die soms zuchtten
onder een nauw-voelbaar briesje, zich tot een ondoordringbaarsomber nachtgewelf
ineen. Die somberheid en stilte kalmeerden even 't heftige van Fonske's lijden. Een
bittere weemoed kwam in hem op, en daar, in de heimvolle eenzaamheid, ontlastte
hij zijn smart in tranen. O, wat voelde hij zich week, en zwak, en klein, tegenover
de gebeurtenis die daar nu voor hem oprees als een muur, als een rots, als een
onoverkomelijke almacht! Wat was hij gek en dom geweest; wat had hij zich onnoozel
laten beetnemen door het ellendig gepraat en gezwets van zijn twee steedsche
vrienden, die hem de ongerijmdste en onmogelijkste der hersenschimmen als een
bereikbare werkelijkheid hadden voor oogen getooverd! Ellendelingen waren zij, en
ellendeling was hij zelf, die ooit zoo iets onzinnigs als ernst had kunnen opnemen!
Het arm koewachtertje van vroeger, dat was hij en dat bleef hij, en nooit, wat er ook
gebeurde, kon het anders worden. Waarom had hij zelfs ooit geprobeerd om te
schilderen? Waarom had ze zich ooit met hem bemoeid en getracht in hem een ambitie
te ontwikkelen, die toch fataal op een mislukking moest uitloopen? Want mislukt
was hij, dat voelde hij eerst nu, definitief, in al zijn schrijnende wreedheid. Dàt wat
hij ook eens, tijdens een bezoek in het museum van oude schilderijen vóór het werk
der groote meesters zoo scherp gevoeld had: zijn eigen onmacht, zijn eigen
onvolmaaktheid, het vlijmend besef van alles wat hem nog, op zoo velerlei gebied,
ontbrak, den afgrond, onover-
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schrijdbaar, dien hem van die genieën scheidde; hij voelde 't nu nog oneindig veel
wreeder en scherper, hij voelde 't in zich als de ijzig-koude dood van al wat in hem
groot en schoon en sterk was, omdat hem eensklaps 't eenige ontnomen werd, de
grondslag, de basis, de lavende, heerlijke, opbeurende en hartstochtwekkende bron:
de liefde, waaruit alles voort moest spruiten. Nu kon hij eensklaps niets meer, alles
wat hij ooit beproefd had was mislukt, in verloren tijd en moeite; en die gedachte
was het droevigste van alles: het deed hem plotseling in wanhoop vluchten, met walg
en afschuw voor zichzelf, bijna als een misdadiger.
Hij verliet de benauwende stilte der bosschen, kwam weer in 't open veld, dwaalde
daar doelloos rond, nauwelijks wetend waar hij liep.
De maan kwam op, groot, rond, dof-oranje over het zwartgroen der bosschen, als
een zeldzaam wezen vol nieuwsgierigheid en droefheid, die met verlegen aangezicht
schuchter komt kijken. Haar stille komst was in weemoedige harmonie met Fonske's
lijden, en hij ging met haar mee als 't ware, stil loopend langs de stille wegen, waar
nu haar twijfellicht zijn vage schaduw wierp.
Zoo kwam hij langs een grooten omweg bij het dorpje weer. Hij was er vóór hij
't zich bewust werd, en schrikte dat hij er reeds was.
Neen, niet weer naar huis nu, ondanks zijn moeder, die wellicht vol angst op hem
te wachten zat. Hij kòn niet, hij zou er gek geworden zijn, hij zou er hardop zijn
lijden hebben uitgesnikt. Hij keerde zich om en besteeg machinaal den molenberg,
in wanhoop stug-besloten daar ergens onder den molen of tusschen de heesters den
nacht door te brengen.
Hijgend en afgemat kwam hij door 't kreupelhout langs steile kronkelpaadjes op
den zandigen top. Hij zonk er zuchtend neer in 't heidekruid en sloot een lange wijl
zijn moede oogen. Iets dofs kwam over hem, alsof hij droevig in zou sluimeren. Maar
zijn geest werkte, zijn lijden werkte en weer gingen zijn oogen triestig open.
Daar lag vóór hem, en onder hem, de nuchtere werkelijkheid. De maan was hoog
en hel gerezen in den somberblauwen, tintelenden sterrenhemel en haar koud, blank
licht bescheen het nederig dorpje met hier en daar een schamel lichtje achter de
gesloten luiken, en, sterk en trotsch, elk op zijn heuvel, de twee machtige, regeerende
kasteelen, helder en als 't ware feestelijk glanzend door al hun
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verlichte ramen, die elkaar over de wijde vlakte der weilanden schenen toe te lachen
en te jubelen.
Ja, zij jubelden en lachten! Zij glinsterden en tintelden elkander van verre victorieus
te gemoet, om feest te vieren over de gelukkige gebeurtenis, die morgen algemeen
bekend zou zijn!
Fonske klauwde zijn beide handen in den grond waarop hij zat. Zijn geest verslond
den afstand, zijn oogen drongen in de rijke zalen, hij zag de jonkvrouw, zoo
wonderlief en schoon, in de armen van haar verloofde. Hij haatte hem, hij had hem
kunnen slaan, hem van haar kunnen wegrukken. Hij zag zijn donkeren, sardonischen
lach, zijn lach van wreedheid en van valschheid en 't schreeuwde in hem op als tegen
een wandaad, die niet mocht gebeuren.
Maar plots was 't of hij door een slag werd overeind gezweept. Ginds verre, bij 't
kasteel, was in den nacht een vuurpijl opgegaan, die hoog in de lucht tot een
veelkleurigen lichttuil openbloeide, en een schot knalde, door het gesmoord,
lang-aangehouden ‘aaah!’ eener onzichtbare menigte begroet. Fonske begreep, dat
nu reeds de verloving bekend was en gevierd werd; en, terwijl nog meer vuurpijlen
in de hoogte openknalden, vlogen in het stille dorp de deuren open, kwamen de
menschen opgewonden in de straat en holden joelend naar 't kasteel toe. In enkele
oogenblikken waren de huizen leeg en weer zonk Fonske in zijn heibed op den
zandheuvel, onder den ouden, houten molen, die als beschermend het geraamte van
zijn breed-gekruiste, naakte wieken over hem uitspreidde, neer.
Nu mocht hij wel hardop zijn leed uitsnikken als hij wilde: geen mensch meer zou
hem hooren. Hij voelde zich verlaten alsof hij gansch alleen was op de wereld; en
in die absolute eenzaamheid koesterde hij een soort bittere troost: de triestige berusting
van hem wien geen geluk meer wacht op aarde. Hij was negentien jaar oud en voelde
in zich de ontgoochelde levensmoeheid van een grijsaard. Niets leek hem meer de
moeite waard, alles scheen hem nu voor altijd uitgebloeid en dood; hij voelde zich
zoo oud en afgeleefd als het geraamte van den molen die al zooveel ervaren had en
in bespiegelende onverschilligheid ook dìt schouwspel nog bijwoonde. 't Was als
een óveroude, grijze wijsaard, die daar stond; hij scheen te droomen in sereene rust,
zoo eindeloos hoog en verre boven alles wat daarginds gebeurde; en de glinsterende
sterren, die zich in den donkerbauwen hemel, door zijn naakte wieken
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spijkerden, waren als zoovele, tot flonkerend juweel versteende tranen van
lang-verleden en vergane wee.
En in de groote rust, die van dat wonder wezen uitging, kwam ook in Fons weldra
een trieste stilling van gelatenheid. Hij hoorde nog slechts als in een droom de verre
hoezee-kreten en 't geknal der schoten; de jubelende lichtgloed der regeerende
kasteelen week al verder en al verder van hem weg; en hij had slechts één smachtend
verlangen meer: daar nu in zijn volle eenzaamheid op den heuvel in te slapen en er
nooit meer te ontwaken.
Zijn oogen vielen dicht en de tranen die heel zacht tusschen zijn dichte wimpers
vloden, deden nu geen pijn meer. Niets meer deed pijn, alles was dof en stil, hij
rustte, hij sluimerde, hij was moe, doodmoe; hij zou weldra voor goed inslapen.
Dat duurde zoo een heele lange poos, in stillend-zacht en dof vergeten. Toen kromp
zijn aangezicht tot een plooi van smart en 't kwam hem voor alsof zijn naam werd
uitgeroepen. Hij luisterde en trok zijn oogen open.
Drommen menschen kwamen weer in 't dorpje, daar beneden aan den heuvel en
in 't verschiet over de weilanden waren de lichten der regeerende kasteelen bijna
allen uitgedoofd. Het feest was afgeloopen en de menschen keerden stommelend en
pratend huiswaarts; en nu hoorde hij ook werkelijk en duidelijk zijn naam uitspreken:
men zocht hem, zijn moeder liep in angst van huis tot huis, en geen mensch had hem
gezien: men begon voor een ongeluk te vreezen.
Onder den gruwelgreep der werkelijkheid stond Fonske overeind. Nu moest hij
eindelijk wel, nu moest hij weer onder de menschen komen. Hij walgde en sidderde
ervan, al het afschuwelijke van zijn lijden stormde even ontembaar weer in hem op;
het bruisde in hem tot een opstand; maar meteen wist hij dat hij niet kón ontsnappen;
en, op een schreienden kreet van zijn moeder, die als gek den Molenberg kwam
opgerend, gaf hij eindelijk antwoord, met een stem zoo droef en schor, dat hij er zelf
van schrikte:
- Hier ben ik!
Een gejaagd geritsel door de blaren, een hijgend geloop langs het paadje en zij
stond vóór hem, door een andere vrouw vergezeld.
- O, jongen toch! O, jongen toch! al vier uur lank da 'k ou zoeke! Wa schilt er
toch! Wat hè-je gij toch gedoan! snikte zij.
- 'K ben ziek, 'k hè heufpijne, antwoordde hij dof. En meteen
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herkende hij, in 't manelicht, de vrouw die met zijn moeder was: Lisatje Van
Belleghem.
Dat ontroerde hem. Hij vond daar ineens iets heel liefs en zachts in, dat Lisatje
zijn moeder vergezeld had. 't Was als een streelende troost in zijn verdriet en even
keek hij 't meisje dankbaar aan. Zij zag bleek in den maneschijn, met groote, donkere,
angstigstarende oogen; en haar ovaal gezichtje leek heel klein onder den zwart-wollen
sjaal, dien zij tegen de avondkoelte over haar hoofd geslagen had en met de linker
hand onder haar kin dichthield. De angststem van zijn moeder leidde weer zijn
aandacht af:
- O, jongen, we mienden dat er ou 'n ongeluk overkomen was. Wa schilt er toch?
- Heufdpijne, 'k voele mij ziek, 'k lag hier 'n beetsen uit te rusten, herhaalde Fons
neerslachtig.
- Kom mee noar huis, jongen, en eet watte, of legt ou in ou bedde, drong zacht de
moeder aan. Weet ge 't greut nieuws al? Weet ge da mejonkvreiw Elvire mee menier
Gaëtan goa treiwen?
- Joajik, beet hij schor, kortaf, als in een toornkreet.
De beide vrouwen schrikten.
- Kom mee, herhaalde zachter zijn moeder.
- Och, loat mij hier moar, antwoordde hij ongeduldig.
- Och, nien, os 't ou b'lieft, Fons,.... begon de moeder dadelijk weer te schreien.
- Kom, Fons, smeekte nu ook heel zacht, nauwelijks hoorbaar, Lisatje.
Hij liet zich meenemen. Zij sloegen den zandigen, kronkelenden karreweg in
tusschen het kreupelhout, volop beschenen door de maan. De moeder strompelde
voorop, Fons en Lisatje volgden. Zij liepen benauwend-zwijgend, alle drie. De holle
weg lag lichtendblond als zwavel, tusschen het donker der begroeide bermen.
Sommige struiken verkronkelden tot vreemd-wanstaltige vormen, als gefolterde
wezens die krampachtige armen en handen wrongen; en hun grillig door elkaar
gestrengelde, reeds ietwat ontbladerde hoogste twijgen vlochten een donker, sprietig
kantwerk op de helle maneschijf. Ondanks zijn groote droefheid voelde Fons het
mooisereene en stemmingsvolle van den avond.
O, wat had hij willen wandelen in zulke nachten, met haar die hem begrijpen kon
en liefhad! Hij zuchtte en schudde 't hoofd.
Een zucht, zwak als een echo naast hem, deed hem verwonderd
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opkijken. Was dat wel Lisatje, die ook in stilte had gezucht? Schuchter keek hij haar
van terzijde aan en in den helderen maneglans zag hij strakke tranen blinken in haar
lieve oogen.
Fons schrikte. 't Was om hem, hij voelde 't, dat Lisatje schreide. Zij schreide om
hem, zooals hij zelf geschreid had om de jonkvrouw, beiden smachtend naar een
ideaal, dat niet bereikt kon worden. Kón het werkelijk niet? Waren zij beiden niet
het slachtoffer van een vergissing, waar hij alleen de schuld aan had?
Nog eens keek hij Lisatje van terzijde aan, terwijl zij naast elkaar, achter de moeder,
't maneglanzend pad afdaalden en een diepe, zachte emotie woelde even vol
verteedering in hem op.
Lisatje,.... hij prevelde haar naam zoet in zichzelf, Lisatje.... als een liefkoesterend
zonnestraaltje, als een troost vol teedere verzoening in zijn verder, pas beginnend
leven. Was hij niet al die jaren dom en blind geweest? Had hij niet het echt geluk
verwaarloosd om een hersenschim na te jagen? Iets trilde in hem, van angst en van
geluk, dat hij bijna de kans verkeken had, maar dat het toch nog niet te laat was. Een
frisch geluk van toekomst bloeide eensklaps in de verte voor hem open: wie weet of
zij de vrouw niet worden kon die hem tot het hoogste in zijn kunst zoude bezielen;
zij, de lang en te vergeefs gezochte, 't eenvoudig, onbedorven buitenmeisje, dat
jarenlang, als in stil-nederig bewustzijn van een plicht, gedwee op hem gewacht had?
Zij waren aan zijn huisje en 't speet hem, dat zij er reeds waren. Maar Lisatje kon
niet alleen naar huis zoo laat al in den avond en zijn moeder zelve zond met hem
haar mee.
Eerst spraken zij geen enkel woord. 't Was of 't verlangde alleenzijn hem nu
plotseling verlamde. Al het andere stormde ook nog even als een woeste deining in
hem op. Maar eensklaps nam hij moed en vroeg, heel zacht, met een stem die eventjes
hikte:
- Lisatje,.... woarveuren hè-je doar geschriemd?
Zij gaf geen antwoord. Haar voetjes klonken zenuwachtig-gejaagd in de nachtelijke
stilte op de harde keien van den steenweg. 't Was of ze vluchten wilde.
- Wilt ge 't mij nie zeggen? Zie-je mij nie geirne? vroeg hij eensklaps abrupt.
Zij schrikte ervan. Hij zei ineens te veel. Hij zei ineens álles. Het duizelde in haar.
- O, Fons, zuchtte zij.
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Hij nam haar hand. En zijn arm sloeg hij zacht om haar middel.
- O, dat er ons iemand moest zien! sidderde zij.
Hij sloot haar dicht tegen zich aan, hield haar stil, gaf haar zijn eersten zoen.
- Lisatje, 'k zie ou geirne, zuchtte hij.
- De jonkvreiwe zie-je geirne, antwoordde zij, zich loswringend.
Dat beet hem als een gift; hij liet haar los.
- Ge'n meugt da nie zeggen! riep hij barsch.
Zij zweeg. Weer liepen zij een poosje sprakeloos naast elkaar, tusschen de eerste
huizen. Het bonsde in hem, onstuimig. Hij voelde zich verkleind, vernederd, en wilde
groot en sterk zijn. Hij dacht er aan om plotseling weer af te breken, om haar geen
blik meer te gunnen.
't Was of ze 't voelde. Eenklaps nam zij zelve weer zijn hand, heel zacht, heel
teeder, legde haar hoofd op zijn schouder en smolt zuchtend weg in tranen.
- 'K zie ou toch al zeu lange geiren, snikte zij dof.
Zij stonden vóór haar ouder's woning. Er was nog licht achter de gesloten blinden
en boven de deur stond leesbaar als bij klaarlichten dag het opschrift van het
uithangbord:
Xaveer Van Belleghem, huisschilder en tapissier.
Fonske gaf haar een stillen, langen zoen.
- Nie schriemen, Lisatje, nie schriemen, suste hij fluisterend. En hij droogde zelf,
met zijn zakdoek, haar tranen af.
- Wanneer zie 'k ou weere? vroeg ze fluisterend.
- Morgen, antwoordde hij op denzelfden toon. O, Lisatje, mijn Lisatje, we goan
nou toch alle twieë zeu gelukkig worden. 'K hè ou toch zéúvele te zeggen, veur loater,
veur de toekomste.
- Watte? vroeg zij, met plotseling opgewekte, vrouwelijke nieuwsgierigheid.
- Morgen, zei hij, morgen, nou es 't te loate.
Een gestommel daarbinnen deed hen haastig van elkander scheiden. De portaaldeur
ging open en Van Belleghem verscheen op den drempel, breed en zwaar in 't schijnsel
van den lichtkring.
- Ha! zij-je doar eindelijk! 'K miende da ge ginder ging blijve sloapen! lachte hij
vettig.
Fonske wou, ondanks Van Belleghems aandringen, niet binnenkomen. Hij wenschte
vluchtig goe nacht en haastte zich weg.
Hij liep naar huis toe, gejaagd, met groote schreden, zijn gansche
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wezen overweldigd van emoties. Maar vóór zijn hekje bleef hij even staan, en, na
een korte aarzeling, besteeg hij voor de tweede maal, sluipend als een dief, den
zandigen molenberg.
Hij kón zoo maar niet dadelijk gaan slapen. Het was tè bruisend-vol in hem; hij
moest dat eerst laten bezinken en bedaren.
Hij kwam op den top van den heuvel, in de beschermende schaduw van den ouden
molen. Een zacht, frisch windje blies er suizelend door de naakte wieken en streelde
heerlijk-kalmeerend zijn gespannen hoofd en zijn gloeiende wangen. Wat was 't daar
alles schoon en grootsch in stil-heldere maneklaarte! Wat lag het dorpje kalm-gelukkig
daar beneden rond zijn kerkje en hoe sereen wond de rivier haar zilveren slingerlint
omheen de sluimerende weilanden!
Zijn oogen schitterden en hij strekte zijn handen uit, als wou hij al die zachte
weelde omvatten. Dat alles was van hem, hij voelde 't ineens als een overheerlijke
bron, waaruit hij schatten en wonderen zou putten. Alles wat hij totnogtoe gedaan
had was niets dan zoeken en dwalen van vergissing in vergissing; zijn leven begon
pas; zijn leven, zijn rijke, mooie, milde, echte leven lag daar vóór hem open als een
tooverwereld, verheerlijkt door 't geluk der liefde, glanzend en glinsterend als 't ware
van de kunst waarmee hij 't zou bezielen.
Nu was hij man ineens, een fiere, sterke, trotsche man, in vol bewustzijn van zijn
kracht en waardigheid. Niets meer was in hem over van het schamel koeiertje van
vroeger jaren, en gansch 't verleden scheen reeds verre weggeweken, als in een vagen
droom.
Hij keek over de weilanden, en door den grijsachtigen sluier dien het manelicht
tusschen de verten spreidde, zag hij de donkere silhouet der twee regeerende kasteelen,
die met nog slechts één enkel weifelend lichtje elkander melancholisch schenen aan
te kijken. Ook alles wat daar nog zoo kort geleden was gebeurd en hem zoo zwaar
doen lijden had, scheen reeds heel verre van hem af te liggen. Zijn geest was er al
vreemd geworden; zijn blik kon er zich niet meer aan boeien en zacht kwam hij terug
naar 't nederig huisje onder aan den heuvel, het laag, manegeel huisje met de geslotene,
grijsblauwe luiken, waar nu ook Lisatje Van Belleghem van hun zoo lang door hem
verwaarloosde geluk te droomen lag.
Zoo had het moeten zijn; en zoo was het ook goed, o, zeer goed, na veel strijd en
vergissing.
Nu mocht het leven beginnen.
Einde.
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Slachtoffer
door Ina Boudier-Bakker.
Pa was jarig.
Om de tafel in de voorkamer, waar de schemering uit de nauwe straat al binnenviel
en in de hoeken donkerde nu het na vieren liep, zaten ze, Pa en z'n vrinden. Die waren
ten slotte toch nog even komen aanloopen, en dubbel blij verwelkomd, daar het
scheen op het vergevorderd uur, alsof de feestdag, verlangend vooruitgezien in de
onverbroken eentonigheid der voorbije weken, ongestoord en triestig verloopen ging,
nu niemand zich blijkbaar nog waagde in 't door de ziekte der kinderen besmette en
lang gemeden huis. En de stemming was opgeleefd nu de gasten onverwacht lang
en gezellig bleven plakken, en 't àl drukker en vroolijker stemgeroes veelbelovend
verving de mistroostigheid van zoo vele voorafgaande, in verveling ‘onder elkaar’
gesleten andere Zondagen.
En tante was overgekomen, tante Fie! Die kwam altijd op verjaardagen om moe
te helpen met de drukte van presenteeren en inschenken. Eigenlijk wàs er geen drukte,
nu Leo en Klaasje nog ziek waren, en er dus geen echte visite kon zijn, maar tante
Fie was tòch gekomen, en zij zat er, groot, breed en glimmend in haar zwart satijnen
japon, met de glinsterende oorbellen, en al de gele kammen in haar haar - zóó mooi,
dat Betsie de oogen niet van haar af kon houden.
‘Wat 'n prachtige zij! en wat zat het glad, lekker zacht om met je vingers langs te
voelen - en wat 'n goud droeg tante altijd, kijk die oorbellen! En dat haar, o jé als je
daarvandaan naar moe's haren keek, dat leek wel niks, zoo glad en zoo dun - al die
rollen in dat zwarte haar van tante, hoe kreeg zij ze zoo -
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't was alles prachtig...’ En 't kind, voelde even tersluiks aan haar eigen grauwblond
staartje, schoof het dan als beschaamd weer over haar schouder naar achteren.
Eigenlijk hoefde tante niets te doen, want Betsie kon al heel knap helpen, vond 't
fijn, met den taartjesschotel rond te mogen gaan - want taartjes wàren d'r, al mochten
Leo en Klaasje d'r niet van hebben van den dokter, dat had die vanmorgen nog gezegd.
In de donkere alkoof stonden de twee bedjes tegenover elkaar. 't Eene was van
Leo, die mocht al overeind zitten warm ingestopt met een wollen doek, en vanuit de
donkere grot, die de alkoof zonder licht op dit uur van den dag al was, zagen zijn
begeerige oogen verlangend uit in de gezellige kamer met al die menschen.
En er ontging hem niets: ‘Wéér een glaasje voor Meneer Balstra, jé 't derde al! zou Betsie nou ze zoo heelemaal alleen met die taartjes rondliep er niet stiekum een
afnemen - o, ze had 'r mond net vol - schrok! zeker 't grootste uitgezocht - zoo een
met room - hè gossie, één had hij er toch mogen hebben, 't was fijn, met schuim! wat zou die toch vertellen Meneer Jansen, dat ze zoo lachten - wat 'n dikke vent - en
tante Fie, die vertelde ook - hè jakkie, hij kon d'r hier net niks van verstaan - -’
Zijn boek, dat hij eerst geduldig had bekeken, gooide hij opeens verveeld uit bed
- hij kon hier niet langer zoo maar in zijn eentje zitten, hij wou d'r óók wat van hebben
van de visite - en al meer en meer schoof hij op naar 't voeteneind, hing eindelijk
lang uitgerekt buiten bed, z'n handen grabbelend langs den grond.
Maar er lette niemand op hem en zich weer omhoog over den bedrand werkend,
keek hij even aandachtig in 't andere bed, waar klein Klaasje lag, stil met dichte
oogen - en floot zachtjes.
Maer 't hielp niet, Klaasje keek niet op.
‘Klaasje! Klaa-aas!!’ riep ongeduldig de jongen.
Het zieke kind knipperde met de oogleden, flauw blauw lodderden de oogjes even
naar Leo heen; dan, bewegingloos gekneveld in 't waterverband, dat z'n zieke borstje
benauwd insloot, bleef hij stil liggen, duwde alleen de deken wat af.
‘Nee, met Klaasje was 't niks gedaan - hij sliep alweer - hoor, wat praatten ze daar
nou over hen tweeën?’
Zijn kin gestut op den harden bedrand luisterde hij fel.
't Was moe tegen tante Fie: ‘Een getob hoor, drie weken lang,
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eerst met die mazelen, twee zieke kinderen tegelijk, en die Leo kon je haast niet in
bed houen - en toen waren ze allebei zoo gaan hoesten en hun maag in de war - en
nou was Leo haast beter, maar bij Klaasje was 't bronchites geworden, hij lag nog in
't waterverband, maar de dokter was van morgen heel tevreden ja dan dacht je d'r te
zijn, hadt je dit weer - -’
Even keek de visite onbestemd de donkere alkoof in, waar niets meer te
ondescheiden viel - knikte schijn-belangstellend - maar de jongen, meenend, dat de
aandacht nu eindelijk op hem gevestigd was, verviel plotseling in luidruchtigheid;
en hij beukte met zijn twee vuisten de kussens, en sprong op en neer in zijn bed.
‘Zoo'n bengel!’ lachte tante Fie, waar ze hem zag in 't donker op en neer dansen
als een witte hansworst. Ze stond op, langzaam en zwaar, met een satijnig gekraak
van haar japon, en kwam op hem toe.
‘Zoo'n bengel,’ en ze trok hem tegen zich aan, en knuffelde hem met haar dikke,
zachte handen. Beduusd een oogenblik door de liefkozing van die tante, die hij haast
nooit zag, prettig ongewoon voelend de aanraking van gladde zij aan zijn wang, zat
hij een oogenblik stil in elkaar als een verschrikte poes - toen plotseling sloeg hij
zijn wilde stevige armen uit en rukte haar bijna omver over het bed. En ze stoeide
met hem, kriebelde hem, tot hij 't hardop uitgilde van pret.
In 't andere bed knipte Klaasje, verschrikt opschokkend de pijnlijke oogjes open,
en versuft, vaag beangst bleef hij, niet begrijpend, staren naar dien breeden, gladden,
zwarten rug, zoo benauwend dicht bij hem. En weer knipten zijn oogen, om pijn
ergens in zijn hoofdje bij Leo's gillen.
Moe was ook binnengekomen.
‘Stil een beetje voor Klaasje,’ zei ze.
‘Hindert dat?’ Tante Fie keek wat verlegen op, oolijk ssst wijzend aan Leo.
‘Och, ik weet niet, de dokter zei, we moesten 'm vooral kalm houen - nou 't ligt
hier wel stil anders....’
‘Tante wat is dit? en dit tante? riep Leo er doorheen, en zijn driftige jongenshanden
frommelden ongedurig aan het medaillonnetje om haar hals. Ze knipte het even open
om hem tevreden te stellen, en maakte zich toen los. Ze was rood van het bukken,
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en Leo hoorde iets hard knappen toen ze weer recht ging staan. Verbaasd keek hij
haar aan, wat 't zijn kon, zag, dat ze onderzoekend voelde langs haar zij. Klaasjes
oogen vielen weer toe, terwijl moe, over hem heengebogen, de dekentjes hooger
optrok maar gekneld in 't te stijf verband, wrong hij met een kreuntje zijn hoofd opzij,
het heete halsje wegrekkend uit het broeiend dek.
Even keek moe - dan gerustgesteld ging ze terug in de kamer, de heerlijk gezellige
kamer, waar ze nu zoo prettig bij mekaar zaten.
‘Hij slaapt’, zei ze, en even opmerkzaam bij het luider gegons der zich nauwelijks
meer dempende stemmen, hernam ze zwakjes:
‘Zooals zoo'n kind maar door alles heen slaapt hè?’
‘Dat 's een goed teeken,’ zei meneer Balstra opgelucht en meneer Jansen zich nu
eveneens bevrijd voelend van den klemmenden druk stil te moeten zijn, viel in:
‘Ja, kinderen! Kom daar eens om bij een groot mensch. Ik kan je zeggen, het
hindert mij, als er een bromvlieg in de kamer is, dan kan ik al niet slapen....’
‘Nee,’ zei meneer Balstra. ‘Ik slaap altijd goed, alleen als ik wat mankeer, dan
moet ik alles doodstil om me heen hebben, dan hindert me letterlijk alles....’
En pa zeker er over heen:
‘Daar heeft zoo'n klein kind nog geen erg in.’
Betsie, zich groot voelend, zij alleen bij de groote menschen, keek even
geringschattend de alkoof in - en inniger vleide ze zich tegen tante Fie, bang dat ze
naar 't broertje zou gestuurd worden om te spelen; want ze hoorde heel goed, hoe
Leo, weer aan zich zelf overgelaten, belust op een spelletje, opnieuw probeerde
Klaasje wakker te roepen.
‘Klaas - Klaasje! hoor es!’
't Heete hoofdje verschoof even zoekend op 't brandende kussen, de verschroeide
lipjes openden korstig-droog; maar hij gaf geen blijk van belangstelling bij Leo's
roepen.
Moe was dichter geschoven in den gezelligen kring, waar tante Fie, zich zelf wel
wetend groote knappe vrouw, gekheid maakte met de heeren, die met wat kleine
glinsterende oogjes naar haar keken, uitbundig lachten om al wat zij zei.
Verdrietig sprong de jongen op en neer in zijn bed.
‘Waar lachten ze nou toch weer zoo om!
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Wat had tante Fie daar nou gezegd, hè, ze was zoo gauw weggegaan bij 'm vandaan
- hij zou Betsie vragen wat tante voor grappigs gezegd had.’
‘Betsie!’ riep hij, ‘Betsie!!’
Maar 't zusje schokte korzelig afwerend met haar elboog, keek niet om.
‘We zullen de lamp er maar bij opsteken,’ zei de jarige pa opgewekt. En een
plezierig ha! schalde op, toen fel onder de gele kap het licht uitschoot.
‘Ha - ah!!’ juichte Leo in zijn bed na, mee willende doen, z'n aandeel willende
hebben van de pret; maar hij zag wel, niemand lette op hem, en hij bleef maar akelig
verschoven op het tweede plan in de nu geheel donkere alkoof.
‘Wat zou hij nou toch doen - wacht onder bed lag zijn trompet, daar zou hij wel
eens eventjes op blazen -’
Heelemaal over de rand naar beneden duikend, alleen zijn voeten nog vastgehouden
in de dekenprop, tastten zijn handen onder bed, waar 't speelgoed van dien morgen
bewaard lag.
‘Daar hadt je 'm - effen blazen - dan zou Klaas toch wel wakker worden.’ Zachtjes
blies hij een paar tonen, die voor 't gezelschap in de kamer verloren gingen in 't
stemgeroes, en benieuwd observeerde hij, al blazend, de uitwerking op Klaasje.
Weerloos het gezichtje in 't licht, dat pijnlijk stak door de brandende oogleden,
kreunde Klaasje klagelijk op bij 't onverwacht nieuw rumoer; onder de dichte deken,
het broeiende opdrogende verband, hijgde het kind in de onfrissche kameratmosfeer,
en plots scheurde een kuch uit zijn keel.
Leo trok er dadelijk partij van.
‘Moe!’ riep, ‘Moe! Klaasje hoest, hij wil drinken!’
Spijtig, zóó uit 't verhaal van Fie over dat malle mensch aan d' overkant, mevrouw
Loor, stond moe op, kwam met een kroesje citroen en water naar de alkoof. Tante
Fie had zich belangstellend even omgekeerd.
De oogen van den jongen glinsterden. ‘Tante Fie, hè tante, komt u dan ook?’ riep
hij verlangend ‘moet u hooren tante!’ - en als laatste middel om haar te lokken daar
uit die heerlijke gezellige kamer waar 't feest was, aan zijn nare donkere bed, blies
hij opeens schel taterend zoo hard hij kon op zijn trompet.
‘Jongen!’ lachte tante Fie gul, en ze stopte haar vingers in
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haar ooren, maar hij, verrukt door z'n succes, blies door, rechtop in zijn witte hansop,
met oogen, stralend van plezier, oorverdoovende, snerpende geluiden.
Driftig keerde moe zich om.
‘Hier die trompet!’ en ze ontrukte hem 't ding, gooide 't buiten zijn bereik op de
tafel. - ‘Dat getoeter vlak aan je hoofd!’ en ze probeerde Klaasje te doen drinken,
innerlijk popelend van ongeduld.
Maar Leo was in een gillend protest losgebarsten, en hij krijschte, woedend, zonder
tranen, om zijn trompet, tot hij plotseling zweeg om pa, die hinderlijk gestoord in
z'n plezier, met groote stappen de alkoof inkwam.
‘Wil jij je mond wel es houen? Gauw gaan liggen, en laat ik je niet meer hooren,
of pas op hoor!’
Geschrikt van de bulderstem, bang voor het dreigende groote vaderlijf, de
opgeheven hand zoo vlak boven hem, schoot het jongetje gezwind onder de dekens,
trok die tot z'n kin op.
Onwillig knorrig keek pa van hem naar Klaasje, die half opgericht door moe gretig
het drinken inslurpte.
Even raakten moe's vingers het kussen en plots wantrouwend legde ze de hand op
de sloop.
‘Wat was dat warm! Zou hij nou toch weer meer koorts hebben - maar hoe kon
dat - de dokter had toch van morgen nog gezegd, dat 't nogal goed ging....
En terwijl ze het kussen keerde, z'n hoofdje neerliet op den frisschen kant, riep ze
aarzelend haar man.
“Zeg....”
“Wat is 'r?”
“Hij is zoo warm, zou hij weer meer koorts hebben?”
Maar hij viel dadelijk knorrig uit:
“Jij ook altijd! nou net, als 't eindelijk voor 't eerst weer es een beetje gezellig is,
nou je weer eens iemand hébt....
Omdat hij warm is - dat moèt immers, begrijp je dat niet? Warmte moet zijn
genezing zijn....”
Zwaar bukte hij over het zieke kind, dat benauwd het hoofdje op zij trok om den
warmen adem te ontgaan.
“'t Zal wel losloopen,” zei hij zonder veel aandacht - “gevatte kou moet er door
warmte uit - als hij lag te rillen, dan hadt je reden tot klagen....”
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Haastig stapte hij de kamer weer in, waar de vrinden schuin op hun stoelen de hoofden
bij elkaar, uitbarstten om een gefluisterde grap; verlangend schoof hij er tusschen.
Nog even aarzelde de vrouw, dan ging zij ook naar binnen, met geweld de opgekomen
zorg verzettend - snakkend ook om te genieten van de gezelligheid die er nu eindelijk
weer eens wàs, waar je van moest profiteeren na al die saaie ziekteweken - de kinderen
lagen toch goed in bed, konden geen kwaad, en verhelpen kon je er toch niet aan en dichter schoof ze bij Fie, dat die nu verder vertellen zou van Mevrouw Loor, dat
mensch - nou en die had een japon van tweehonderd gulden, de meid had 't verteld
aan haar schoonmaakster en d'r man verdiende maar achthonderd - ze zeggen dat
ze....’
Gretig bogen de vrouwenhoofden naar elkaar toe. Betsie, gedrongen tegen de tafel,
haar gloeiende wang op haar arm, ving op halve zinnen, woorden die ze niet begreep
- maar ze luisterde, luisterde gespannen met glinsterende oogen, en nijdig rukte weer
haar elboog, toen uit 't bed twee maal het broertje zachtjes verlangend om haar riep.
Steelsgewijze of hij nergens aan dacht nam Jansen een sigaar uit den nog vollen
sigarenbeker op tafel en even steelsgewijze liet pa het toe... na eenige aarzeling
presenteerde hij dan Balstra, nam zelf ook een....
Even werd Moe opmerkzaam.
‘Zeg,’ zei ze flauwtjes, en ze wees met haar hoofd naar de alkoof, ‘zou het niet....’
‘O welnee’ weerde hij haastig af.
‘We zitten er hier zoo'n eind van daan en we kunnen hier de deur een eindje
openzetten, dan trekt het de gang wel in.’
Uit het grootste bed bespiedde Leo het alles met slaperige oogen.... huilerig, omdat
zich niemand met hem wou bemoeien, moe en doezelig hij ook van 't ongewoon
gedoe, 't druk gepraat, had hij zich laten afzakken, lag nu met zijn hoofd op den
bedrand verveeld te kijken.
Dan opeens kreeg hij een idee; hij kwam overeind, en keek naar Klaasje - die lag
als te voren stil, kort benauwd te hijgen, de oogjes dicht.
Het jongetje kéék.... In de kamer lette niemand op hem; om de tafel zaten ze
allemaal, dicht bij elkaar geschoven, moe en tante
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Fie, en Betsie ertusschen, met hun rug naar hem toe, en pa en die meneeren zaten te
lachen en te rooken, keken nergens naar - hij kon 't best wagen - hij wou niet langer
hier zoo maar alleen liggen, hij wou bij Klaasje, samen bij elkaar in bed....
Nog een oogenblik spiedde hij, dan voorzichtig glipte hij eruit, wipte met een
zachten sprong naar den overkant - en kroop in 't andere bed, behoedzaam Klaasje
naar den muurkant opduwend.
Even kreunde het zieke kind geschrikt op, maar meteen hield de hand van het
broertje stevig zijn mond dicht.
‘Stil nou Klaas, je mag bij me - prettig?’ en hij wurmde zijn arm onder Klaasje
door, sloeg ook zijn anderen arm om hem heen, lag toen tevreden stil, het
koortsgloeiende lichaampje stijf tegen zich aangedrukt.
En sliep in....
In blauwe wolkjes dreef de sigarenrook de alkoof in; maakte de lucht in de
menschenvolle benauwde kamer om te snijden.
Het korstig droge mondje half open, lag Klaasje te hijgen.
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Op de kentering.
Dramatische studie in één bedrijf.
Door Frans Mijnssen.
Personen:
KAREL DE WILDT.. } hun leeftijd: ruim 35 jaar.
HERMAN BORCHARDT. } hun leeftijd: ruim 35 jaar.
DORA VERMEER.
Te Amsterdam. Tegenwoordige tijd.
Het door een man van smaak ingerichte woonvertrek ten huize van Dora Vermeer. De kamer
heeft iets gezellig-persoonlijks.
Achtergrond en links deuren.
Het is avond. Het licht is aan.

Eerste Tooneel.
KAREL. DORA.
Zij lezen allebei de krant.

DORA
(nog half in haar lectuur).

Zeg, Karel, ben je van plan vanavond nog met me uit te gaan?
KAREL
(kijkt van de krant op, ziet haar even aan).

Nee, dat was ik niet van plan (korte stilte)

. Wou jij uit?
DORA.

We kunnen hier toch niet den heelen avond zoo blijven zitten?
KAREL
(onder zijn lectuur).

Waarom niet?
DORA.
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Nou, als je denkt dat je gezellig bent -!
KAREL.

Nee, da's waar, dat ben ik niet, - of ten minste: niet meer. Dat bedoelde je zeker.
DORA.

Ik bedoel, dat ik niet tegen die stilte hier kan, tegen zoo'n dooie boel... 't Werkt op
me zenuwen.
KAREL.

Vroeger kon je wel tegen die stilte en die dooie boel, toen ik - je uit 't lawáái had
gehaald.
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DORA.

't Is goed, dat je me daar zoo nu en dan eens aan herinnert, anders zou ik je m'n heele
leven niet voldoende dankbaar blijven...
KAREL.

Ik geloof, dat 't vandaag de eerste keer is, nietwaar? En dankbaarheid - heb ik daar
ooit aanspraak op gemaakt?
(ironisch:)

In elk geval geloof ik op 't oogenblik vast aan die dankbaarheid, aan die blijvende
dankbaarheid -!
DORA
kijkt hem aan; hij beantwoordt dien blik. Zij zien elkaar korten tijd sterk in de oogen; dan:

KAREL
(koel).

Maar als jij uit wil gaan - ik heb 'r niets op tegen. Wil je wandelen? Naar 't
bioscooptheater? Of naar 't café? Ja, naar 't café - om niet met mij alleen te zijn (nu plotseling dreigend:)

Is 't niet?
DORA.

Och kom, - dus dat is 't: je bent weer jaloersch? Ik kan 't toch niet helpen? Hij is toch
'en vriend van jou - ik ken 'm door jou!?
KAREL.

Ja, hij is 'en vriend van mij.
(even bitter:)

Een van m'n oudste vrienden.
DORA.

Nou dan!
(korte stilte, dan verder braveerend:)

En wiens schuld is 't, dat ie ook mijn vriend geworden is?
KAREL
(stil).
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Je hebt gelijk... Je mocht 'em eerst niet lijden... En ik heb je verzocht, om mijnentwil...
Zoo ben ik toen geweest DORA.

Dat heb ik niet willen zeggen.
KAREL
(als werktuigelijk:)

Nee, dat heb je niet willen zeggen (stilte; dan, plotseling, zenuwachtig:)

Ik moet toch 'ens met je praten.
DORA
(kijkt hem aan).

Goed.
KAREL
(zit weer in fauteuil, wat ineengedoken; aarzelt weer).

DORA.

Je hadt me iets te vertellen KAREL.

Je vindt 't dus zelf ook beter, dat ik er over spreek?
DORA.

Zeker, - dan weten we meteen wat we aan elkaar hebben. Nietwaar? Ik kon er toch
niet over beginnen.
KAREL
(nauwelijks bedwongen).

Dus je hebt wel gemerkt, hoe ik... hoe ik...
DORA
(haalt schouders op).

KAREL
(als boven).

En jij hebt mij niets te zeggen?
DORA.

Dat hangt er van af.
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KAREL
(weer ineengedoken).

Ik heb gezwegen... Ik heb gedacht, dat 't toch misschien 'en kinderachtige jaloezie
van me was. En dat 'en onschuldige flirtation...
(sterker:)

al ga je niet zoo ver, onder deze omstandigheden...
(zeer ontroerd:)

En omdat 't zoo mìsselijk zou wezen: jìj - en hìj! (stilte; dan nog zeer ontroerd:)

Moet ik nog méér...? Je zou me door 'en wóórd -!
DORA
(hard:)

Ik heb liever, dat je nu maar in eens alles zegt.
(stilte).

KAREL
(opstaand, naar haar toe; vat haar hand, die ze hem, passief, laat).

Ik heb je misschien - beleedigd? Vat m'n woorden dan op als - als 'en bewijs... dat
ik nog altijd van je hou -!
(laat haar hand los;
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kort, onwillig:)

Och, ik zeg dwaasheden.
(korte stilte; vervolgens, hij laat zich weer gaan:)

En toch, zie je - wij tweeën, we hebben 'r toch te veel samen voor doorgemaakt.
(moe:)

Ik had al eerder wat gezegd - ook tegen hem, maar dan.... Je kunt ook gedachten
opwekken, die nog niet bestonden...
(oplevend:)

En zoo ben ik 'r bìj blijven zitten. Maar
(dreigend:)

weet je, dat houdt iemand niet uit.
(ruw:)

Omdat ik 't niet kwìjt raak DORA
(op; zij staan tegenover elkaar; hunne blikken pijlen elkaar opnieuw; dan, hard:)

Omdat je 't niet kwijtraakt -?
KAREL
(alsvoren:)

Dat jullie achter me rug...!
DORA
(als voren, uitdagend:)

Wat -?
KAREL
(weer inzinkend; kort, somber:)

Dat weet ik niet.
(Stilte)

.
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DORA.

Jij weet 't niet (korte stilte; ziet hem aan, vreemd:)

Ja, beste jongen, 't is waar, d'r is in den laatsten tijd veel veranderd. Maar is dat soms
mijn schuld? Als jij van 't begin je oogen open hadt gehad... Maar jij scheen te denken,
dat ik te oud of te leelijk was geworden om nog indruk op 'en man te maken KAREL
(met slecht bedwongen ontroering).

Ik dacht, dat jij toch ook nog van mij hieldt...
(dan, moe:)

Waarin... bestaat die... verandering -?
DORA.

Herman en ik hebben ons niets te verwijten. Dus dat we achter je rug - nee.
KAREL.

Zoo.
(na korte stilte:)

Je spreekt aldoor zoo hard en met zoo'n... beslistheid; ik weet wel, dat 't tusschen
ons al lang niet meer was als 't had kunnen zijn, maar (kort:)

ik begrijp 't niet van je DORA
(als heeft zij plotseling een besluit genomen).

Je hebt gelijk; 't is zoo: we hebben te veel samen doorgemaakt; ik heb te veel aan je
te danken KAREL
(onwillige schouderbeweging).

DORA.

Ja zeker, ik heb te veel aan je te danken om niet heelemaal wáár tegenover je te zijn.
Ik wil je eerlijk bekennen, wat er tusschen Herman en mij bestaat. Maar dan moet
je me kalm laten uitspreken.
KAREL
(reageerend).
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Zeg de dingen gewoon tegen me. Wij kunnen heel gewoon tegenover elkaar zijn.
We begrijpen elkaar onmiddellijk.
DORA.

Ook goed. Herman houdt van me, moet je dan weten.
KAREL.

Juist.
DORA.

Jij hebt 'r nooit over gedacht me te trouwen KAREL
(haalt schouders op).

DORA.

Maar hij houdt zoo veel van me, dat ie me trouwen wil.
KAREL.

Zoo.
(korte stilte; dan, met meer smart dan heftigheid:)

En dat hebben jullie... in elkaar geknoeid... terwijl ik... Terwijl jullie oogenschijnlijk...
(harder:)

Och nee, - ik had 't moeten begrijpen - ik heb immers z'n blikken gezien! En ik heb
jou - 'm zien aankijken -!
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(beweging van haar, dreigend:)

Ja!
(harde lach).

En nu gaan jullie trouwen; jullie - mijn vrouw en mijn vriend. Wat is 't jammer, hè,
dat ik jou daar zoo - ontijdig naar moest vrágen. Nu is de heele verassing - mislukt.
(onwillig, door zelfcritiek:)

Och -!
(stappen door vertrek; zitten).

DORA
(eerst onverschillig, later sterker:)

Kan ik 't soms helpen!? Wat is dat dan voor 'en leven geweest den laatsten tijd! Je
zegt, dat je nog wat om me geeft, - heb je dat dan soms laten merken? De dagen lang,
dat je me maar gewoon aan me lot overliet! En hoe wàs je tegen me? Kon ik ooit in
jou oogen 'en verstandig woord zeggen? Dee ik ooit iets dat naar je zin was? - Nou,
dat begint iemand te vervelen, altijd achteraf te worden gezet en altijd als iets
minderwaardigs te worden behandeld.
KAREL.

Mijn schuld - alleen mijn schuld, niet? En d i t is dus óók mijn schuld - zooals voor
de hand ligt.
(korte stilte.)

En hoe lang - zou deze ménage-à-trois (beweging van haar; schamper:)

In geestelijken zin!
(korte pauze; stiller:)

Hoe lang... is dat nu zoo?
DORA.

We hebben eigenlijk gisteren pas met elkaar gesproken... En ik had graag gehad, dat
hij dadelijk naar je toe was gegaan... Hij wilde 't je ook zoo gauw mogelijk zeggen...
Maar we wisten natuurlijk allebei... dat je... hoe je 't moèst opnemen. 't Kon wel niet
anders, of je moest 't je erg aantrekken... En toch: kàn 't nu niet, dat we zonder elkaar
verwijten te doen van elkaar gaan? Ik zal nooit vergeten, dat jij...
KAREL
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(heeft het laatste niet meer in zich opgenomen; als voor zich zelf:)

Ik zou willen weten, of 't werkelijk mijn schuld is.
(ziet haar aan; sterker:)

Van hem spreek ik niet.
(zeer sterk:)

Voor hem bestáát geen verontschuldiging.
(terugvallend:)

Als ik zeker wist, dat 't waar was... dat ik door mijn houding... dat ik je daardoor zelf
van me had vervreemd... na dien tijd, dien mooien eersten tijd...
(Stilte).

We hadden arm moeten blijven... Dan zou je niet zijn veranderd... Toen we samen
moesten ploeteren en we alleen op elkaar waren aangewezen...
(korte stilte).

Maar toen 't me wat beter begon te gaan...
(stilte).

DORA.

En?
KAREL.

Toen kreeg je de smaak weer beet...
(na beweging van haar)

voor de oue... noem 't maar: weelde.
DORA.

Mooie weelde.
KAREL.

Toèn, van jou - ja.
DORA.

Dat bedoel ik niet.
KAREL.

Zoo, bedoel je dat niet (ziet haar aan; plotseling, vreemd:)

Ik weet niet of ik je begrijp...
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DORA.

Zullen we nu niet maar 'en eind maken aan dit gesprek. 't Is pijnlijk voor mij èn voor
jou. Laten we als goèie vrienden...
KAREL
(zonder te luisteren).

Als dat waar was...
(staat weer voor haar).
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Wees oprecht, Dora, zeg me éérlijk: ga je van me weg, omdat... 't: uit is - wiens
schuld dat is, laten we daar dan niet over spreken - en ik zal je dan (grimlach)

ik wil toch ook geen aalmoes. Of... doe je 't om... iets anders.
(moeilijk:)

Door... Omdat je verlangt naar 'en weelde... die hìj... die hìj in staat is..
DORA
(fel).

Nou moet jij mij nog vragen - waarom ik genoèg van je heb; als dat daar in jou hoofd
kan opkomen. En jij houdt nog van me. Is 't niet!? Is 't niet!!?
KAREL
(evenzoo).

Ja. Ik hou van je, en... ik - háát je. Ik haat je, omdat... Daar heb ik zoo veel reden
voor. En ik hou van je... ja, waarom - waarom!? En zoo is 't al zoo lang geweest.
(korte stilte:)

Ik heb de laatste jaren onder jou geléden... en toch kon ik niet van je af. Zoo diep zat
die oue... genegenheid erin. Of... wie verklaart dat!?
(harder weer:)

In je doen, in je zoogenaamd de dame uithangen, in al je uitingen haatte ik je... omdat
'tgeen ik daaronder voelde... omdat dat... En toch kon ik 't niet vélen als ik aan 'en
woord, aan 'en blik van 'en vriend - merkte... dat hij over je dacht... net zoo als ik
zelf 't deed....
DORA
(staat op).

Je bent altijd sterk geweest in 't uitrafelen van gevoelens...
KAREL
(oog in oog).

Zoo.
DORA.

Maar dat is iets anders, dan echt wat voelen voor 'en vrouw.
KAREL
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(nog ingehouden, maar dreigend:)

Ik ken je!
DORA
(hard, schamper).

Je kènt me!
KAREL.

Ja, eerst niet. Maar daarna. En al lang.
DORA
(als boven).

Zou je dènken!?
KAREL.

Ja.
(plotselinge uitval).

En ik wéét 't. Herman is 't niet, maar jij! En - dáár doe je n'et om!
DORA
(snelle beweging naar hem toe; met haar hoofd dicht bij het zijne werpt zij hem een korten smakelijken
lach in 't gelaat:)

Jij!
KAREL
(met afkeer:)

O!
Dora kijkt hem nog even sterk aan; dan naar deur links. Dora af. Deur toe.

Tweede Tooneel.
KAREL.

Later HERMAN.
Karel is blijven staan, zijn toorn reeds gebroken; wrijft zich met de hand over de oogen. Dan
een paar langzame vermoeide stappen door de kamer; laat zich ten slotte in een fauteuil
neerzinken, steunt het hoofd in de hand. Stilte. Hij zucht op, ziet even, als afwezig, om zich
heen; verheft zich uit den fauteuil; gaat, toch minder gebogen, naar deur achtergrond. Karel
af. Tooneel korten tijd leeg. Dan komt hij weer op; achter hem Herman.
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KAREL
(bij het binnenkomen, mat).

Ik had je niet verwacht....
HERMAN
(hij beheerscht gedurende het volgende slechts met moeite zijne zenuwen).

Nee.
KAREL
(als boven).

Ga zitten.
HERMAN
(doet dit).

Ik had je graag 'ens gesproken....
(met hoofdbeweging naar deur).

Is -? Ik zou wel even.... alleen met je willen blijven.
KAREL
(zonder hierop in te gaan, met een opflikkering).

Je komt als geroepen.
HERMAN.

Hoe bedoel je -?
KAREL.

Is dat niet duidelijk?
HERMAN
aarzelt. Korte stilte.

KAREL
(kijkt Herman aan; mat weer).

Ik weet 't.
HERMAN.

Heeft Dora...?
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KAREL
(als boven).

Ja.
(schamper, toch moe).

Wie anders -? Is 't al zoo bekènd?
HERMAN
(zenuwachtig).

Je begrijpt, hoe pijnlijk 't voor me is.... dat ik.... tegenover joù....
KAREL.

Ja ja HERMAN
(als boven).

Maar als je alles wist....
KAREL.

Zoo. Och, ieder neemt z'n geluk, waar ie 't krijgen kan - of wat ie er voor houdt.
Nietwaar? En.... misschien bewijs je me wel 'en dienst.
(grimlach:)

'En vriendendienst.
(opstaand, hard:)

Maar 't blijft - 'en infaamheid - vindt je niet?
HERMAN
(hij geeft dit oprechte antwoord thans rustig).

Tegenover jou - ja.
(als eerst; zeer aarzelend:)

Maar.... zij.... ze was niet gelukkig.
KAREL
(schamper).

Is 't dàt!?
HERMAN.

Als je werkelijk.... Dan hadt je d'r ook wel getrouwd.
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KAREL.

Had ik? Dat heeft zij zooeven ook gezegd! Maar dat jij -! Zoo'n argument waar je
niet eens aan gelooft...! Alsof die f o r m a l i t e i t , waar ze immers zelf niet om gaf....
HERMAN.

Waar ze niet om héétte te geven....
KAREL
(als boven).

Och HERMAN.

Karel, ik voel wel, dat ik mezelf niet kan verdedigen. Maar... met haar is dat iets
anders.
KAREL.

Dus 't ìs zelfopoffering - Jij offert je op, omdat ze 't volgens jou - èn, laten we niet
vergeten: volgens háár - bij mij niet goed heeft - nietwaar? Zoo heb ik 't te zièn.
HERMAN.

Kom, Karel -!
(korte stilte).

Ik had graag.... ernstig met je willen praten.... Ik weet....
KAREL
(nu echt).

Ja praten.... we praten.... We hebben zèlfs niet zoo veel fut, om.... Nou ja (hij wil gaan).

Bonsoir.
HERMAN.

Je wilt dus zoo weggaan?
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KAREL
(weer in den eersten toon).

Tenzij ik nog iets voor je kan doen.
HERMAN.

't Ellendige is - ik kan niets zeggen, of ik voel meteen, dat je m'n woorden niet au
serieux zult nemen... En 't kan ook niet anders. Maar ik zou toch zoo graag willen,
dat je wist wàt 't me gekost heeft... mijn besluit.
KAREL.

Je besluit.
HERMAN.

We zijn heel oue vrienden, Karel...
KAREL.

Ja, heel oue vrienden HERMAN.

Ik heb lang niemand gehad, die me zoo na stond als jij... Je was misschien wel al
dien tijd mijn eenige v r i e n d . Met de anderen ben ik nooit zoo geweest als met jou.
KAREL.

Dat heb ik ook wel 'ens gedacht. Wat moet dat nu nog!?
HERMAN.

Dat moet... Dat zijn geen wóórden. Ik weet wat ik prijs geef. En als ik 't dan tòch
doe, als ik 't moèt doen....
KAREL
(haalt schouders op).

HERMAN
(zonder dat te willen opletten).

Je weet één ding niet van me...
(zijn stem trilt even).

Hoe groot mijn behoefte aan liefde altijd geweest is. Ik heb nooit echte levensvreugd
gekend; ik heb nooit de kracht gehad gelukkig te zijn... Ik heb nooit mijn deel kunnen
némen. Ik heb me er klein door gevoeld. 't Heeft op m'n heele leven gedrùkt. 't Is me
'en rem geweest.... eigenlijk bij alles.
KAREL.
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Ja, je was nooit 'en sterke kerel. Je hebt je leven niet zelf gemaakt. Je wòrdt geleefd
(spot)

noemt men dat niet zoo? Vergeet 't maar niet! Och, met mij was dat tot op 'en zekere
hoogte misschien ook wel 't geval - Maar je zult waarschijnlijk niet van me verlangen,
dat ik je aan m'n hart druk en zeg: ik begrijp.... wees gelukkig met 'r. Laten we slap
zijn, - maar d'r zijn grenzen.
HERMAN.

Ik verlang dat niet van je. En als je zegt, dat ik zwak geweest ben in die dingen - ik
heb je dat immers al van te voren toegegeven! Maar dat is voorbij! Ik wil nu ook
mijn geluk. Ik wìl 't -, trots: wat dan ook.
KAREL.

Zoo.
HERMAN.

Ik kàn niet oud worden, zonder dat gekend te hebben. In je jeugd, dan hou je je vast
aan 't geloof in 'en toekomst. Maar als die jeugd achter je ligt.... En dan besef je eerst
goed, wat je hebt laten voorbijgaan.... Jij bent net zoomin iemand die j o n g blijft,
maar met mij is 't wat anders. Ik weet, dat ik op de kentering sta. Ik heb dat gevoel
plotseling gekregen, als 'en pijn. En ik ben 't niet meer kwijt geraakt. En meteen te
beseffen: nooit meer goed te maken. Nooit te kunnen bezitten wat jullie allemaal
hebben gehad en ik alleen niet. - Jij hebt je dikwijls vergist; ik kon me soms niet
begrijpen, dat je niet zag wat ik zag, als je zoo gelukkig en jong was alsof je nu
eindelijk pas je ideaal
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hadt gevonden. Maar jij wàs tenminste gelukkig, dan ook, door je: illuzie. En ik
moest tevreden zijn met mijn: betaalde: misère.
KAREL.

Kom kom.
HERMAN.

Ja zeker, dat was 't immers ten slotte.
KAREL.

Ik kan je eigenlijk moeilijk meer 'en raad geven, is 't wel? Vooral nu ik
‘mee-geïnteresseerde’ ben. Maar anders... Omdat Dora geen vrouw voor jou is. Zij
heeft mij gelukkig gemaakt... en niet gelukkig. Maar jij en ik - we zijn niet gelijk. Je
kunt je wel verbeelden, nu je dàt àlles in je hoofd hebt.... Jij zou nièt gelukkig zijn.
Je hadt al lang getrouwd moeten wezen met 'en vrouwtje... waar je de eerste liefde
van bent... Dan zouen er beminnelijke dingen... die je toch in je hebt, - tot hun recht
kunnen komen...
(korte stilte; Herman wil antwoorden; Karel houdt dit tegen door voort te gaan:)

Die groote daad van je: trots alles!, die is eigenlijk niet eens 'en infaamheid... zooals
ik 'em daar straks noemde. Want... ben je wel 'ens ooit zóó zwàk geweest? En geloof
je zelf ook niet, dat je 't later zult inzien? Nee, - natuurlijk niet; - maar ik ben er
absoluut zeker van - Ik wil je niet beleedigen met dat ‘zwakheid’ telkens... B r u t e n ...
zijn misschien op 'en andere manier zwak. En wat betreft Dora en mij - ik zal mijn
weg wel vinden. Mogelijk heb ik me ook vergist, toen ik dacht dat ik nog altijd wat
voor 'r voelde...
(grimlach)

'k Heb daar net, voordat je kwam, wel 'en stevigen knauw gekregen...
(korte stilte).

HERMAN
(nu eenigzins agressief).

Hoe bedoel je dat!?
KAREL.

Dat heeft hier niet mee te maken.
HERMAN
(als boven).

Je bent altijd in alles zoo zeker - maar je hebt 'r nooit begrepen.
KAREL.
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Mogelijk kon je den goeden smaak hebben, 'r n u n o g n i e t te verdedigen.
(weer in vorigen toon)

Trek je dat trouwens niet aan. Wij (schamper:)

wij bewusten - ik heb 't dus niet over jou, - als we wat ouder zijn geworden, ontkomen
evenmin aan de sleur.
(weer als hardop denkend:)

God weet, of die ‘liefde’ den laatsten tijd ook niet gehechtheid-aan-de-sleur is geweest.
(lacht; direkt tot Herman:)

Zoodat ik nu hier - bevrijd tegenover je sta. - Prachtig is, dat ik niet zou gezien hebben
wat jij wèl zag - bij die vorige gelegenheden. Ik moet je tot mijn spijt bekennen - je
vergist je daarin. Ik heb altijd álles gezien, en dieper, precieser, completer - stel ik
me zoo voor. Iemand als ik ziet ook al wil hij niet zien, en zelfs al maakt hij zich
wijs, dat ie niet ziet.
(korte stilte).

Zoo.... ‘rafelt men gevoelens uit.’
(korte stilte).

Maar.... dat ‘trots alles’ van jou, dat bedoelde als ik je begrijp, vooral: niettegenstaande
i k 't moest zijn, die nu nog met Dora ben. - Je hebt intusschen gehoord.... dat 't
misschien minder erg is dan je dacht. Alleen,
(andere toon)

ik zou 'r eerst nog
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'ens moeten spreken; 'en laatst, definitief onderhoud met 'r moeten hebben. Ja.
HERMAN
(plotseling).

Karel, hou je werkelijk nog van 'r!?
KAREL
(lacht).

Geloof je? Nee, ‘sleur’ heb ik je gezegd.
(ziet hem aan; hard:)

Nee.
(weer als voren:)

En... heb je plan nu nog lang te blijven? Een gesprek tusschen ons drieën... lijkt me
op 't oogenblik nog voorbarig.
HERMAN
(staat op).

Je hebt gelijk KAREL.

Dus je gelooft vast in haar liefde voor je. Wat ze je gezegd heeft, is zóó duidelijk?
En je bent overtuigd, dat dit je geluk zal zijn, 'en blìjvend geluk?
HERMAN.

Blijvend geluk? Dat weet ik niet. En ik wil 't ook niet weten. 't Is nu, zooals 't i s . Al zou 't mijn ongeluk zijn - dat moet dan blijken.
KAREL.

Dus zóó - Weet je 'en pleizieriger woord voor: gevangen zitten?
HERMAN.

Waarom dwing je me telkens uit te spreken, wat ik... onder deze omstandigheden
nièt zou willen zeggen!? Noèm dat dan gevangenschap! Maar om zoo gevangen te
zijn, is daar niet voor noodig geweest 'en groot, sterk gevoel, dat maakt dat iemand
zich, als je wilt: blindelings, aan zijn lot overgeeft? Ik ken haar anders dan jij - en
wie gelijk heeft, dat zal de tijd leeren. Ik zeg dat, maar ik meen het niet, want ik wéét
dat ìk gelijk zal krijgen. En als we niet gelukkig werden, dan zou dat misschien nog
eerder mijn schuld zijn dan de hare. Als ik me ook met háar niet... op 'en zekere
levenshoogte zou kunnen hòuden. Ja. Begrijp je door dit woord nu niet meteen,
waarom ik 'en... gemakkelijke liefde, zooals jij me die altijd hebt voorgepraat, niet
zou willen, ook al was dit niet gebeurd? De ‘eerste liefde’ te wezen van 'en vrouw...
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zéker. Maar, och, lìjkt dat ook eigenlijk niet maar zoo mooi!? En zulke meisjes als
jij bedoelt, die weten immers niet wat hun ja beteekent. Nee, waarachtig niet, zoo'n
klein leventje, zoo'n kind dat je nog zou moeten gaan opvoeden, - ik! - dank je! Dora,
die is in 't leven zelf mènsch geworden. Ze weet wat ze doet en - ìk weet dat. We
hebben dit geen van beiden gewild; 't is als vanzelf zoo gekomen. En we aanvaarden
't.
KAREL
(stil).

Dat is 'en krachtig woord, dat laatste.
(vreemd:)

Je staat dus nog even sterk, al weet je, dat ik niet van plan ben... 'en beletsel te zijn.
Terwijl in het andere geval... Omdat ik zoo'n oud vriend ben... Dan zijn er scrupules
te overwinnen... En als men zich plaatst op 'en ‘zekere levenshoogte’, - stel ik me
zoo voor, - dan wil je het genot niet missen, daar gekomen te zijn niettegenstaande
juist zulke scrupules.
HERMAN.

Karel...
KAREL.

Is dat niet volkomen menschelijk?
HERMAN.

Als je... Je hadt me niet èrger kunnen kwetsen KAREL.

Zie je wel - dat ik me niet vergis -!? Nee, ik vergis me nooit, als ik de menschen
eindelijk zie - zooals ze z i j n .
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Derde Tooneel.
DE VORIGEN. DORA.
DORA
(op; korte schrik; tot Herman:)

Och, ben jij daar!?
KAREL.

Schrik je daarvan -?
HERMAN
(om te voorkomen, snel:)

Dora (terugvallend:)

Wij (blik naar Karel)

hebben nu ook met elkaar gesproken.
KAREL.

Waarom kom je hier, Dora, terwijl je wist...
DORA
(uitbarstend, fel).

Maar ik wist 't immers niet. Ik dacht, dat hij was weggegaan. Dat geloof je niet, hè?
Ik lieg, ik lieg altijd - bedoel je dat niet? En zoo wil je me hem laten zien. Ik moet
zwart worden gemaakt. D'r is niets goeds aan me. En dat doe jij, die van me gehouen
hebt; jij - van me gehouen, - als of je dat kón; alsof je dat kón! HERMAN
(angstig).

Dora, Dora -!
DORA.

Wat heb jij al dien tijd - wat heb je allemaal tegen 'em gezegd, om 'em d'r van àf te
brengen -!? Want je gunt me m'n geluk niet. Dat komt - je ijdelheid - die heeft 'en
knauw gekregen. Ik ken je, ik ken je beter dan jij je zelf -! Je was zoo zeker van me.
En ik moest zoo blij zijn, dat iemand als jij - iemand die zoo ver boven me staat...!
En nu -
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(tot Herman, fel:)

Hij háát me - weet je dat? Hij heeft 't zelf gezègd! En ik - o God, ik kan 'em nièt meèr
zièn. En toch wil ie me niet loslaten. Omdat ik nog meer naar beneden moet worden
getrapt.
(dreigend:)

Wat heeft ie je willen wijsmaken!? Je gelóóft 't nièt! Als je 't gelooft, dan is 't tusschen
ons ook uit - versta je dat!? Dan wil ik jou (haar stem gaat beven)

dan wil ik van jou ook Plotseling breekt zij in heftig snikken uit. Herman en Karel hebben, ieder op zijne wijze,
sterkmeêlevend toegezien. Dora nog zeer opgewonden naar stoel, zitten, afgewend; snikt na.
Karel neemt opeens een besluit; gaat naar deur achtergrond. Karel af.

Vierde Tooneel.
DORA. HERMAN.
HERMAN
(na korte aarzeling is Karel langzaam nagegaan; komt weer terug; als voor zich heen:)

Hij is weg....
(Hij gaat zitten, op eenigen afstand van Dora. Stilte. Dan, moeilijk, met trillende stem:)

Dora, - dat was.... verschrikkelijk!
(Stilte; zwak:)

Dora DORA.

Wat wil je van me!? 't Was immers - zoo ‘verschrikkelijk’? Wat wil je dan nog?
HERMAN
(als boven).

Ja maar.... ik kende je zoo nog niet DORA
(op).

En nu je me kent, - nou heb jij ook genoeg van me - Is 't niet zoo -!? Waarom zeg je
n'et dan niet!? Zeg 't maar in-eens - als 't toch zoo ìs!
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HERMAN
(steeds moeilijk).

Je weet niet wat je doet, - Dora.... Je kwetst me zoo, en....
DORA.

Je bent immers vrij - Met iemand van mijn soort hoef je geen kapsie te maken. Je
bent vrij - En als je soms.... Nee, voor mij behoef je je niet bezorgd te maken. Ik kom
er toch wel, - zonder jullie allemaal!
(Stilte).

HERMAN.

Dora, - je kunt niet meenen.... waarom zeg je dat alles dan?
(stilte).

We hadden... we hebben... toch niet voor niets... We hebben toch 't vaste voornemen...
(dichter hij haar; vat haar hand; dan waagt hij het met zijne andere hand heur arm te
omklemmen).

Je.... hoùdt immers van me (Zij heft het hoofd nog niet op).

Dat kan.... toch niet.... op eens.... verànderd zijn!?
Dora ziet hem nu aan. Plotseling, met een sterke beweging, rukt Herman haar in zijne armen
en kust haar, kust haar wild. Zij laat eerst slechts toe, dan, op eens, legt zij haar arm om zijn
hals, drukt zijn hoofd nog dichter tegen het hare en kust hem in een langen kus terug. Zij laten
af; staan korten tijd tegenover elkaar; dan vat Herman haar opnieuw bij de hand.

HERMAN
(zeer bewogen, bijna fluisterend:)

Heb ik goed begrepen... was dat... àndere... omdat je... véél van me houdt!?
Dora buigt als in toestemming het hoofd.

Herman brengt dan, in aandoening, haar hand aan zijne lippen; vat de hand tusschen zijne
beide mannehanden; kijkt er op neêr.

DORA
(begint, zwak:)
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Je zult dikwels... geduld met me moeten hebben... Je weet, hoe ik, toen ik jong was....
wat ik voor 'en opvoeding heb gehad... En later...
HERMAN
(bewogen:)

Stil - Je bent die je bent; je tóónt je zooals je bent. En wat staat dat hóóger dan... dan
de s c h i j n van de mééste vrouwen!! Als je n'es wist hoè ik... hoe ik je.... ja,
bewònder, dat je, niettegenstaande alles zóo... dat je zoo ècht hebt kunnen blijven...
jij lieve, sterke, prachtige vrouw...
(Dora glimlacht verteederd. Hij drukt haar hoofd tegen zijn borst).

Mijn vrouw.
(Hij buigt het hoofd en kust haar ontroerd-eerbiedig).

GORDIJN.

Najaar 1912.
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Rond en dóór Helmers' ‘Hollandsche natie’.
Door J. Koopmans.
De lezer herinnert zich de figuur, die hem bij 't noemen van de ‘kompasroos’ in beeld
komt: in 't midden een wirwar van lijnen, waaruit zich koppels van spijlen losmaken,
die twee aan twee samenkomen tot scherpe spitsen, naar punten doelende in een
verwijderde horizon.
Aan zulk een windroos herinnert vaag het nachtelik raketvuur, wanneer door de
kunst der pyrotechniek het geheimdoend rad, wentelend op de tel van een berekende
gang, lange pijlen sissend uitschiet, die suizend in vurige vaart, knappend verstuiven
in knal.
Zo zijn ook Helmers' strofen. Vuur, door kracht gedreven; adem, door hitte gejaagd.
Snelle flitsen, door hartstocht gevierd, met beraad gestuit. Een kunst, die voor de ene
helft zich evenzeer laat drijven op het uitgelaten gevoel, als ze zich anderszins laat
snoeren door het kort afbindende woord. Steigerende rossen soms, zou men zeggen,
die, trillend, paf stilstaan, krachtig betoomd; bruisende, wild afstortende waterstromen,
die hun dolle vaart plotseling breken, zwevende boven de afgrond op de wenk van
een toverstaf.
De woorden wijzen naar de uitersten van de begrippen. Voeren niet langs de wegen,
maar doelen naar de kimmen van het verbeeldingsgebied. Voor uw aandoening vraagt
hij onmiddellik ‘tranenstromen’. Voor de verering van zijn helden, dwingt hij u ‘te
knielen op hun graf’. In blijde voldoening zult gij ‘juichen’; zijn snaren, reeds
aangeschroefd, staan op 't ‘springen’. Van 't psychologies proces in utero van zijn
emoties merkt gij schier niets; zij staan vóór u ‘de volgeborenen, in hun ganse kledij’.
Hij maakt niet de woorden, hij ráápt ze. Maak ruimte, lezers. Peil de afgronden
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en de zeeën. Worstel de ijsgevaarten tegen der polen, bestorm de spitsen der Alpen.
Trek met brede gebaren uw langste lijnen. Omspan de aarde en hemelsferen met de
wijdste bogen. Toch zijt ge er nog niet. Gij hebt met Helmers al uw krachten en al
uw adem gegeven; gij stort naast hem ‘sprakeloos’ neer. Maar 's levens naderend
einde is voor deze man niet het haltepunt, geenszins. Zie zijn blikken staren, en zijn
boezem hijgen naar het grenzeloze van de onmetelikheid. Reeds worden zijn klanken
echo's, zijn gevoelens verlangens. De natuur wijkt, als ontzet, terug. En zo de dichter
straks zwijgt, dan ligt dit niet aan een gebrek van zijn dichterlike wil of door te weinig
dichterlike spankracht, maar omdat voor zijn menselike zinnen, uit de chaos, de
beelden zich niet meer kunnen losmaken in 't licht, en de woorden zich niet meer
weten te ontwarren uit de vage galm der sferen.
Wel is Helmers een geesteszoon van Feith; veel meer vergroofd en beperkt echter
dan deze in zijn typiese kultuurhistoriese betekenis, doch daardoor krachtiger en
duideliker in 't oog springend, met veel konkreter en tastbaarder maat te meten dan
de sentimentalist; gans niet mysties-spiritualisties, maar allereenvoudigste
‘Verlichtings’-adept, klaar met zijn verhouding tot God, tot Jezus en tot de
onsterfelikheidsleer; geen Kinker, de dubbelgebeide Kantiaan, die zich zelf in
wijsgerige leerstukken met korrekte Alexandrijnen uitschrijft; geen Feith, de
dubbelovergehaalde kerstenziener, die de ultra-sepulcriese nevelen doordringt; maar
universalist van kleinburgerlike afmetingen, wiens vlakke blik geen duinen en dalen
herkent, maar het mensdom verzameld ziet op één eenvormig veld, waarover het
rijzende licht van de ‘Vooruitgang’, de kennis, de welvaart, de vrede en de hoogste
deugd in gulle stromen uitgiet.
In deze rustig broeiende bodem van een onverstoorbaar Rationalisties geloof heeft
één verontwaardigd en in zijn dierbaarste illusiën verstoord vaderlands gevoel zijn
wortelen geslagen. Een willige waterplant, die weelderige sappen uit een warme
teeltgrond trok. De vezelen van het chauvinisme zogen zich onder de zwoelige druk
van de Napoleontiese atmosfeer vol en dik. Weldra wordt het kluwen van draden en
vezelen met het sappige kiembed tot één organiese fermentatie, één broeisel. De
ingeschapen vrijheid, de geestelike teeltkeus der individuen sluit alle recht van
bestaan, van welke vorm van dwingelandij ook, naar buiten. De aanleg van de
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mens, en zijn geschiedenis, wijzen zijn bestemming aan. Eén mensheid verwacht
één wet; de scheidsmuren zullen wegvallen; de arbeid en de kunst zullen de
gemeenschap door middel van de individuen, de enkelingen door de gemeenschap
adelen. Doch in de gang der historie waren leidende groepen aangewezen geworden
als wegwijzers; en, wat niet mocht worden voorbijgezien, onder die wegwijzers hield
Holland de voorrang. En door haar aanleg, èn door de gunst der omstandigheden,
door de ontwikkeling van die aanleg in 't leven geroepen, stond zij aan de spits. Men
mocht dit niet wegcijferen; men kòn het niet wegcijferen. De natie zou kunnen
inslapen, tijdelik; zou, onderworpen aan de eeuwige wet van worden en vergaan,
wellicht kunnen verdwijnen; maar een kern van blijvende kiemkracht, zou, sluimerend,
het onvergankelik Vrijheids-beginsel latent houden, terwijl de volken der aarde, voor
oud-Holland, als voor de heraut van de Verlichting, om strijd de klaroen zouden
steken ter verkondiging van der Vaderen roem.
De rol, die Helmers ons voorgeslacht bedeelt, is - laten wij het nog even opmerken
- een leidende rol. Het gaat de wereld voor in kunsten en wetenschappen, in
staatsbeleid en in burgerzin, in mannentrouw en zelfverlochening, in een brede en
milde wijsheid, die verdraagzaamheid voorstaat en onrecht weert, zich aanstonds
opmaakt om vergrijpen tegen de menselikheid te straffen, haar zelfbewustzijn en
haar roeping tegen haar belagers hoog houdt, en, haar pionierschap gedachtig, met
haar trompetten zich de rijen laat openen en met haar vlaggen haar leuzen ontplooit.
Helmers staat, noch in de geschiedenis, noch in zijn tijd zelfs, met zijn mening ten
opzichte van de meerderwaardigheid van onze natie alleen. Bilderdijks dikwels
uitgesproken overtuiging, dat onze taal alle andere talen in rijkdom en welluidendheid
zou overtreffen, mag als bekend worden verondersteld, al ging hij niet zo ver als zijn
merkwaardige 17e eeuwse landgenoot Becanus, die 't Nederlands tot 's werelds oertaal
verhief; zo zelfs, dat hij het Diets aan Adam en Eva als omgangstaal toewees, en al
de andere wereldtalen als aan deze stamtaal ontleend beschouwde. Dat evenwel de
denkbeelden van deze Brabantse dokter en oudheidkenner in brede lagen ingang
vonden, blijkt duidelik uit de beschouwingen in de bekende ‘Twespraek vande
Nederduitsche Letterkunde’, de vermaarde Grammatica der Amsterdamse Kamer in
‘Liefde Bloeyende’, waarin mede
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het Germaanse Nederlands, wat adel en gebiedsvoering betreft, ver boven de
Romaanse talen gesteld wordt, terwijl tevens met leedwezen betreurd wordt het
onvoldragene in de overigens hoog gewaardeerde arbeid van genoemde Van Beek,
en inmiddels hetzelfde procédé - de analyse onzer woorden in verstaanbare
monosylben - wordt doorgevoerd ten bewijze van de aloudheid der taal. Doch de
tijden gaven de muziek en de toon. Een nieuw Attica was opgestaan, een twede Israël
onttrok zich aan de macht van een Pharao. Da Costa, in de 19de eeuw nog, zag in
het Nederland van zijn dagen, voor de verwezenlijking van het toekomstige Godsplan,
een voorbestemd nieuw-Sion, geroepen om de volken de Boodschap des Heils te
brengen. Vondel mede, heeft meer dan eens, bij de zich wijzigende Europese politieke
verhoudingen, in zijn verbeeldingen, aan zijn natie een imperialistiese taak opgelegd.
Onwederlegbaar fier is bovendien het zelfbewust gevoel onzer oude zeevaarders en
landontdekkers, wier tochten aanvangen met de plotselinge en schitterende opkomst
onzer Republiek na 1588, en in wier reisjournalen, (indrukwekkend door hun eenvoud
en hun geloofsmoed, het doorgestane leed en de nooit versagende hoop), ondanks
de onophoudelike worsteling, niettemin een waardigheid en een stille kracht inhouden,
welke ons even weldadig aandoen, als ze onze bewondering wekken; en op een
onvervreemdbaar fonds wijzen van blijmoedig vertrouwen in een opperste Leiding
en in een eigen uitverkiezing. Dan komt, na Nieuwpoort, de zeeoorlog tegen de
Iberiese machten langs de verste kusten; de heerschappij over 't Oosten; en met de
blonde tijden van Frederik Hendrik, de eeuw der admiralen met de hegemonieteit
ter zee, terwijl een enkel consortium, de ‘Compagnie’ een wereldrijk sticht, en 't
kapitaal onzer geldmannen de wereldmarkt beheerst.
Wat wil dit zeggen, en wat is de zenuw geweest van deze schitterende toestand?
Helmers geeft er het antwoord op, zich stellende tot tolk van dit oprijzend voorgeslacht
zelve. Sterk in zijn geloof aan de voortreffelikheid van zijn volk, schaart hij zijn
voorgeslacht in rijen, groepeert ze in vendels (zes), en in hun défilé, met een voortocht
van Bataven aan de spits, op de maat van hun zegevierende marspas, verkondigen
zij, op zijn wenk, onder 't luidste geschal van de bazuinen, de aloude deugd van het
roemvolste onder de volken, roemvol door de gaven hun geschonken, en die hen
sieren boven elk ander geslacht.
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De gerepristineerde geschiedenis, is, zo niet de vertrouwbaarste, toch de dichterlik
mooiste. De feiten der waarheid buigen zich uit het meest willekeurige weefsel van
positieve toevalligheden, onder de bekoring van éen idee, tot één lijnbeloop van een
doelbewuste richting. Wat de historie verliest aan bonte verscheidenheid, wint zij in
karakter. Waar ze op het oneindig gezichtsveld de verlokkingen der brede
bespiegelingen prijs moet geven, gaart zij het planmatige samen tot een manuaal van
een opvoedende kracht. Haar soberheid wordt haar sterkte. En de Leiding van een
Wereldbestuur, hoeksteen en kroonstuk van het beraamde wereldplan, geeft, steunend
op het verleden, hoop, ook op het verstverwijderde verschiet.
In dit licht kan het ons begrijpelik voorkomen, dat op onze kinderscholen de
vaderlandse historie, welke in de beschrijving van de opkomst en de bloei van ons
verleden, voor de jeugdige verbeelding een gouden brug tovert, in de loop van de
18de eeuw voor die zelfde kleinen alle belang verliest. Inderdaad, zal daar, waar dit
stijgende overwinningslied afbreekt, aan het nuchtere feit ongaarne de plaats worden
ingeruimd, welke de fantasie slechts node openliet. Doch alles zal anders worden,
wanneer de voorspoed, de teruggang en de val in 't spiegelend vlak van een Idee
middelen worden tot beproeving, kastijding of loutering. Alsdan zal het onbevredigde
gevoel, door de noodwendigheid van de bezoeking met zijn lot verzoend, zich leren
berusten onder het wijs beleid van hetzelfde Wereldbestuur, en wordt het ‘Spel der
Geschiedenis’, niet ongelijk aan het tragedie der ouden, waar de strijd tussen mensen
en Noodlotsmachten evenzéér tot berusting moet leiden; een berusting die tot
grondslag strekt tot de harmoniese opbouw van een vredeademende levensstemming.
De ‘Hollandsche Natie’ van Helmers nu, is zulk een geloofsuitstorting, die hoog
houdt het verleden boven de nacht van het tijdelike heden. Lichte schimmen rijzen
voor u op, blinkend in hun aureool van roem, wijzend op elkander, op de gouden
dageraad achter hen, op de van verre hoop schemerende toekomst. Alleen in 't duister
ligt de aarde. Maar 't neerdalend schijnsel der lichtgeesten bereikt de aangezichten,
die opwaarts staren, en omkranst de schedel van hem vooral, die, zijn zolen geplant
op het voetstuk des geloofs, het onderstaat, om de ogen van zijn medeburgers te
richten op de rijen der heroën, met een nimbus van goud.
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Helmers is een dichter van een oudere school. Hij is de man van de ‘rhetoriek’. Niet
dus een dichter als een uit onze tijden, die, zich zelf beluisterend, zijn
schoonheidsbeelden in het onmiddellik korresponderende woord te verklanken zoekt.
Integendeel, Helmers' talent is van een geheel andere aard, en stelt zich in 't werk in
een geheel andere richting. Hij leeft niet in ontroering, maar in overprikkeling; zijn
gemoed golft niet in kalme bewogenheid, maar steigert en bolt zich tot drift. In plaats
van zijn aandoening zelve door middel van een zo juist mogelike techniese uitbeelding
te benaderen, zoekt hij naar de maten waarmee men gewoon was de kracht en de
uitwerking van die aandoening te bepalen. Hij grijpt dus naar woorden met een vaste
muntwaarde. Hij kiest de sterkste en de welsprekendste, om zo trouw mogelik zijn
opwinding, en zijn gespannen geestestoestand te kunnen uitspreken. En die woorden
liggen in milde overvloed voor hem; hij heeft slechts te rapen, slechts te gebieden
zelfs, en in overdadige begeerte en in weelderige volheid scharen ze zich onder zijn
staf tot rijen op rijen. Vandaar dat Helmers voor zijn tijdgenoten, met zijn kunst, die
zich ten doel stelde zijn hoorders met de aard, de verscheidenheid en de kracht van
zijn gemoedsaandoeningen vertrouwd te maken, èn door de naar hun aard
voortreffelike keuze zijner hulpmiddelen, èn door de verstaanbaarheid en de
diepgevoelde waarheid van die aandoeningen, voor een waar virtuoos gold. Wij zelf
moeten niet vergeten, dat wij anders tegenover zijn tijd en zijn kunst staan, en dat
het enige moeite kost, zich na een eerste kennismaking met ‘De Hollandsche Natie’,
in het dichtstuk in te werken. Wij moeten b.v., in plaats van met het uitbeeldende
woord, ons leren vergenoegen met het woord, dat voor de eene of andere zaak als
het betekenend woord werd beschouwd, en dat daarom ook door de dichter werd
genomen om die zaak nu ook voortaan weder te betekenen. De dichter, merken wij
dan al lezende op, werkt met vast materiaal, met geconstrueerd gereedschap. Hij
grijpt als een geoefend monteur naar machinedelen en motorapparaten. Voor alles
komt het aan op middelen die in hun constructie een bepaalde bestemming aanwijzen.
De hevige aandoeningen eisen grote bewegingen. Daarom gaan zijn zolen over
springveren, aan zijn krukassen zitten vliegwielen. Zijn hartstocht uit zich in geluiden,
die breed zijn en zwaar of diep, en met hun ongewone proporties en vage omtrekken
beantwoorden aan de onbegrensdheid van zijn gevoel. Wie Helmers dan ook leert
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lezen, ontwaart bijna altijd een volmaakte overeenstemming tussen wat hij bereiken
wil, en wat hij met zijn woorden bereiken kan; en alleen nu en dan alleen zich
vergenoegt met op de uitwerking van het ‘woord’ te rekenen, en zijn hartstocht een
ogenblik op nonaktiviteit te stellen. Hij betaalt dan in assignaten. Dit is niet, zoals 't
behoort. Maar tegenover deze gevallen van een door woorden gemaskeerde holheid
staan heel veel andere gevallen van een opmerkelik evenwicht tussen woord- en
geesteswerking. Vooreerst daar waar de veelheid van de stof zich nauweliks binnen
de strofe weet te wringen en de rijkdom van de materie door het snelle en handige
woordenbeweeg wordt gedekt. En tevens daar, waar de hooggestemde lyriek
behoedzaam afdaalt tot de kalme toon van het leerdicht, de emphase vervliegt en de
taalkunstenaar, met techniese middelen, de steeds weer rijk opdringende stof
meesterlik binnen de grenzen van maat en rijm verwerkt. Het is vooral in enige van
zijn ‘Nagelaten’ en ook ‘Verspreide’ gedichten, dat deze harmonie naar voren komt,
en niet tot zijn nadeel, Helmers' talent omschrijft. Ofschoon buiten het ontwerp
vallende van ‘De Hollandsche Natie’ zijn zij er één mee van geest, en vormen in vele
gevallen het fondament, waarop het nationaal epos, dat Helmers' naam met zijn tijd
en zijn natie verbindt, met zijn hoofdlijnen rust.
Zoals het wezen van de dichter de ‘kunst’ van zijn werk bepaalt, de cerebrale inhoud
ervan, gedragen door de persoonlike overtuiging en door de beschavingsinvloeden
van zijn sfeer, levert, bij de konsekwente éénheid en de vrijmoedige openhartigheid
in zijn ‘ontboezemingen’, een merkwaardige bijdrage tot de kennis van het
geestesleven van zijn tijd. Niet, dat Helmers ons voor verrassingen zou stellen.
Geenszins. Maar zijn verzen helpen mee verduideliken, wat, van af de Grote Revolutie
tot aan de dagen van '30 in de hoofden en harten van onze natie heeft omgegaan. Uit
de vrijwel parallel lopende, ons bekende levens- en karakterbeelden van zijn tijd,
kwamen ons bij het lezen van Helmers de namen van Loosjes en Van der Hoop naar
voren. Zijn kosmopolities Rationalisme, zijn vaderlandse voorliefde en blijmoedige
toekomstblik heeft hij met Loosjes gemeen, zijn opvatting van de taak van de dichter,
zijn ganse gezicht op de ‘Vrijheid’, die zuiver gehouden, de levensadem is van de
volken, doch, verontreinigd en misduid, een pestwalm wordt voor het menselik
geslacht, doet hem, als twee druppelen
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water, gelijken op de verheffer der Grieken en de bestraffer der Polen. Trouwens, in
kracht en kleur van woorden en exaltatie van gemoedsbeweging doet deze
hyper-romanticus niet voor Helmers onder. Want het beeld, ons door Potgieters
bekende uitspraak gegeven, dat Helmers hoger staat als burger dan als dichter, hoezeer de vergelijking zelve grond heeft, - is evenwel door die vergelijking voor
onze ogen een onjuist beeld geworden. De vraag is niet, en ze zal door Potgieter
evenmin zo bedoeld zijn, of wij in Helmers uitsluitend de dichter en de burger hebben
te zien. En toch wordt bij 't noemen van Helmers, en ook een werk als ‘De
Hollandsche Natie’ geeft er aanleiding toe, in de eerste plaats aan een verwoed
chauvinist gedacht. Dit nu is een onjuiste voorstelling. Helmers was in zijn soort een
universalist. Idealistieser en onbewuster, maar evengoed als, op positiever gronden
steunende, wij, voelde hij, dat de samenleving gedragen wordt door de wederzijdse
vervulling van wederkerige behoeften als door het initiatief en de energie van grote
voorgangers en hervormers. Zijn fout was, - als men het altans een fout wil noemen,
- dat hij het geniale niet uit de gemeenschap liet geboren worden om op zijn beurt
de gemeenschap weer te doordrenken, maar dat hij het zich voorstelde als een
emanatie die van hoger oorsprong uit de wereld belichtte. Hij zag de leidende machten
met zijn eìgen oog; hij ontdekte dus geen doortastende pausen en Charlemagne's
b.v., maar staarde rond naar de geestelike zieners, met één woord, naar de grote
dichters. Niet, dat hij het zelf zou behoeven te zijn; integendeel. Maar waar anderen
en groteren zwegen, was hem, de mindere, het spreken plicht. Want het ware
dichtvuur, voelde hij in zich branden. En onomstotelik stond het voor hem vast:
Achilles' roem was eerst door Homerus' woord gevestigd; Alexander was groot
geworden door de dichtende legende. De poëten schiepen de helden. Door hun adem
schiepen zij het leven. Aan hun klanken hing het lot der mensheid. De geschiedenis
wees het uit. Een barbaarse ruwheid heerste in de oudste tijden. In holen wonende
of op de bomen, zochten de oermensen, als in beestelikheid verzonken, zich de eikels
tot voedsel op ‘den adderrijken grond’. Geen vonk van 't schone vermocht hun duistere
zielen te doordringen. Verstoken van taal, uitten ze slechts rauwe kreten. Doch hij
die de schors verbrak was de d i c h t e r . De nevelen, die de Rede omhulden, vaagde
hij weg; 't woest geweld maakte plaats voor orde, deugd en wet.
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Voorbeelden over:
Dring de eeuwen door! Zie, Orfeus nadert:
't Verbasterd menschdom hoort zijn taal;
't Ligt luistrend aan zijn' voet vergaderd,
En voelt, ô wonder! thans zich voor de eerste maal.
Barbaarschheid vlugt! en zachte zeden,
En kunsten, en bevalligheden
Doorweven 't nieuw geschapen land.
De steden rijzen op, en Ceres kroont de velden,
Terwijl met lieven lach de maagden-reijen melden
De wondren van des Dichters hand.1)

Dit wondervermogen waarborgt hem het bezit van 's Konings schepter en des Priesters
staf. De volken knielen, en zegenend strekt hij zijn armen uit. Hij ziet niet om naar
de bedrijvige steden en slavende akkerlieden; hij trekt zich terug in belommerde
wouden, en wacht er de duisternis af, om omhoog te blikken naar 't nachtelik
sterrengeflonker. Hij hoort er de harmonie der sferen. Hier wenkt hem zijn genius
en leidt hem onbestemd verder. Aan de oever der zee bestijgt hij een eenzame rots,
en verliest zich zelf in de om hem uitgebreide schepping. Hoe nietig is hij, de kleine
mens, en hoe onmeetbaar groot is de tempel der oneindigheid. Hoe voelt hij de
innerlike noodwendigheid, om in kreet op kreet een beroep te doen op de wijde
schepping, op de oneindigheid der zee, op de vèr-jagende stormen en de atmosferiese
katastrofen, op de duizelingwekkende afstanden van de hemellichten en de ethersferen.
En zo klateren dan zijn geluiden op tegen de hemelwanden, en deinen weg over de
wereldzee. Afdruk van God, voelt hij zich, de Dichter, die in de lengte en in de
breedte de lijnen van zijn gevoel laat projecteren tegen de oneindige vlakten van
ruimte en tijd, en in zich zelf de onschendbaarheid voelt van een Majesteit, die niet
te kwetsen zou zijn met de dagelikse, menselike middelen. De mogelikheid zelfs
hiervan, is hem onwaardig!
Zou iets zijn' fieren geest verwrikken,
In 't standpunt, daar hij zich op plaatst?
Geen dwinglands wenk zal hem verschrikken,
Noch hoe 't verachtlijk graauw schuimbekkend tiert en raast.
Geweldenaars, die nu de aard' doen treuren,
De volken, die elkaâr verscheuren,

1) In de De Dichter. (Nagelaten Gedichten, 2e Dl., bezorgd door Va n H a l l , L o o t s en
K l i j n ) bij François Bohn, Haarlem. 1815.
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Zijn stofjes, wriemelende aan zijn voet;
't Gekras van 't dolle graauw, van land- of volkverslinders,
Versmaadt hij, als 't gegons der rustelooze vlinders,
Geteeld in heeten zonnegloed.1)

De overlevering heeft lang gemeld,2) dat, in 't voorjaar van 1813, de prefect De Celles
zich met twee dienaren ten huize van de stervende dichter zou hebben vervoegd, en
dat Loots, zijn zwager, de teleurgestelde handlangers van de Franse politie op het
lijk van de schrijver van ‘De Hollandsche Natie’ zou hebben gewezen. De feiten
blijken anders geweest te zijn, doch inderdaad, moet, twee dagen voor zijn dood,3)
een mandaat, 't welk de nabestaanden voor de lijder verborgen wisten te houden, te
zijnent zijn besteld, waarbij de gevangenneming en de opzending van de beschuldigde
naar Parijs werd geëist. De tekst van het dichtstuk, zou, nadat ze in kopie tweemaal
onder de ogen van de censuur was doorgegaan, tans, nu ze gedeeltelik afgedrukt lag,
in sterkere mate de aandacht der overheid hebben getrokken. De vraag mag echter
gesteld worden, of het inderdaad in de bedoeling van het parket kan hebben gelegen,
Helmers te laten boeten voor iets wat de censor verzuimd had. Voor deze opvatting
toch zou kunnen pleiten, de, slechts een paar dagen na zijn dood, aan zijn verwanten
verstrekte order, om twee bizonder geïncrimeerde pagina's te doen vervangen door
twee van overheidswege geredresseerde bladzijden;4) iets wat de nabestaanden
1) Aldaar, blz. 161.
2) Zie ook K a l f f . Gesch. der Ned. Lett. VI blz. 355. S c h o t e l , in zijn Herinneringen aan
J.F. Helmers, betwijfelt het reeds (blz. 14). Zie ten slotte het getuigenis van Helmers' kleinzoon
bij monde van J.H. R ö s s i n g in ‘De Amsterdammer’ van 2 Mrt. j.l.
3) Helmers stierf de 26e Februarie 1813.
4) De plaats is deze. In visionaire toestand ziet Helmers in 't veld der zalige zielen de nationale
helden wandelen. Zij blikken omlaag, zien het gezonken Vaderland, en....
.... ach! een wolk van rouw, een mist omhult het wezen,
Dier heldenschimmen! 't lot van Neêrland doet hun vreezen.
De reine vreugd, de rust van dit gezaligd oord,
Wordt door het droef besef van 's aardrijks ramp gestoord:
Een stille weemoed heerscht in d'achtbren kring der vaderen. Nu zien ze een Dichter uit de lauwerbosschen naderen!
't Is Vondel! 't is alleen den Dichter toegestaan,
Het boek van 't noodlot, voor de toekomst op te slaan.
Hij leest er in! en spreekt, van heilige aandrift zwanger:
‘Verheft U, helden, rijst! omwolkt uw hoofd niet langer!
De lach herleev' in 't oog, de rust keere in uw ziel,
Ja Neêrlands grootheid zonk; uw werk, uw schepping viel;
Maar 'k zie een nieuwe zon rijst uit de onstuime wateren!
Zij schiet haar stralen af op Neêrland! donders klateren,
En bliksems schieten neêr! de welvaart wordt hersteld;
De gouden korenaar golft op het jeugdig veld!
De handel komt! de vrede keert: de goude stralen
Der nienwgeboren zon bezielen veld en dalen!
Ja, de afgemartelde aard' schept adem, en 't heelal,
Herkent weêr Nederland, gelouterd door zijn val.’
Deze pagina's, die bij de eerste censuur niet geheel onveranderd waren gelaten, moesten
worden voorzien met de volgende noot:
Ja ons ongelukkig Vaderland, zal door deszelfs val gelouterd, herrijzen, eene nieuwe
bestemming valt aan hetzelve te beurt en de zon door Vondel voorspeld, is opgegaan van

Groot Nederland. Jaargang 11

190
alleen onder zeker voorbehoud wilden gedogen, en aan wie het gelukte de censoren
tot een minnelike schikking te bewegen.1) En daar nu deze schikking, als te
vernederend voor de Franse eer, door de keizerlike bewindvoerder werd herroepen,
en de aantekening, waarin de verleende konsessie van de zijde van de Inspekteur van
de Boekhandel gewaarmerkt stond, op last van hoger hand moest worden geschrapt,
heeft de geschiedenis van de Nederlandse pers aangaande Helmers' epos het
zonderlinge feit te vermelden, dat onder het afdrukken, de eerste oplaag in drie
afwijkende vormen onder 't publiek is geraakt.2) Wij voor ons, gebruikten voor onze
kennisneming, de eerste, zoals zij, hoewel besnoeid, het Franse toezicht tot de
bovenbeschreven vervolging bewoog.3) Een vergelijking met de twede, na Nederlands
verlossing, in 1814 bezorgde druk (dus volgens het eerste handschrift) helpt ons wel
verklaren, waarom het door de censuur geschrapte niet geduld kon worden, maar
maakt het ons veel meer tot een raadsel, hoe zo veel meer en gelijksoortigs door de
hoepel is kunnen gaan. De enige verklaring zou kunnen zijn dat een te persoonlike
opvatting het algemeen

het steeds merkwaardig oogenblik af, hetwelk ons lot met dat van 't Fransche rijk heeft
verbonden.
1) Deze bestond hierin, dat onder het voorstaande postscriptum zou worden geplaatst: N.B.
Deze nota is na het overlijden van den schrijver, op last van de Generale Directie over den
Boekhandel te Parijs geplaatst.
De Lieutt. Colonel Inspecteur van den Boekhandel C. von Römer.
Op deze wijze was altans de eer van Helmers zelve gered.
Zie K r u s e m a n De Fransche Wetten op de Hollandsche drukpers, 1806-1814 (1889).;
J o r i s s e n ‘De Fransche tijd’ in Historische Bladzn, 1889.
2) Verg. J.H. v.d. B o s c h in Taal en Letteren, 1893; 160-164.
3) Bij Johannes Allart, Den Haag, 1812.
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belang heeft behartigd, en daardoor het gebied van de censor en het domein van de
dichter elkander niet hebben gedekt. De keizerlike regering, meende waarschijnlik
de ambtenaar, had slechts met nuchterheid na te gaan, welke passages, nadelig voor
de eer van Frankrijk en nadelig voor haar belangen, vielen door te halen, en nam in
die zin zijn maatregelen. Daardoor kon, bij het gelijkvloerse volgen van de tekst,
hem allicht ontgaan wat eerst in spiegeling of in inverso op het vernederd heden
wees. Nog is de mogelikheid niet uitgesloten, dat een andere beoordelaar, voet voor
voet de dichter volgende, ondanks de trouwste plichtsopvatting, meegesleept door
de vlammende strofen, door de snelle bewegingen van de elkander kort afwisselende
episoden, onbewust van de gevaarlike plekken werd meegevoerd, en historie en
fictie, feit en beeld in één poëties agglomeraat voorbij zijn niet langer analyserende
geest zijn getrokken. Zo altans lijkt ons het onoordeelkundige, of liever, stelselloze,
in de correctie van de tekst aannemelik toe. Natuurlik is niets blijven staan, wat
ongunstig sloeg op de Franse natie.1) De felle woorden over de dwingelandij van een
Lodewijk de Veertiende vinden wij doorgehaald. En verder schijnt de jacht van de
censor zich te hebben bepaald tot het weren van termen en strofen, die het despotisme
en de tirannie verfoeien en daarmee de landzaat zouden kunnen aanzetten tot wrevel
onder de druk van 't Napoleonties bewind. Kortom, de censuur viel bij voorkeur over
uiterlikheden, terwijl van zeer veel beeldrijks de eigenlike zin aan de keurmeesters
is ontgaan. Het gevolg ervan is geweest, dat het dichtwerk weinig schade heeft
geleden, en al het schone en kleurige er in behouden bleef. De eenheid, de opzet, de
strekking, staan onaangetast. Zo zal het ons begrijpelik voorkomen, dat regels als
De Spaansche dwingland Philips, trotsch op zijn reuzenkrachten,
Dorst zich vermeten 't volk van Neêrland te verachten.
‘Hoe! zal een schaamle hoop mijn almagt weêrstand biên!
Mij! die het Oost' en West' gebukt ziet aan mijn kuiên?
Dweept dat verachtlijk volk van vrijheid, regt en wetten,
En zet zich tegen mij? Welaan, ik zal 't verpletten!’

moesten verdwijnen, doch dat een aanhef als deze:

1) O. a. (in het verhaal van 1672):
Ontwikkelde zijn kracht! wierp 's Gaulers vlaggen neder,
En Lodewijk, verschrikt, vlood naar Versailles weder.
In 't geheel werden er in de Eerste Zang 16, in de Tweede 86, in de Derde 48 reeds geschrapt
en vervangen, in 't geheel honderdvijftig. Zang Vier tot Zes bleven ongerept.
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De tweede Karel sterft. De heerschzucht, losgebroken,
Zet gansch Europe in vlam en doet den bloedstroom rooken,
Maait volk bij volken weg, enz.

welke de rusteloze veroveringspolitiek van Lodewijk de Veertiende moesten wraken,
door een gedachteloze woordenzifter konden worden voorbijgezien. En te plaatsen
zal het zijn, dat ter wille van de term ‘verdrukten’, die onaangenaam zou kunnen
aandoen, in het berijmde voorspel van de 80-jarige oorlog geschrapt wordt een regel,
welke de hulde inhoudt aan de Zwijger:
‘Hier rust de Redder van 't verdrukte Vaderland.’

zoals elders een regel niet kan passeren als:
O dagen van triumf, voor eeuwig ons ontvlogen!

en dit waarschijnlik uitsluitend, omdat deze woorden als aanvangsstrofe de
opmerkzaamheid hadden getrokken, terwijl honderd andere dergelijke ontboezemingen
niet zijn aangestreept of opgemerkt.
En wat wel alleropmerkelikst is, toen na de uitgaaf, door de bemoeiïngen van De
Celles de hierboven afgedrukte bemoediging, welke de schim van Rafaël-Vondel
aan Gijsbrechts nakomelingschap verstrekte, onder het afdrukken van de eerste oplaag
van de bekende restrictie moest worden voorzien, die Neerlands hoopvolle toekomst
aan de vlucht van de Franse adelaar bond, - welke toevoeging een schromelike
vervalsing van de dichterlike idee zou zijn geweest, - toen bleef, merkwaardig genoeg,
onopgemerkt of onaangeroerd eenzelfde visioen in 't begin van de Derde zang, waarin
niet minder dan in Vondels profetie, door een weldadige ‘geest’ de herleving van
Holland aan 't verslagen kroost in 't uitzicht werd gesteld.1)
1) Ook hier was in 't begin iets geschrapt. Maar, terwijl de dichter over puinhopen doolt, hij
een eenzame grijsaard ziet, die hem inlicht, dat hij de ruïnen van 't Amsterdamse Raadhuis
betreedt, blijft ongewijzigd:
Een huivring greep mij aan! het bloed stolde in mijn aderen!
Ik zag de duisternis tot tastens toe vergroot!
Ik hoorde een flaauw geluid, dat rees uit 's aardrijks schoot!
Ik zag door 't duister heên, toen flaauw een scheemring breken!
't Was 't uur van middernacht; mijn geest en denkkracht weken;
Een licht rees uit den grond, beweegloos staarde ik 't aan,
't Verdween: ik zag een geest aan mijne zijde staan:
Hij stond - een schaduwbeeld, onkenbaar, uit het duister
Greep hij mij aan, en sprak, het was een stil gefluister:
‘Neen wanhoop niet aan 't lot dat Nederland verwagt;
De deugd stierf nog niet weg van 't heilig voorgeslacht!
Neen, Neêrland zal niet als een nagtgezigt, verdwijnen:
De zon zal eenmaal weêr in vollen luister schijnen!
Zing voor den tijdgenoot der oudren heldendaân,
En 't kroost leere op hun spoor in 't onweêr vast te staan.’
Hij zweeg; de donder scheen die godspraak klem te geven:
'k Gevoelde weêr mijn' geest en ligchaamskracht herleven:
De wolken scheurden zich, 't werd lichter voor mijn schreèn,
De maan bescheen weêr de aarde! en 't nachtgezicht verdween. (IIIe Zang, blz. 62.)
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volksbestaan niet heeft mogen aanschouwen. Tragieser hierom ook, omdat in de
laatste twintig jaren de feiten zoveel in zijn idealen hadden geknakt. Zijn aspiraties
waren meer dichterlik geweest dan prakties. Zijn blik op de mensen en dingen was
veel eer de idealistiese van de vereenzaamde profeet op de rots die zo gaarne het
gewoel van de mensenwereld had opgelost gezien in de kalme orde van de
sferen-bewegingen, en de onvaste lijnen der geschiedenis zou gericht hebben gezien
volgens de stille banen der zonnestelsels, dan dat die blik de positieve was van de
ijverige en nuchtere zakenman, wiens scherpziend oog in de gewelddadige en
gekunstelde stremming en ingrijping in de economise verhoudingen van West-Europa
een aanstaande politieke ommekeer las. Maar Helmers, we merkten het reeds op,
had alleen oog voor een ‘opklimming’ volgens een zedelik-opvoedende lijn, bij
noeste arbeid en een geestesverheffende kunst. In de mens zelf achtte hij de kiem
gelegd van zijn ontwikkeling; voorgangers leidden hem, openden zijn ogen en
vormden zijn smaak. De plant der menselike ontwikkeling tierde alleen onder de zon
der individueele vrijheid, bij de gunstige adem van burgerlike orde en eensgezindheid,
in 't behartigen van gemeenschappelike belangen onder gestadige arbeid en geregeld
verkeer. Onder die omstandigheden kon geen dwingelandij ooit bestaan, geen
despoties geweld de vrije ontwikkeling drukken. Bij elke poging hiertoe, was het
streven, de klemmende kluisters af te werpen, gerechtvaardigd. Hij roemt dan ook
bestendig de helden van Marathon, de Griekse ‘vrijheidsbekampers’, en brengt zijn
verering aan het Helleense leven en de Helleense kunst, die bloeien kon onder een
onbelemmerd staatsbestuur en vrije staatsburgerlike rechten. Doch dezelfde liefde
voor orde en rust, als uitsluitende voorwaarden voor burgerlike welvaart en geestelike
bloei, doet hem zijn verontwaardiging luchten tegen toestanden, waarin tyrannie of
terrorisme, met
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willekeurige terzijdestelling van regel en richtsnoer, tegen de historiese gang der
dingen in, strafwetten schorst, nieuwe rechtbanken instelt, oude tradities verbreekt,
nieuwe instellingen op een veranderde grondslag in 't leven roept, door een plotselinge
ommekeer het gebouw van staat en maatschappij doet schokken, onverwachte
katastrofen schept of in Europese oorlogen de volken op elkander loslaten. In deze
gevallen wordt de voortgang der wereld op zijn eigen lijn teruggeworpen en de
historiese tijdsorde gebroken. Welnu, zulk een tijd ziet Helmers naderen, en zijn
geweld oefenen. De omwenteling in Frankrijk, inzonderheid de eisen en
geweldenarijen van de zich opwerkende democratie, de Terreur, het Napoleonties
imperialisme, gehandhaafd door bloedige oorlogen en een onwaardige
veroveringspolitiek, vervulden hem met verontwaardiging en droefheid. In de
geschiedenis der 18de eeuw, zag hij door de duisternis der laatste jaren, een gestadige
val. Grote mannen had zij weliswaar voortgebracht; de wetenschap had ze bevorderd,
de kunsten gevierd; het bijgeloof had ze uit zijn schuilhoeken gejaagd; doch
daarentegen had de mensheid, onwillig om langer in het wereldbestuur het Goddelik
beleid te erkennen, zich lichtzinnig van de ordegeest en de voorvaderlike zeden
vervreemd, en in 't smadig lot van enkele volken toegejuicht, wat haar met smart en
schaamte had moeten vervullen. Europa stond in vuur en vlam! nieuwe Attilla's
overheerden de landen en verjoegen de nijvere volken; de Menselikheid vlucht; de
Vrijheid weent. Geen Helmers, betuigt hij reeds omstreeks 1800, zal ooit de pen
opnemen om de nieuwe tijd in te luiden met een lofdicht op de eeuwkring die zich
afsluit met een bloedrood schijnsel aan een rookzwart uitspansel.1)
Een zanger, die in zulke sombere nevelen het heden ziet, zoekt zijn toevlucht in dat
deel van 't verleden, 't welk hem in zijn verbeelding al de voordelen biedt, waarmee
zijn idealisme de werkelikheid kan versieren. Zo de Dichter door zijn ‘machtig
Woord’ de mensheid aan zichzelve heeft ontdekt, en hem de kiemkracht heeft doen
kennen, waarmee hij zijn volmaking kan bereiken, de Goddelike

1) Zie Aan mijnen kunstvriend A.R. Falck. op de vraag: Waarom ik geenen Eeuwzang
vervaardigde? In Nagelaten Gedichten, II. De aanvangregels zeggen alles:
Een Niagara stort met buldrende onweêrsvlagen,
Bij 't eind' der achttiende eeuw, op 't wrak van 't Vaderland;
Het gedicht is een zeer tekenende bijdrage.
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beschikking heeft door haar wijs beleid de aarde zò geschapen, de klimatologiese
verhoudingen, de vegetatie en de bodemgesteldheid zò geregeld, dat de behoeften
der verschillende stammen, tot opening van de wegen ter bevrediging hunner noden,
hun toenadering als onwillekeurig en geleidelik hebben bewerkt, en in het onderling
verkeer van lieverlede de scheidsmuren zijn weggevallen, de vijandige gezindheden
werden opgeheven en de broederschap werd voorbereid. In meer dan één lofdicht
komt deze in haar oorsprong blijmoedige opvatting aan 't licht.1) Zij herinnert ons
aan die welwillende wijsgerige blik op de schepping, die H e r d e r in zijn ‘Ideen zur
Philosophie der Geschichte der Menschheit’ heeft neergelegd. Zoals één ingeschapen
organiese kracht de schepping bezielt en een intense teelkracht het nieuwe leven
schept uit de oude materie, zodat geen stofje verloren gaat, zo is ook de
gemeenschapszin, door de behoeften gedragen, het zout der geestelike verheffing,
het ferment van de toenemende broederzin en de belofte van de aanstaande verlichting
der volken. In dit licht wordt het ons tevens verklaarbaar, hoe het militaire en
slavenhoudende Rome door hem herhaaldelik wordt geconspueerd, en daarentegen
het handeldrijvend en koloniseerend Karthago wordt geëerd en gevierd.2) Het
zeevarend Engeland, het neringrijke Griekenland worden als modellen van het
voorbestemde gemeenschapsleven aangehaald, maar niet minder ons eigen Holland
als het ultimum pluribus vergood. In zoverre is hij daarin weer zichzelf, dat hij wars
van krijg en oorlogsvertoon, - gelijkaardig aan het voorgeslacht - geen andere missie
aanvaardt, dan door het planten van de vredevlag, de volkeren, inzonderheid de nog
onbeschaafde, door een verstandige handelspolitiek aan zich te verbinden en ze voor
de beschaving rijp te maken. Met zijn eigenaardige ‘Aufklärungs’-principes, is dit
hem genoeg. Godsdienstige propaganda is uitgesloten. Wel is hij genoegzaam
Christenmens, om zijn hartewens kenbaar te maken, dat eenmaal de ganse aarde één
Jezus moge volgen en het zwaard moge laten rusten, doch het Christendom, aldus
begeerd, is dat van het Batavendom, en het welbekende blanco-artikel voor
heterodoxen en dissenters, een boven

1) De Lof der Zeevaart, in Nagelaten Gedichten I en De Handel in II. In 't algemeen zijn deze,
tijdens zijn leven, onuitgegeven Dichtwerken, zeer leerzaam voor de kennis van Helmers,
en wat meer zegt, enkele ervan, met name het eerstgenoemde, staan, op zijn zachtst uitgedrukt,
bij ‘De Hollandsche Natie’ in kunstwaarde niet achter.
2) Lof der Zeevaart, blz. 19.
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geloofsverdeeldheid. De gezindten, zelfs hun namen zouden wegvallen voor één rein
betrachten; alle leerstellingen zouden vervloeien in één wet van levenswandel. Zelfs
de alledaagse werkheiligheid zou Helmers willen missen. Zo laat hij alle Vaderlandse
kerkgebouwen varen voor de heilige wijding welke uitgaat van 't stille, plechtige
woud. Hier, in de Spanjaardslaan vooral, tussen de hoge zuilenstammen en onder de
groene booggewelven wordt hij door een heilige ontroering aangegrepen. Dit nu is
Gods ware tempel. Geen door mensen opgetrokken muren stellen zich tussen hem
en de Eeuwige Lichtbron. Hier is de plaats des gebeds. Hier heeft hij zelf, opgestaan
van zijn ziekbed, zijn dank uitgestort. Niet, men versta het wel, met een woordenpraal
van koude en doodse klanken, ‘een formulier, dat hoofd en hart en geest verplet’.
Maar hij heeft het gedaan met het waardigste gebed, hetwelk altijd is de stem des
harten: de tranen, die het gemoed als ‘tolken van 't gevoel uitprest’. - Dit belijden
zonder woorden maakt het evenzeer overbodig de aard van de Godheid te omschrijven,
en maakt het evenmin nodig, zich druk te maken over de naam, waarmee het
Opperwezen wordt aangeroepen. Brahma, God, of Jupiter zeggen vrijwel hetzelfde,
of liever, ze omvatten nooit genoeg. Het wezen van God is te hoog, en te oneindig,
om het in één woord of begrip tezamen te vatten. Een zon is maar een stofje; het
oneindig beweeg van de duizende wereldstelsels zingt in één harmonie Zijn lof;
verwaten mens, die in zijn stamelend smeken de roem van zijn geloofsuiting wil
leggen! Neen, de ware hulde steekt in het gepaste eerbiedig gevoel; in de
zelfverbrijzeling tegenover de geweldige pracht en 't kunstig samenstel van Zijn
werken in de Natuur! Gods doet niets dan spreken; ons blijft niets over dan hem
knielend te aanbidden. Zo wil het Helmers. Geen wonder, dat bij zulk een opvatting
van der Christenen eredienst, ook elk schisma op godsdienstig gebied is veroordeeld,
en elke afwijking van deze wijze van aanbidding, welke men zich in de loop der
tijden eigenmachtig heeft veroorloofd, in zijn oog een verontreiniging van het ware
Christendom is geweest. De Middeleeuwen irriteren hem; zij zijn hem een nacht der
verschrikking; de kruistochten vervloekt hij als een rage van een door dom priesterlik
geschreeuw opgezet moordgespuis. Nergens in onze litteratuur is, zo ver wij weten,
kennis en kunst, beschaving en deugd ooit meer in antithese gebracht met kerkelikheid,
met dogma en ritueel. Het ene leerstuk doorsnijdt dwars het andere. De oplopende
schaar van
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't blindste Rationalisme knipt heel de geschiedenis in een rechts en een links. Een
gruwel is het, dat handel en zeevaart in dienst staan van de Palestijnse expedities,
een zegen is het daarentegen, dat dezelfde transito-dienst, de kiemen van een
vernieuwde kultuur heeft overgeplant.1) Vóór die tijd, moeten we aannemen, waren
de Westersen wilden; na die tijd daagt voor hen uit Arabië en Byzantium het
aanbrekende licht. De ware dageraad echter brengt Holland met zijn drukkunst, het
machtig orgaan van het door Helmers verhoopte universalisme, de gulden horen,
waardoor de stem des Lichts de uchtendgalmen over de aarde bazuint. Helmers kan
het dan ook niet nalaten, om in de Haarlemmerhout, de tempel van de ondogmatiese
en enkel met een onafhankelike zedeleer gediende Verlichtigs-God, een altaar op te
richten voor de onsterfelike Laurens Koster. Hij heeft hem meer bezongen, en zal
hem ook later gedenken, maar, tans, op de geheiligde grond,2) hij kàn er niet buiten:
Zij kwam, de Drukkunst kwam, en daalde in Haarlems bosch;
Zij scheurde 's menschen geest van dom- en woestheid los.
Ja, Landgenooten? 't was in 't bosch, dat ik bezing,
Dat Kosters schrandre geest het stout ontwerp beving.
Een geest, een Godheid heeft de plek mij aangewezen,
Waar 't edelst denkbeeld in zijn' geest is opgerezen.
Ja, Dwingelanden! ja, - - - -

De bezielende gedachte toch brengt andere voorstellingen mee. We merkten reeds
op, dat zijn chauvinisme in kosmopolitiese tendenzen wortelt. Starend over het vlakke
veld van zijn verlichtingswereld, ziet hij van verre altijd weer dezelfde tartende lap.
Dan maakt hij positie, door 't vrije oud-Holland gedekt. Van uit zijn beschanste
loopplaats vuurt hij zijn mitraille af. Hij zet het de despoten, zo ze 't weer mochten
wagen de mensheid in de ijzeren band der slaafsheid te dwingen. Ze kunnen het niet.
‘Kennis maakt vrij’ is het onafwijsbaar shibbolet van de volken geworden. Kosters
geest is de rots, waarop het woeden der monarchen afstuit. Rijken kunnen worden
vernietigd, tronen omvergeworpen, geslachten uitgeroeid. Best. Alleen het Intellekt
tart de bliksem der vernietiging. Alleen een geest met dwaling beladen, wordt
verpletterd; maar hij

1) Lof der Zeevaart, blz. 16-18.
2) Zelfs
.... driewerf heilig zijn zijn paden, dreven, gronden!
ja! geen oorden
Zijn Haarlems Hout gelijk, aan oost- en westerboorden.
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die de toorts der wijsheid wil doven, moet eerst de vrije mens het aanzijn benemen.
En Helmers zweert een duren eed. De wijsheid, door Koster het erfdeel der mensheid
geworden, kan, - daar wil hìj voor instaan, - geen enkel tiran haar ontrukken; geen
wolk zal ooit het licht der beschaving verduisteren; en Hollands grond en Haarlems
Hout zullen eeuwig de roem der wereld zijn, zolang, - en dit is van eeuwige duur, de wetenschap zal worden geëerd.
Ja, Dwingelanden! ja, 't zal eeuwig u mislukken,
Het menschdom weder in den ijzren band te drukken!
Uwe almagt wortel' vrij en rijk en volken uit,
Maar 't is op Kosters geest dat uw vermogen stuit;
Hem overwint gij niet: neen! eeuwig, onverganklijk,
Blijft, staat de Drukkunst, van uw bliksems onafhanklijk!
Wat baat aan mij een ziel, onnutte last der aard';
Zoo haar de dwaling met verpletbre last bezwaart?
Barbaar! wilt ge in mijn hart de toorts der wijsheid dooven?
Eerst moet gij mij mijn ziel, mijn aanzijn mij ontrooven!
De Drukkunst is een magt, die met uw woede spot,
'k Zweer bij de menschelijkheid, 'k zweer bij de Rede en God:
Nooit wordt dat bolwerk ons ontweldigd! Neen, Tirannen!
Nooit kunt gij 't licht, dat ons bestraalt, van de aard' verbannen;
Ja, zoo lang wetenschap bij 't menschdom wordt genoemd,
Blijft eeuwig Hollands grond, en Haarlems Hout beroemd.1)

Men voelt de adem van het dogma, dat door de geesten van de 18de eeuw heeft
gewaaid. En men erkent gemakkelik, dat in het menselik zielscomplex de dweepzucht,
alle tijden door, dezelfde autoritaire plaats heeft ingenomen, en dat het zwaartepunt
van de vraag, wat of aannemelik dan wel verwerpelik is, zich uit de Middeleeuwen
even eenzijdig naar de leerstelligheid van de Rationalistiese tijdgeest heeft verplaatst.
Alleen, het wapen der krijgvoering is menseliker geworden; het marteltuig van het
geloofsonderzoek dwong gehoorzaamheid af; het raisonnement der ‘Aufklärung’
hield de twijfelaars het aanlokkende beeld der humaniteit en eindelike verbroedering
voor. Doch beide borgden bij voorkeur in hoogste instantie hun argumenten aan de
Onsterfelikheid.
Met dit al, is met zijn alleenzaligmakend geloof in de kennis als bron van alle
mensengeluk zijn verhouding tot zijn tijdsomstandigheden in ruwe lijnen bepaald.
Wij merken verder vooreerst op,

1) Het Haarlemmer Hout, blz. 61, 62.
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dat hij, alleen afhankelik van een vaste wet van Progressie, zich vrij gevoelt tegenover
alle andere leringen en bemoeingen. Zijn standvastig gekoesterde en schier dageliks
uitgesproken denkwijze bewerkt zelfs, dat hij, ofschoon theoreties steeds hamerende
op de vervulde tijden der Humaniteit, toch omzichtig rondwaart te midden van zijn
tijdgenoten, en, geharnast, er al te vaak zich tegenover voelt staan. Hem aldus ziende,
rijst onwillekeurig de vraag in ons op, hoe, in 't algemeen, wij ons de dichter te denken
hebben in zijn verhouding tot zijn medemensen. Arbeidende, menen wij, voelt hij
zich sterk aan de gemeenschap verwant. Zijn schoonheidsviering, stellen we ons
voor, is de innige kultus van een hart, dat zijn ramen en deuren wijd voor elke
koestering openzet. Maar daarmee blijft toch wel de vraag gerechtvaardigd, of hij,
eenmaal teruggetrokken uit zijn heiligdom in de kluis van zijn burgerlik leven, in de
sfeer van de gereserveerde beleefdheidsomgang, vereenzamend min of meer, de
mensen, als individuen, gaarne blìjft zien. Wij menen hierbij te moeten waarschuwen
tegen mogelikheden, die wij als buiten de kwestie staande, beschouwen. We zouden
ons kunnen voorstellen, dat een dichter, bewust van zijn gaven, en wentelend in een
stille genieting van zijn rijkheid, zich met een gemakkelike mildheid zou kunnen
vermeien in een warme en weldadige bejegening van zijn medemensen: iets wat niets
meer betekent dan een natuurlike profusie van een mild opborrelende weelde. Veel
minder willen wij denken aan het geven van eventuële ruime bijdragen aan
filantropiese instellingen, aan socialistiese propaganda, en wat meer het zorgelike
of ongewenste in anderer levensomstandigheden tegemoet zou willen komen. De
vraag, zoals wij die zouden willen stellen, is kort en zakelik: ziet de dichter graag
mensen en houdt hij van mensen? Zo moeielijk het is er een algemeen antwoord op
te geven, zo belangwekkend is het, om Helmers' schreden te volgen, wanneer hij, allerwaarschijnlikst op Zondag, en dan onder kerktijd, - uit de Spanjaardslaan naar
het Paviljoen wandelt. Kist, heeft ook, in een van zijn werken, een revue over
wandelaars in de Hout gehouden; in Beets' Camera zag men de Zondagsmensen,
wederom, en nu een beroemd geworden dèfilé; Helmers' pad eveneens wordt
bewandeld door uitgaande burgermensen; hij ziet ze, en:
.........................
ô Wat verscheidenheid! ginds dartlen op den grond,
Door 't ouderoog bewaakt, drie lieve kindren rond,
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Die, frisch als uchtend-rood, en vlug. gelijk de winden,
Alhier hunn' hemel in hun kinderspelen vinden.
Aanschouw dit jeugdig paar, dat zich in 't loof verliest,
En, arm in arm geklemd, thans de eenzaamheid verkiest!
De minnaar toont zijn meisje, in zoet gepeins verloren,
Het plekje, waar hij 't eerst zijn liefde haar deed hooren,
Waar zij, verwonnen door zijn teedre minnesmart,
Hem blozend, sprakeloos, dorst drukken aan zijn hart.
Twee grijsaards naadren daar met waggelende schreden,
Verheffen 't blij voorheen, beklagen 't schriklijk heden;
Terwijl een vader ginds, naast zijne hartvriendin,
De lieve pandjes kust van de echtelijke min,
En 't jongste, in wiens gelaat hij 's moeders trek ziet zweven,
Met dartelend gestreel op de armen houdt geheven.
Hier zwiert een loshoofd door de bonte rijen rond,
En werpt en stof, en groet, en woorden langs den grond.
Ginds onder 't lommer, vóór de toefplaats aangezeten,
Heeft reeds een vriendenkring, Natuur! uw schoon vergeten,
En bij Virginjes plant, in dampen opgehaald.
Wordt onherroepelijk des werelds Lot bepaald,
En Snoek met Talma, Pitt met Mirabeau gewogen,
.........................
Het zwiert hier all' door een! men zoekt, ontwijkt elkander,
En de een verheft, verlaagt, roemt, smaadt, mint, vloekt den ander.

Dit is wèl Helmeriaans, dat zich vergapen aan spelende kinderen, aan dolende en
minnende paartjes. Overal in zijn werken straalt hij, bij 't denken aan kinderen, voor
hem de bloemen der lente en de beloften der toekomst. Wat is ook in Helmers handen
veiliger dan 't beschrijven van echtelike liefde en huwelikstrouw, van huisvaderlike
genoegens en moedermin! En nochtans. In eens schiet bij hem de wind uit een andere
hoek; pas had hij de Muze aangeroepen:
Schets, Zangster! mij het Hout, als op een' feestendag
De steedling, vrij van zorg, uw' kreits betreden mag.

pas, de lieve kleinen, de verbonden paartjes, de gelukkige ouders, de dampende en
politiserende tuingasten hun beurt gegeven, of eensklaps luidt het:
Weg met dien lagen toon! sla, sla uw wieken uit,
ô Dichtkunst! schenk me een' zang, meer waardig aan uw luit!
Geen laffe beuzeltaal mag, Godlijke! u verlagen;
Gij smaadt hem, die, beschroomd, geen stoute vlugt durft wagen,
Maar siddrend, als een slaaf, die voor den zweepslag vreest,
Slechts holle rijmen smeedt, ontbloot van kracht en geest.1)

1) Het Haarlemmer Hout, blz. 55-57.
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Doch, stellen wij alle twijfel ter zijde. Helmers kan heel goed een liefhebbend vader
en echtgenoot, even goed een hartelike vriend en een welgenegen medemens zijn.
Doch het wezen van het ‘dichterschap’, van hem en van zijn tijd, bracht andere
betrekkingen mee. We zouden in gevaar komen, twee verschillende zaken met een
zelfde maat te meten. De ‘dichter’ was idealisties wijsgeer, niets anders, en zag in
de mensen beloften. Mensen als reëel levende individuen, ieder voor zich als
middelpunt in zijn eigen milieu van persoonlike, onmiddellik zijn stoffelik belang
rakende tastbaarheden, kon hij niet onderscheiden of zien, en zo ze zich, in hun
positieve en nuchtere bestaansvorm vóór hem stelden, zou hij ze als hinderlike
profaniteiten omgaan of op zij zetten. Ook die Amsterdammers, al dan niet politieke
tinnegieters, maar vrinden, keuvelende onder een glaasje en een gevulde Gouwenaar,
staan hem als individuen, te nabij, zijn te stoffelik zelfs. Hij, als dichter, moet ze
kunnen scharen in lange rijen, moet ze als groepen en punten langs verre lijnen
kunnen leiden van symboliek.1) Hij jaagt ze de ruimten in. De ruimte heeft hij nodig.
Hij kan de aarde en de aardlingen niet anders zien dan op een afstand, op de eenzame
verheven rots onder zijn voeten, met de oogen blikkende naar het sterrengewelf.2)
Hij is de priester van het Woord, hij doopt zijn veder in 't licht en laat de schepping
huppelen; hij schrijft in tranen, en het heelal steunt en treurt.3) Hij is Jupiter; bliksems
schiet hij uit, en zijn snaren rinkelen; toornend fronst hij zijn voorhoofd,4) en zijn
woord dreunt donderend rond. Hij is Ziener: als de priesteres van Delphi's
tempelkoren, dringt zijn oog in de toekomst, en spreekt zijn mond orakels uit.5) Hij
is een Godheid: hij voert een hoger leven. Hij is de Bazuin des Oordeels: hij daagt
het verleden voor zijn troon, ‘draagt Minos' lotbus in zijn onomkoopbre handen’, en
spreekt het vonnis uit, ‘van volk en dwingelanden’; hij waagt het een Augustus in
zijn eer te tasten, die door een vleiend volk als Hoger Wezen gevierd werd; hij,
Machtige, zal keizers storten

1)
2)
3)
4)

Het Haarlemmer Hout, blz. 37, 58.
Ald. 58.
Ald. blz. 59, 60.
Ald. blz. 60. Met eigenaardige klankwerking:
Wil hij u schokken, u verbrijslen door zijn snaren,
Dan schiet hij bliksems uit, en 't donderend gebrom
Dreunt domm'lend, dof, en doof, door 't oor, in verzen om!

(Het wezen van 't dichterschap keert in schier alle onderwerpen van enige omvang terug,
o.a. in Het Lof der Zeevaart, De Handel, en passim in ‘De Hollandsche Natie’.
5) Ald. blz. 59.
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van de Tarpeïese rots; hij is de eeuwige Rhadamantus, die zijn vloekgalmen laat
schallen door de levens van de Attila's en de Nero's, en alle onrecht- en gruwelzaaiers
doemt tot de helse straf.1)
Voor een braaf en oprecht gebleven Hollander, met oud-vaderlandse tradities, en
veel oog voor het verleden, die ‘Koning’ is in zijn woord en ‘Rechter’ is in zijn hart,
valt er veel te doen. In de eerste plaats, meent hij zich rekenschap te moeten geven
van zijn plichten tegenover Holland zelf, in deze moeielike dagen van haar
vernedering en ten slotte sterk bedreigd volksbestaan. Doch de smaad van het heden
roept al het voormalige, naast zich wakker. Is het tans geboden, zijn wapenen in de
hoek te zetten, des te lustiger kan men, in 't verleden verdiept, zwaaien met zijn
tweehandig zwaard. In de Haarlemmerhout reeds doemden de schimmen van Kenau
en Ripperda op, en liet hij ze nogmaals kampen tegen het Spaanse geweld. Doch,
daar rijst, voor zijn militante verbeelding, ook het Germaanse tijdperk op. Voor hem
is het zeker: het Haarlemmerhout was ook het Batavieren-woud.2) Hij ziet reeds de
geesten dier strijdhafte oudvaders tussen de stammen en bladeren; zij vleien zich
neer in 't mos, legeren zich om Wodans altaar, met hun knods en hun schild aan hun
voeten; daar treedt de priesterschap naar voren, en spelt de wil van God. ‘Op’, klinkt
de leus voor Vrijheid, Vaderland, en Godsdienst; ‘de gerstenwijn in de uitgeboorde
hoornen van 't heilig offerdier, schuimt in der helden hand’; de Barden heffen de
strijdzang aan; de boezems der strijders branden; hun knodsen vellen 't Romeinse
heir; en ginds, aan de Tiber, gilt door de verlaten hofgewelven des keizers kreet:
‘Varus, geef mij mijn legioenen weer!’ Helmers, ofschoon een liefhebber van natuurschoon, en bij machte recht liefelike
idylliese tooneeltjes te scheppen, voelt zich het liefst een echte Bard,3) wiens vurige
krijgszang de speren in de handen der strijders doet trillen. Zijn houding in ‘De
Hollandsche Natie’ is geen andere. De Voorzang, een Germaanse Bardenzang, is,
als een ‘Kort Begrip’ de betekenisvolle leus, waardoor het zes-zangige epos ons met
convergerende stralen in de ogen brandt. Zoals in ‘De Hollandsche Natie’ de ganse
Helmers ‘gekristalliseerd’ ligt, slaan ook de Barden in dezelfde maat de gelijkluidende
panygerie uit

1) Ald. blz. 50.
2) Ald. blz. 52, 53.
3) Zie Kalff VII, t.a. p
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op 't oude Batavendom. Zij, de heidenzangers, roemen 't Germaanse erf als heilig,
de Germaanse zeden als rein, en tarten smalend de Romeinse trots. De ‘Vrijheid’?
Straks zullen de beulen, van de Alpen gedaald, als slaven het vee der eilanders hoeden,
tot dartelende spot van hun kroost, dat met striemende geselslagen het snood geboefte
tot den arbeid zweept. De ‘Godsdienst’? Geen tempelwanden omsluiten de Godheid;
aan de onzichtbare Hertha wordt uitsluitend geofferd in 't heilige woud, waar de
koning der bossen, trillend zijn bladerdos biedt, om 't heldenhoofd van haar vereerders
te kransen. Het ‘Vaderland’? Geen schoner gewest bood ooit door stromen
besprenkeld, zulk een zee van koren, zulke grasrijke beemden, zulk een overvloed
van wild, zo zedige vrouwen en een heldhaftig kroost. Daarmee is in de ouverture
het motief gegeven, waarlangs de Idee der Volmaking, in rijke modulaties, het
bevoorrechte land met het uitverkoren volk naar de apotheose leidt. Waan niet, lezer,
dat Helmers deze richting in zijn zang maar één ogenblik heeft prijsgegeven. ‘Uit
het Niet naar de Volmaking!’ is zijn parool. Niet terug dus uit het heden naar de
dagen van Astrea, zoals bij vergissing Rousseau heeft gemeend. ‘Geloof hem niet!’
waarschuwt zijn stem; ‘hij houdt het geloof in de Verlichting tegen; hij heeft zelfs,
wat wij het licht noemen, vervloekt!1) God is ontwikkeling, hij is nooit stilstand, nooit
ebbe. De golven van zijn Wil, wentelen, elkander oplossend en vervangend, steeds
voorwaarts. Er is een vaste bestemming: de kosmos, in 't groot en in 't klein, wijst
de weg’. Uitverkoren volken dragen beurtelings de banier. Athene, buitengewoon
door de Natuur gezegend, in de Oudheid. Holland, door zijn bewoners zelve
geschapen, zinvoller, groter dus, dan Hellas, werd de heraut van de nieuwe tijd. Op
een terrein, o wonder! zoals nergens bestaat; dat alles heeft te danken aan de
Voorzaten van ons eigen volk, en dat daardoor het onaantastbaar domein der erfzaten
werd; dat kunst en vlijt hebben gesierd met de lachende roos, de blanke lelie, en
‘waar der nimfen rei, zich sierend met de ‘bruiloftskrans, op 't juichend veld ten dans
voert, verguld door graangewassen’. En dit wonderland voedde een uitgelezen
stamvolk. Niet een natie, als die der Hellenen, zich beijverend ‘in 't zweetend
worstelperk’ of ‘stuivend wagenkrijt’, ‘zich zelf verwrichtend in

1) Lof der Zeevaart, blz. 12. De Handel, blz. 13, 14. Hiermee is zeer goed te verenigen, wat
J.H. Rössing omtrent de inhoud van Helmers' reisdagboek mededeelt, aangaande Rousseau.

Groot Nederland. Jaargang 11

204
in dien dorren woesten strijd’, het heilig loof weg te voeren; maar een volk, dat zich
bewoog in een edeler kring van werkzaamheden, ‘nuttiger’ voor het mensdom. Neen,
onze natie sierden ‘wijsheid, deugd en kracht’....
Wat nu volgt, en de zangen vult, is een uitstalling - in namen en daden op het gebied
van de krijg, de zeevaart, de wetenschappen en de kunsten - van oud-nationale
deugden, die ons voorgeslacht, inzonderheid in de bloeitijd der Republiek, hebben
gesierd. De voortreffelikheid onzer natie zat in de lucht. De atmosfeer ademde
‘Vrijheid’. De 80-jarige oorlog zag een school van deugden. Wij gaven de balling
een wijkplaats, aan Jakobs kroost een huis.1) De humaniteit goot haar zegen uit door
twee poorten: de Tolerantie en de Weldadigheid. Welnu, zo onze huizen klein waren,
‘om de wezen te spijzen, en de oude stok te voên, deedt (gij) paleizen rijzen’:
stichtingen, die de vreemdeling met verbazing treffen. Daarbij bleven de vaderen
kuis en matig, trouw aan hun woord, heilig houdend de echtelike band, innig het
familieleven; eenvoud en wijsheid toonden ze in de Raad, godvruchtig waren ze in
hun wandel; moedig, schoon nederig, op het oorlogspad. Cats en De Ruyter zijn de
tiepedragers van die wijze moed en dat breed vertrouwen; zoals Hambroek,
Schaffelaar en Reinier Claassen de voorbeelden zijn van heldhaftige zelfopoffering,
en Albrecht Beilinc het model is van onkreukbare trouw aan het mannenwoord.
Inzonderheid Beilinc wordt in een brede en diepgevoelde schildering herdacht.
Zij, die de zangen (vooral II tot IV) volgen, zullen te land en op zee, de Nederlandse
leeuw onvermoeid horen brullen, hem geweldig zijn klauwen zien uitslaan, en de
vijand zien wegkruipen in zijn holen en krochten. Daar is nu eenmaal niets aan te
doen. Helmers

1) Tekenend is voor die tijd, na eeuwen lang verstoken te zijn geweest van hun
burgerschapsrechten, voor de Joden (en de dissenters) een eerherstelling als deze:
Het kroost van Abram vlugt van Taag en Iber boorden. Ontmenschte Christnen! durft gij dus uw vaadren moorden?
Hoe? is uw Godsdienst niet ontloken op hunn' grond?
Heeft de achtbre Leeraar van de volken, niet den mond
Gekust, de borst gezoogd, niet aan de kniên gedarteld
Van een Jodinne? En gij! gij knevelt, vloekt en martelt
Het schuldloos overschot van 't eerst verkoren volk,
En geeft het over als een prooi aan vuur en dolk!
Waar heen, o Jakobs kroost, - - - -
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kent geen rust. Breed rollen de golven, zwellend en deinzend, van zijn volmondige
poëzie. Kracht is haar eerste eigenschap; kracht, aangevuurd door hartstocht,
verwilderd somtijds tot ruwheid; ingehouden dan weer, en met lentelucht en zon
vermilderd tot Arkadiese liefelikheid. Maar de hand staat steeds aan de pomp, en zo
er kalmer ogenblikken zijn, merendeels werkt de machine onder hoge drukking, met
het te verwachten gevolg, dat in enkele gevallen een valse windstoot reutelt door de
gulp van 't Hippokreense nat. Doch waartoe een nadere analyse van deze
dichterstemming! Wij hebben reeds genoeg laten uitkomen, dat het epos geen grenzen
kent in het uitbundig roemen van onze meerderwaardigheid; dat het van geen
ophouden weet in het uitspelen van onze nationale overschittering tegenover de glans
van de Oudheid en die van de latere tijden; dat het van geen maat weet in het kiezen
van woorden met de uiterste draagkracht, het werken met middelen van emotie en
berekende spanning; dat hier een overkropt gevoel wordt ‘uitgeboezemd’ met brede
gebaren, met trillende tonen en brommende klanken, waarbij de ‘aandoening’ zuchten
ontlokt, en tranen afperst; vervloekingen worden uitgeknarst en dankgebeden worden
gestameld, evoë's worden gejuicht, en 't hart, in stomheid, verstikt.... Feith heeft het
heelal doen schreien, de graven doen zuchten, terwijl hij snakte naar het Jenseits;
Helmers, gans niet mystiek, en allerminst berekenend-sentimenteel, vervult zijn
kosmus met zijn eigen concert. De trom houdt ons wakker en fris. De pas is dezelfde,
steeds alexandrijnen; maar nieuw is elke inzet, afwisselend zijn episodes, effectvol,
abrupt zijn slot. Zijn verbeelding voert ons nu hier, dan ginds. De wereld is groot,
niet alleen voor de naar wereldmarkten zoekende voorvaderen, maar niet minder
voor de met beeld op beeld zijn galerijen vullende Helmers. De tegenstelling reeds
van Oud-Holland met het ijdele vermaken najagende Hellas, en het veroveringszieke
militaire Rome, voeren hem van 't ene oord naar het andere. Doch niet alleen werkt
hij met kontrasten, maar ook met concessies. Hollands krijgswezen is roemvol, en
Hollands ontdekkingstochten zijn roemvol, òndanks een Nelson, òndanks een Cook.
De andere volken, dienen wij te weten, zijn enkel krachtmeters van ònze nationale
eer. Zeker, komen in de afzonderlike dichtstukken de persoonlike verdiensten van
zulk een buitenlander, op de universele basis van de humaniteits-idee, eveneens naar
voren. Aan iemand als Cook wijdt hij zonder aarzeling zijn warme hulde.
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Alleen, in ‘De Hollandsche Natie’, dienen zij zich op een lagere rang te stellen; daar
zal hun aandenken alleen strekken tot de opbouw van 't Nederlands Pantheon. Doch,
met dit al, geven deze excursies in 't rijk der geschiedenis, naast een welkome
afwisseling, een verscheidenheid van perspectief. Dit, gevoegd bij zijn heldere taal,
zijn krachtig woord, zijn elan, heeft menig verzamelaar naar Helmers doen grijpen
bij 't samenstellen van een bloemlezing. Gemakkelik zijn de gedeelten te onderkennen,
die de aandacht hebben getrokken, en ook de aandacht zullen blijven trekken.1)

1) Wij herinneren aan het begin van Zang II:
Op de eeuwige Alpen dik met sneeuw en ijs omschorst,
Ontwringt de schoone Rijn, zich van der bergen korst;
met de daarop volgende vergelijking:
Is, Neêrland, dit uw beeld?
aan het afscheid van Albrecht Beilinc van zijn gade (slot van Zang I); het slot van Zang II,
waarin de dichterlike beschrijving van 't Hollands Elyseum; de tocht over de puinhopen in
't begin van Zang III; de dood van Claessen; en de strijd tegen Bossu (in Zang III) de idylle
van Afron en Adeka (in zang IV) en het bezoek van Tasman op de Vriendschaps-eilanden.
In Zang V nog de apotheose van de Nederlandsche Maagd, in VI de lof op Vondel.
Schone vergelijkingen met de Weelde (blz. 19) [uitgaaf van 1812] 't beeld van Nederland
(blz. 30 en 50) Neerlands moed (blz. 69) Neerlands roem (blz. 43) Neerlands macht (blz.
46); de Dichtkunst (blz. 175). Naast de trots de diepe weemoed (blz. 143).
Treffend, door kleur, of kracht, of frisheid, of dichterlike vinding, zijn in aanhef:
Ziet gij die torenspits door 't woedend volk omringd? (blz. 25).
Snelt, Nederlanders! snelt met mij naar Nieuwpoort heen (blz. 42).
Ziet gij die korenzee daar golven op de velden? (blz. 73).
O, had ik woorden, had ik krachten, had ik zangen (blz. 76).
ô Wie bij dit verhaal zijn borst niet voelt ontgloeijen, (blz. 78).
Men zegt, dat toen de Brit, stout op zijn overmagt (blz. 80).
Daar staat zij, Neêrlands maagd; De schatting aller volken (blz. 86).
Schoon is de teedre Adika in 's levens lentebloei (blz. 95).
Men zegt dat door de beek die om haar graf blijft vloeijen (blz. 106).
Verheft, verheft uw hoofd, o Indiaansche stroomen (blz. 109).
Wat tijden! de eerste blik die van zijn zonnewagen
De ontzagbre God des daags op de aarde heeft geslagen, (blz. 110).
Gij die dit dichtstuk leest, verschoon mijn zwakke zangen! (blz. 145).
Had ik, ô Vondel! thans uw Geestkracht; kon ik zingen (blz. 150).
Met stouter golfslag ruischt de Rotte! doet zich hooren.... (blz. 152).
Door wien is 't dat de nacht der middeneeuw verdween? (blz. 153).
Zoolang nog Zwitserland roemt op zijn eeuwige Alpen (blz. 155).
Schreit, Nederlanders, schreit! plant treur- en lijkcypressen, (blz. 180).
Het schoon Itaalje roemt op marmren tempelbogen (blz. 183).
Hier rijst de Schilderkunst! en 't menschdom ziet verbaasd (blz. 185).
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Maar zij, die Helmers geestelik, uit zijn werken op willen bouwen, of die buiten zijn
't meest in 't oog vallend dichtwerk, een rijkere keus voor zich willen zien van tegelijk
de dichter tekenende en hem in zijn verdiensten benaderende teksten, zullen niet
aarzelen te grijpen naar zijn overige zangen, die minder chauvinisties, een breder
‘burger’ en een bezadigder ‘strijder’ naar voren brengen. De ‘dichter’ lijdt er geen
schade door.
De vraag is gerechtvaardigd, of Helmers niet voor dovemans oren zou hebben
gezongen. Het jaar 1813 heeft ons van een zogenaamde ‘volksgeest’ weinig
verheffends getoond; het slagen van de ‘Omwenteling’ heeft afgehangen van de
omzichtigheid en het kloek beleid van enkele mannen, die de Prins van Oranje en
de Mogendheden voor een voldongen feit wisten te stellen, en wie de omstandigheden
inmiddels bizonder waren meegelopen. Maar het frisse, jeugdige nationale
temperament ontbrak. Wel, weerde zich de dankbaarheid, ontheven van de censuur,
in vlammende vervloekingen tegen de Corsikaan; en in zoverre kon de volle aandacht
op hetgeen men gelukkig niet meer was, tot verontschuldiging strekken voor het
veronachtzamen van de vraag, wat men nu verder worden zou. Had men idealen?
Zou men weer een geschiedenis aanvangen, even roemrijk als die van de eenmaal
gevestigde Republiek? Hij, die dit zou willen vragen, kende zich zelve niet. Een kind
van de 18e eeuw, zou nooit, in welke gunstige omstandigheden ook, in de lijn kunnen
werken van de zeventiende. De overwegend filosofiese stroming van de 18e eeuw
had de nationaal-politieke van de daaraan voorafgaande gebroken. De kultuur was
in een geheel andere bedding geleid. De theologiese en wijsgerige begrippen waren
geheel gewijzigd; de gemeenschap werd gedragen en gebonden door een geheel
andere geest; het wezen van de samenleving, de plicht van de staat was op gans
andere doeleinden gericht. Een beredeneerde nuchterheid had het Christendom,
ontdaan van leerstelligheid en geopenbaarde onschendbaarheid, pasklaar gemaakt
voor een verstandelik geloven; het zou scheidsmuren wegnemen, de gelijkheid
voorstaan en de broederschap in 't uitzicht stellen. Het oude staatsbelang, dat de
volken onderwierp aan Machten, welke die volken in naties individualiseerden, viel
weg: een ander staatsbelang, dat de Machten onderwierp aan de volken, die zich
samen een éénheid wisten, kwam op. Nieuwe
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overtuigingen zetten de handen aan 't werk; tot aankweking van kennis, tot verdrijving
der duisternis, tot opheffing van de volkslagen, tot prediking van mensenwaarde, tot
missiewerk onder de Heidenen. Oorlogen werden verfoeid, politieke machinaties als
de mens onwaardig beschouwd. De goede voornemens en de gehoopte verwachtingen
kweekten een blijmoedige geest. Een gestadige vooruitgang zou tot de Volmaking
leiden. Was het vreemd, dat bij de aantrekkelikheid van 't leven, onder het
vrede-predikend Rationalisme, de Franse oorlogspolitiek en het heerzuchtig annexeren
van rijp en groen, een schier belachelik, en toch ook een verontwaardiging wekkend
Romeins atavisme vertoonde? Men kan er van overtuigd zijn, dat van hier met een
hooghartig zelfbewustzijn van meerderheid op dit bruut en onzedelik wapengeweld
is neergezien. Aan zulken zijn onafhankelikheid prijs te geven, was hard; de
vaderlandse grond, het erfdeel van de vrije Bataven, in hun handen te laten,
onduldbaar; maar kwetsend, hoogst grievend voor de adepten der Vrijheids-theorie
was de krenking van de Rationalistiese idee, het droeve en ontnuchterende feit, dat
in botsing kwam met de schoonste verwachtingen, die aan de gemeenschap, eenmaal
verlicht en uit de dwalingen en misvattingen geheven, in uitzicht waren gesteld. Bij
Helmers is deze hoop steeds zijn grootste rijkdom geweest. Hij weet maar al te goed,
dat volgens de wet der wereldgeschiedenis, de staten groeien en bloeien op de
puinhopen van vermolmde of omvergeworpen tronen. Met filosofiese berusting zou
hij, wanneer het noodlot het wilde, volgens die wet de ondergang van zijn
volksbestaan, kunnen aanvaarden. Maar hij weet, dat met het verflensen van de
bloem, niet evenzeer de plant in haar bestaan behoeft te worden verstikt. De oude
stof voedt de nieuwe geest.... En ook hij, de laatste wachter op de spitsen van de
ondermijnde nationale burcht, ziet onbekommerd de wentelingen van de hemelssferen
aan; hij weet, dat de Oneindige, naar vaste wet, de mensheid, gestadig, maar zeker,
zijn raadselen ontsluierend, naar zijn Heldere Lichtbron trekt.
Een vrijwel onbekend gedicht is zijn Lofzang op Jezus van Nazareth. Jezus is bij
onze zoon van 't Deïsme niet de geïncarneerde Godszoon, doch de Leraar der volken,
die rondtrekt, goed doende en weldaden verspreidende. Doch, strenge voorstander
van de ‘zedewet’, buigt hij zijn hoofd niet minder diep voor dit ‘Voorbeeld der
mensen’, dan hij zich zou kunnen verdeemoedigen voor de
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Majesteit van de Christus. Het gedicht is, typies voor Helmers en zijn tijd, waard
gekend te worden. Bovendien bezit het, behalve de bekoring van het onderwerp, dat
er een reine wijding aan geeft, een meer getemperde kracht, dan zijne schellere
nationale zangen, en bij een inniger toon, een weldadiger gloed. Doch Helmeriaans
blijft de muziek, Helmeriaans zijn geloofsvuur, Helmeriaans zijn anticlericalisme.
En één ding willen wij er tevens bij herinneren: de emphase, de ‘Schwung’ in zijn
woord. Beeld op beeld zijn wij gewoon, in al zijn verzen te ontdekken; en de
onderwijsmannen garen uit zijn werken armen vol rhetoriek, van alle machten her,
gevallen van climax, van anaphora, van abrupte knaleffecten. Doch zij kwamen nog
niet toe aan zijn invocaties, hoe talrijk ook de Muzen zijn, welke zij bij 't lezen van
Helmers op zijn dichtpad ontmoetten. Er zijn er bij, die herinneren aan de bekende
vogelstemmen, die, oprijzende van de begane grond, stijgen tot ze de zon in 't
aangezicht varen. Wie in bovengemeld gedicht de intocht volgt van Jezus in
Jeruzalem, wordt in de feestelikste strofen ontroerd en verbaasd door de kracht en
de gloed, waarmee hij de jubel door zijn verzen laat vieren; als Helmers, aan 't eind
van zijn ode, - niet zijn gebed, want Almachts wet verbidden doet hij niet, - maar
zijn hoop op het eenmaal verhoopte universele Christendom in een dedicatie opdraagt
aan de God der Wereld, dringen zijn strofen, als 't geluid van de leeuwerik, door
anucoluth en al, in stijgende kadans omhoog, en schijnen zich te verliezen voor de
Hoogste Troon:
Gij, God van Jezus! God der wereld! die 't heelal
Geenszins ter prooi laat aan een blind en woest geval;
Bezieler, Hoeder, en Vervuller! Gij, die 't leven,
De schoonheid, kracht en geest, hebt aan de stof gegeven;
Gij Vol- en Alheid, door geen wezen ooit gedacht,
Nooit uitgesproken door de stoutste vindingskracht!
Gij onbegonnen', die geen toekomst, geen verleden
Ooit kent, bij wien het smelt in één, één eeuwig heden;
Aan wien het mierennest, dat op dees molshoop leeft,
Den naam van Brama, Zeus, Thùn, of Jehovah geeft,
Die eeuwig naamloos blijft; - die duizend myriaden
Van zonnestelsels in de onmeetlijkheid ziet baden,
Bij U slechts bobbels, door 't geblaas eens kinds gevormd,
Slechts nevel, mist en damp: - wij, wriemlend aardgewormt,
Onzigtbre insecten op een steengruis, durven 't wagen,
Als of onze onzin, ons gestamel, de eeuwge wet,
Door U, als Oppervorst, der hoofdstof vastgezet,
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Ooit kon verwrikken of veranderen! - neen, ô Vader!
Ook ik, ik ondeel, slechts een schaduw van 't bestaan,
Een niets, geen druppel in d'onmeetbren Oceaan
Der wezens, - - - Ik smeek U niet, maar 'k hoop - - - Dat eenmaal 't Christendom, naar Jezus leer gesticht,
In al zijn vlekloosheid zal schieten in het licht,
En 't menschdom, door die leer veredeld en herboren,
U, Eeuwge! danken zal voor 't heil, aan d'aard beschoren:
Dan zwicht geweld en roof, de krijgstoorts wordt gebluscht
Bestem die hoop, mijn God! en ik, ik sterf gerust. -

Helmers, lezen we elders,1) droeg er op zijn sterfbed roem op, dat hij tot zijn laatste
adem dezelfde was gebleven. De getuigenissen in zijn werken, trouwens, zijn niet
anders. Hij was van een massieve natuur. Voor zijn tijdgenoten en het daarop volgend
geslacht was hij een verschijning van grote betekenis, die door zijn gaven, zijn moed
en zijn karakter de bewondering van zijn getrouwen, en de verering van een brede
schaar nakomelingen oogstte. Voor ons, die door een andere kultuur mijlen ver van
zijn tijd en van zijn kunstbegrippen staan, zullen zijn poëmen, waarvan het zegel
afhangt van beproefde trouw en heilige ernst, onvergankelike relieken blijven van
de beste der Oud-Vaderlandse deugden, die, mede in hem herboren, voor ons aan
zijn werken en daden een hoog nationaal-histories belang, en een opvoedende kracht
verlenen.

1) In het bovenaangehaald no. van ‘De Amsterdammer’.
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Het prinsesje met de pauwen
door B. Stolk.
‘C'est singulier, dans les féeries, je n'ai jamais vu un décor pareil à celui-là.’
LA FAUSTIN. E. DE GONCOURT.
Dit is het sprookje van het prinsesje met de pauwen.
***
Het prinsesje woonde in een wit-marmeren paleis met boogvormige vensternissen
en met terrassen omgeven door balusters, die op de hoeken en daar waar breede
marmer-trappen afdaalden naar den lust-tuin, sierlijk open-kelkende vazen droegen.
In die vazen bloeiden bloemen, grillig van vorm als orchidéeën; - hun zoete roke
was overal.
Om het paleis lag de lusttuin.
Tusschen witte kiezelpaden spreidden daar tallooze velden van louter Parma-violen.
Bij duizenden en duizenden, dicht opeen, nauwelijks onderbroken door het
bladeren-groen, pakten zich de bloempjes samen, alle lijn weggekreukt uit de dubbele
kelkkroontjes. Als effen, bleek-paarse tapijten lagen daar de violen-velden, en stil
als een sluimering er tusschen het water der goudvisschen-vijvers in marmeren
omranding. En tijdens warme middagen scheen een licht-violette waze zich los te
maken uit de bloemen-bedden, weg te zweven in de lucht en te vervloeien in 't
marmer-wit van het zonbeschenen paleis.
Een donker bosch van naaldhout omsloot in dichten ring lusttuin en paleis, waar
het prinsesje Viola verbleef in eenzaamheid, alleen met haar dienaren en dienaressen.
Wondermooi was het prinsesje Viola.
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Zooals een fijne bloemstengel heft de bloem omhoog, zoo droeg haar ranke halsje
het hoofd met de straling van het ros-gouden haar om het witte voorhoofd. Haar
oogen waren vol mysterie en mauve-kleurig gelijk de Parma-violen in den hof; om
der oogendiepte heen scheen door 't lelie-wit der huid het zelfde violette waas te
wazen, dat daarbuiten opsteeg uit de bloemen-bedden en vervloeide in het marmer
van 't paleis. 't Was alsof daar binnen in haar een o, zoo zacht violet licht te branden
stond, dat zijn stil schijnsel zond door haar witte huid als door een lamp van albast.
Haar wangen - en ook de fijne schelpjes van haar oor - roosden in een zachten
blos en haar mondje met de ivoren tandjes lachten gelukkig het leven toe.
Van haar tengere schouders hing, laag saamgeregen om den hals, tot aan den grond
in losse plooien een dun lila kleedje neer, bestikt met paarlen en amathysten, zooals
het een prinsessen-kleed betaamt. 't Had wijd-openhangende mouwen en als het
prinsesje langs de violenbedden van den lusttuin liep met snellen tred, - waarbij de
voetjes in satijnen muiltjes slechts even te voorschijn wipten van onder den zoom
van het gewaad, dat plooi-speelde op haar bewegen mee, - in die haar eigen houding:
de armen iets van 't ranke lijfje af, de handjes uitgespreid, - dan leek het, alsof zij
vloog, of zij niet was een menschenkind maar een wondere vogel of vlinder of nog
eer een gevleugelde elf of nimf.
De dagen, die zij verbracht in paleis en lusttuin, waren van een eindelooze goedheid
en vreugde voor haar.
Nooit verlangde zij naar iets anders, dan naar hetgeen zij had: haar mauve bloemen,
haar goudvisschen en bovenal haar pauwen.
***
Want de pauwen waren haar lievelingen.
Zij had er vele.
Overal waren zij, die statige, geheel witte vogels. Zij sleepten hun dichtgevouwen
waaier van lange staartveeren pralend over de kiezelpaden of over de bloemtapijten,
wanneer zij, fier, met gespannen nek en bedachtzame heffing der pooten, rondstapten
in den lusthof; - zij troonden in de diepe vensternissen van het paleis en lieten
achteloos als een fijn-bewerkte draperie den gevederden sleep neer-slieren langs het
koele marmer; - zij waarden rond over de terrassen, rustten op de balusters en op de
omranding der goudvisschenvijvers, zich spiegelend in het watervlak, draaiden
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in korte rukjes hun vogelkop, lieten even een siddering beven door hun veder-mantel,
die als zijde ritselde of scheurden de middagstilte vaneen met hun schellen kreet.
Soms, zich plantend op één punt, de pooten naast elkaar, de borst vooruit gewelfd,
de kraaloogen strak, schudde zulk een pauwvogel in ruischende trilling zijn veer-dos
open, sloeg dan òp den wijd uit-waaierenden staart, die nu eensklaps boog-cirkelend
het roerlooze kopje en borststuk in glorie omgaf.
Tegen het blauw van den hemel, tegen het zachte mauve der violen-bedden
teekende zich dan fijntjes, in wonderteer patroon van veder-streepen, regelmatig
doorzaaid met de ondoorzichtb're vederoogen, die waaier af, als oude, zeer kostbare,
even vergeelde kant.
En stil pronkend bleef zoo de pauw in eigen gespannen aureool, onbewegelijk.
Dan, heel langzaam, de pooten steeds geplant op diezelfde plek, wendde zich het
lijf, als om den kanten reuzenwaaier ter bewondering te keeren naar een anderen
horizon.
Nu en dan doorhuiverde een beving de veeren en het oude kantpatroon werd
verstoord; 't was als dreigden alle pennen naar voren te knakken om met een mantel
van kant den vogel te omhuiven;.... doch even later stond het vééloogig scherm weer
strak en rustig gespreid.
Viola kende al haar pauwen.
En alle pauwen kenden Viola.
Trad het prinsesje uit haar marmeren paleis naar buiten, dan lieten de sierlijke
vogels zich ruischend neer uit de vensternissen, hupten af van de marmeren
balustrades, kwamen van alle richtingen over de mauve bloembedden aanstappen,
van verre al de halzen rekkend naar haar toe. Zij omdrongen haar, pikten brood uit
haar handjes, schuurden zich liefkoozend tegen haar aan, en in de korte wendingen
van hun vogellijf volgden hen in wijden, snellen zwaai de lange sleep-staarten. Viola
stond in hun midden en lachte hoog op haar jongen lach.
Zij noemde al haar lievelingen bij hun naam; zij streelde hen over de gekroonde
kopjes, zij riep hen met zich den lusthof in.
Over de witte kiezelpaden, omwaasd door 't zachte paars der millioenen
Parma-violen, die geurden in de zon, liep dan, omstuwd door haar witte pauwen, het
prinsesje, wonder-blank in haar lila kleed en met haar groote bloem-oogen glanzend
van blijë vreugde.
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Nooit naderde zij den bosch-rand; - zij verwijlde altijd bij haar bloemenvelden en
haar goudvisch-vijvers.
Als het avondde, keek zij van uit haar blijheid soms even schuw naar den donkeren
ring van naaldhout en het was opeens, alsof haar lach door een onzichtb're hand
weggestreken werd van haar aanzijn.
Maar dan keek zij weer naar haar bloemen, naar het paleis of naar den stillen
avondhemel, waarin reeds tal van sterretjes te fonkelen hingen. En vroolijker dan te
voren sprak zij haar pauwen toe of boog zich over een vijver-rand om de gouden
vischjes goeden nacht te zeggen.
Huppelend verdween zij dan in het paleis, waar de dienaren en dienaressen haar
wachtten en in zoeten slaap droomde zij telkens en telkens weer een nieuwen, blijden
dag tegemoet.
De witte pauwen hielden wacht.
De maan goot haar koel, stil licht neer over lusttuin en paleis.
De bloembedden lagen onbeweeglijk gespreid.
De kiezelpaden blonken wit als sneeuw.
Het paleis stond koud, hoog, voornaam te stralen in marmerluister; en in de
vensternissen en op de balusters der terrassen geleken de roerlooze pauwen vreemde
droom-gestalten in ijle sluiers gehuld....
***
Op een warmen zomerdag had het prinsesje in den lusttuin gespeeld tot zij moede
was en zich achterover vallen liet in een der bloemen-velden.
De viooltjes kriewelden haar oortjes, haar wangen, haar bloote halsje en zij hapten
naar een paar lang-gesteelde, die hun kleine zoet-rokige wierookvaatjes onder het
bereik van haar lippen beurden.
Zij sloot de oogen voor den middag-lìchten zonne-hemel, ademde genietend den
geur der bloemen en haar handjes liet zij dwalen over de koelte van het viool-tapijt,
doelloos, als in de zon spelemeiende vlinders.
Toen begon zij, half droomerig, te grissen in die bloemen-weelde, plukte ze op
den tast bij bosjes af en wierp ze op haar parelbestikte kleedje te hoop. Tot zij alles
om haar heen leeggeplukt had en overeind ging zitten en er vreugde in vond nog met
de handjes na te woelen in dien lossen berg van viooltjes.
Zacht blijde liedjes neuriënd, wond zij zich een kransje van de
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bleek-paarse bloemekens, hief het omhoog en plaatste het op haar ros-gouden haren
en omdat zij er nog zoo vele, vele had liggen in haar schoot, wond zij van de overige
viooltjes tal van kleinere guirlandes, voor ieder van haar pauwen één.
Op haar handgeklap kwamen zij van alle kanten aanstappen en gingen in wijde
kring rond hun meesteresje staan; - om iederen witten vogelhals legde ze zulk een
fijn violen-kransje.
Om het prinsesje te plezieren sloegen toen de pauwen ruischend hun veeren sleepen
open en Viola jubelde van verrukking.... Het was zóó mooi, al die waaiers van oud
kantwerk om haar heen en het stond zoo aardig die bloem-snoeren om de
pauwen-halzen.
Met blijde oogen en lachenden mond bleef zij in dien tooverkring staan, het hoofdje
iets ter zijde tegen de saamgelegde handjes, nu heel stil in bewonderend kijken.
Ook de pauwen stonden roerloos.
Alleen ritselde nu en dan een siddering door den wijd-gespannen veder-tooi. Dan
was alles weer stil.
Toen, één voor één, langzaam, als onwillig om dit mooi te verstoren, vouwden de
vogels hun waaier-staarten weer samen en stapten weg, met bedachtzame poot-heffing,
onverschillig voor 't bloemkransje om hun voorname halzen, pralend de kanten
draperie van hun veder-mantel na zich sleepend over de violenbedden.
En het prinsesje bleef alleen.
Stil was het rondom haar.
De zon daalde ter ruste en verfde den hemel zacht rozerood.
't Was of het marmer-paleis te blozen stond onder den kus der laatste zonnestralen
en of het donkere bosch met opgeheven armen zich bereidde den vurigen zonnebal
op te vangen om dien gloed te dooven in zijn donker mysterie.
Alles kwam haar zoo vreemd voor, zoo anders dan andere avonden.
Schuw blikte zij om zich.
Voor het eerst voelde zij zich eenzaam, alléén.
Zoo stil was het, zoo luisterend stil, alsof alles: de hemel, de aarde, het paleis, de
bloemen en zijzelf, wachtte op iets wonderbaars, dat gebeuren ging.
Zij drukte haar kleine handen tegen de borst; 't voelde zoo vreemd daar binnen als
werd er iets wakker, dat altijd geslapen
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had, als was daar een bloemknop opengesprongen in wijden bloei. Hoe vreemd, hoe
vreemd; wat wilde zij, waarom klopte haar hart zoo wild, vanwaar opeens dat
droef-zoete verlangen?
Zij begon te loopen, de oogen gericht naar het donkere bosch; een niet te
weerstreven kracht scheen haar te trekken, te trekken naar 't bosch, dat zij altijd
geschuwd had.
In haar was bangen en verlangen beide. Nu eens verzette zij half weerspannig, als
tegen haar zin, de gemuilde voetjes; dan ijlde zij voort, luchtig als een vlinder, haar
kleedje fladderend om de ranke beenen, de handjes naar buiten gebogen, opengespreid;
dan weer bleef zij staan, angstig luisterend, spiedend.
Zoo was zij den boschrand genaderd; voor het eerst stond zij in de schaduw van
het geboomte.
En het prinsesje, dat tot nu toe alleen kende haar lusttuin met de paarse
bloemen-bedden en de goudvisschen-vijvers en het witte paleis: alles zóó licht, zóó
blij, zóó goed, keek ontsteld doch tevens ademloos geboeid de bosch-duisternis in.
Die wereld van stammen, van donkere stammen, steeds verder weg opdoemend,
tot daar waar niets was dan zwart geheimnis....
Die woud-vloer, bedekt met groen mosfluweel, waaruit opbolden paddestoelen
giftig van kleur: zwavel-gele, blauwig-witte, vaalroode, en waartusschen zich allerlei
kruipend gedierte bewoog....
Dat spoken van grillige schaduwen, van stille nevel-gedaanten....
Dat gerucht der takken, die steunden en kraakten daar omhoog....
Alles vervulde haar met ontzetting! Zij sloeg de handen voor haar oogen en toen
zoo snel als haar voetjes zich reppen konden, draafde zij terug door den lusttuin naar
het paleis, liet zich op een der breede bordes-trappen vallen, en met haar arm om den
hals van haar lievelings-pauw snikte prinsesje Viola het uit, weende voor het eerst
van haar jong leven, zonder zelf te weten waarom.
***
Den volgenden dag vond zij geen behagen in haar bloemen, noch in haar
goud-visschen, noch in haar pauwen. Lusteloos dwaalde zij rond en telkens liet zij
haar blik waren naar het bosch, dat in donkeren ring haar zonnigen tuin omsloot.
En toen het middag werd, greep haar verlangen aan nog weer van nabij te
aanschouwen, wat haar gisteren in huivering tot vluchten had genoopt; het was, alsof
weer die onweerstreefbare kracht haar voeten dwong in de richting van het woud en
met een ongeduldig
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gebaar verjoeg zij de pauwen, die pikten aan haar kleedje als om haar terug te houden.
En zij ging.
Aan den boschzoom gekomen, hoorde zij zoet gepijp en aandachtig kijkend
ontwaarde zij op een omgevallen boomstam gezeten een knaap, die op de fluit blies.
Zijn raven-zwart haar viel in dikke lokken om zijn voorhoofd; zijn oogen blikten
neer naar zijn fluit, waarom zijn lippen spitsten en waarlangs zijn vingers huppelend
bewogen. Hij droeg enkel een dierenvel, vastgeknoopt op den schouder, dat zijn hals
en forsche jongensbeenen bloot liet. Om hem heen zochten eenige geiten zich voedsel
tusschen de wortels der boomen.
Het was, alsof met dien knaap en zijn zacht kweelend gepijp het bosch alle
verschrikking voor het prinsesje verloren had. Glimlachend bleef zij staan, verroerde
zich niet om den fluiter niet te storen en toen hij eindelijk het speeltuig van zijn mond
nam en de donkere oogen opsloeg, stond zij nog op dezelfde plek, de lippen vaneen,
de handjes op den rug, hem toe te lachen als had zij hem altijd gekend.
Verbaasd keek de knaap haar aan.
‘Dat was heel mooi’, zei het prinsesje.
‘Wie ben je en waar woon je?’ vroeg het fluitspelertje.
‘Ik heet Viola en ik woon in dat paleis, daar in de verte’, zei Viola en wuifde
zonder om te zien met de hand over haar schouder. ‘En jij? Wie ben jij en van waar
kom je?’
De knaap keek naar den zonnigen bloemen-tuin en naar het schitterend witte paleis.
Toen zei hij trots: ‘Mijn woning is dit groote, onmetelijk groote bosch. Ik heet
Vivo en ik ben herder’.
En hij zei het fier, alsof hij gezegd had: ik ben koning, keizer.
Het prinsesje keek hem bewonderend aan; hij leek zoo sterk, zoo onversaagd.
‘Ben je nooit bang, zoo alleen in dit bosch?’ vroeg zij, terugdenkend aan haar
angst van den vorigen avond.
De knaap lachte.
‘Bang? Neen, nooit.’
Hij stond op, riep zijn geiten en wilde gaan.
Maar Viola trad snel op hem toe en smeekte: ‘Ga nog niet. Speel nog een wijsje
voor me op de fluit; het was zoo mooi’.
Gewillig ging Vivo weer zitten, sloeg zijn sterke beenen over
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elkaar, spitste zijn lippen weer rond het speeltuig en liet de vingers, sierlijk als de
dravende pooten van een paardje, er langs bewegen.
Het zoet gepijp klonk weer door het bosch en het prinsesje liet zich neerglijden
op den bemosten grond, leunend tegen den boomstam, waarop de knaap te fluiten
zat.
Stil luisterend staarde zij naar haar tuin en paleis. Het leek haar zoo zonderling,
de gedachte dat zij daar altijd geleefd had; zij speurde in zich niet het geringste
verlangen naar haar bloemen of haar pauwen en het was haar, alsof hier nu haar thuis
was en of al dat andere haar vreemd was geworden.
Tranen sprongen in haar oogen, toen zij bedacht, dat straks, als die zoete muziek
ophield, de herdersknaap weg zou gaan en zij alleen zou blijven, alleen terug zou
moeten keeren in haar lusttuin....
Nog blies de fluitspeler op zijn speeltuig. Hoog trillerden de heldere tonen door
de middagstilte; toen volgden de klanken elkander langzamer op; langgerekt, klagend
gleden zij achter elkaar aan; zachter, steeds zachter.... en het zoete wijsje verstierf.
Geen van beiden sprak.
‘Ik moet gaan’, zei eindelijk de knaap, doch hij ging niet.
Viola durfde niet opkijken, want haar oogen stonden vol tranen.
Zij zwegen weer in het zwijgen van het woud.
‘Ik moet gaan’, zei nu Viola, doch ging evenmin.
De zon daalde en in de verte stond weer het marmer-paleis te blozen onder den
kus der laatste stralen, zooals gisteren.
Het prinsesje zuchtte en stond op.
Weer herhaalde zij zacht: ‘Ik moet gaan’.
Toen, met een kreet, vloog de knaap overeind, sloeg wild zijn arm om haar heen
en riep onstuimig: ‘Neen, blijf, blijf, Viola, laat mij niet meer alleen!’
Door haar tranen heen lachte nu het prinsesje, legde haar handen om zijn hals en
het stemmetje hoog van geluk, juichte zij: ‘Ik blijf!’
Toen, hand in hand, liepen zij het bosch in, zonder om te zien.
***
Dagen en dagen zwierven zij samen door het donkere bosch. Viola zag niet meer,
dat het donker was; zij lette niet het kruipend ongedierte, de giftige paddestoelen,
het gesteun der in de windbewogen takken, of het spoken van grillige schaduwen als
de avond viel. Zij zàg, zij hoòrde, zij voèlde alléén Vivo! Hij baande haar
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een weg daar, waar hoog opgeschoten onkruid en taaie slingerplanten het voortgaan
moeilijk maakten; hij droeg haar in zijn sterke armen, springend van rotsblok op
rotsblok door een bruisenden stroom; hij klom in boomen om haar een nest met
fijn-gespikkelde ekster-eieren te halen en wees haar het spel van de rosse eekhorentjes,
hoog boven hen in de kruinen; hij zocht sappige vruchten en reikte haar in een houten
nap de lauwe melk van zijn geiten. En als zij moede was en zich te slapen legde,
waakte hij, dat geen leed haar geschieden kon.
Alles was Viola een feest.
Wanneer door het looverdak de zon schuin binnendrong in het woud en het als
een stille regen werd van rag-fijne, zilver-lichte stralen tusschen de stammen, dan
ging zij staan, waar die zonnebundel den boschgrond raakte en in blijden dans van
haar ranke beenen en armen, van haar handjes en voetjes, het hoofdje met de
ros-gouden haren achterovergeworpen, was het als dronk zij, vreugdedronken, het
licht en het leven in.
Dan zette Vivo zich en bracht zijn speeltuig aan de lippen en pijpte zoete wijsjes,
die maat hielden met haar dans. Steeds rapper bewogen zich haar voetjes, steeds
vlugger trillerden de fluit-tonen elkaar achter na. Steeds wilder fladderden 't lila
kleedje en de gouden haren om haar zwenkend en draaiend lijfje, steeds doller
buitelden de klanken op en neer, neer en op. Tot zij, de voetjes in snelle trippeling
naast elkaar, op één enkele làng, làng-gerekte hóóg-oppijpende noot, duizelend als
een hoos te wervelen begon in een vreemde verstuiving van lijn en kleur, waardoor
zij werd als een spel van licht, als het iriseeren van stofregen in zonneschijn, als een
draaikolkje in snel-stroomende rivier.
Dan brak die ééne kristallen toon en zij stond, ademloos, met schitterende oogen,
de handjes gedrukt tegen haar borst, want 't was alsof daar binnen een wilde vogel
met de vleugels sloeg om vrijheid!
Zij vleide zich aan Vivo's voeten om daar te rusten van dien dollen dans en
liefkozend streelde hij haar rosse haren tot haar bonzend hartje bedaarde.
Een anderen keer trok zij haar satijnen muiltjes uit en en tipte op haar bloote teenen
in een heldere beek. Haar mauve kleed hield zij voorzichtig opgeschort en zoo stond
zij lachend omlaag te kijken naar het water, dat spoelde om haar enkels.
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Of zij plukte een garf wilde bosch-bloemen, die Vivo van haar overnam als de vracht
haar te zwaar werd.
't Gebeurde dan wel, dat zij even terugdacht aan haar lusttuin met den overvloed
van bleek-paarse Parma-violen en aan haar witte pauwen en dat zij daarover te
babbelen begon tegen haar makker; maar zij was te gelukkig om iets te betreuren
van hetgeen zij vrijwillig verlaten had.
Zelfs toen zij de gevaren van het bosch leerde kennen, en dat waren er vele.
Met Vivo aan haar zijde, had zij het gevoel, dat niets haar deren kon.
Eens had zij bijna haar voetje gezet op een giftige slang, die haar uit opgerichten
kop het gespleten tong-schichtje reeds toe spoog. Met één stokslag sloeg Vivo het
beest te pletter.
Ook gebeurde het, dat zij op een plek in 't woud kwamen, waar de drassige bodem
onder hun voeten meegaf; bij elke schrede zakten zij er dieper in en voortgaan was
onmogelijk. Als een prooi hield het moeras hen gevangen.
Vreemde, bleek-blauwe vlammetjes hadden gedanst voor hen uit dicht boven de
oppervlakte, verdwenen plots, als weggeveegd door den wind, likten weer te
voorschijn, wapperden stil en geheimzinnig om hen heen.
En van uit het geboomte had schor hoon-gelach geklonken van booze kabouters,
die zich verheugden in hun ongeluk.
Toen had Vivo het koord genomen, dat hij om zijn middel droeg; hij had het
geworpen om een dikken boomtak, die zich over het moeras strekte. Met zijn arm
om Viola heen, had hij met zijn vrije hand aan het koord hen beide losgewrongen
uit de zuigende modder, die zoo noode haar prooi liet gaan.
En op een nacht, dat om hen heen 't gehuil van hongerige wolven steeds nader
kwam, wist Vivo de ondieren door het aansteken van een houtvuur op een afstand
te houden tot het daglicht hen op de vlucht joeg.
Zoo zeker vertrouwde Viola op de bescherming van Vivo, dat zij nauwelijks besefte
hoe groot de gevaren wel waren, die hij voor haar overwon en zij zonder angst en
argeloos bleef op oogenblikken, dat de sterke knaap verbleekte om haar.
***
Toen gebeurde het, dat na een dag van drukkende hitte in korten
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tijd de lucht bezet werd met tegen elkaar optrekkende wolkenstoeten, lood-grijs van
kleur, die de zon verhulde en het in 't bosch plots avond-donker maakte met hier en
daar nog het invallen van een vreemd, geelachtig licht.
Dikker steeds pakten de wolken zich samen en dreigend duister werd het in 't
bosch, dat geruchtloos was.
Angstig drongen de geiten zich om hun herder.
Wat verbaasd doch rustig keek Viola om zich heen met een lachje, dat was als een
vraag om het vreemde van die duisternis overdag.
Maar Vivo fronste in zorg zijn brauwen, vorschte rond om een schuilplaats te
ontdekken tegen het naderend onweer.
Een sterke wind deed reeds alle takken kraken, alle loof ruischen en op den
boschgrond warrelden de dorre bladeren en dennennaalden dooreen.
Vivo vatte het prinsesje bij de hand en zeide haar te loopen zoo hard zij kon tot
daarginds in de verte, waar hij ergens een grot wist, geschikt om te schuilen.
Viola lachte om zijn dwingend haasten en rende mee, onderwijl nog omkijkend
of de geiten hen wel volgden.
Maar opeens bleef zij verschrikt staan.
Zij had daar achter zich de lucht van een zien splijten; een barst van vuur was
geflitst door het lood-grauwe van het uitspansel, waartegen de boomkruinen waren
zwart als inkt. En bijna op 't zelfde oogenblik ratelde de donder aan, die hemel en
aarde schudden deed en voortrolde tot in één rinkenden, metalen slag,.... waarna het
weer stil was, bang stil.
Voortgetrokken door den herdersknaap, repte zij zich verder, ademloos, angstig
nu, hunkerend naar de beloofde schuilplaats.
Weer schoot de bliksem een barst door het luchte-grauw en weer gromde de donder
geweldig in verwoed tegen elkaar in-bonzende dreuningen.
In de stilte, die daarop volgde, vernamen het prinsesje en de knaap boven hun
hoofd een snel toenemend geruisch en kort daarna kletterde een gordijn van
hagelsteenen om hen neer, zóó dicht, dat zij niet meer zagen, waar zij gingen. De
witte ijskorrels sloegen het prinsesje met felle slagen op hoofd en schouders. Bevreesd
drukte zij zich tegen Vivo aan, die zijn armen om haar heen wierp ter bescherming.
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Zoo stonden zij, hijgend van 't snelle gaan, toen opnieuw de bliksem enkele seconden
de duisternis verjoeg en zij bij dat licht elkaar diep in de van schrik wijd-open oogen
schouwden.
Dicht bij hen stortte een zware boom getroffen ter aarde; de dreuning van zijn val
ging verloren in het geroffel en gebons van den donder.
Vol ontzetting greep Vivo weer de hand van Viola; met den vrijen arm in
instinctmatig verweer langs 't voorhoofd gebogen, spoedden zij zich voort onder den
striemenden hagel, terwijl nu om hen heen ook de wilde dieren van het woud, dol
van angst, brullend en huilend vluchtten.
Het onweer nam nog in hevigheid toe. Met vlammende zwaarden kliefde het
hemelvuur de lucht; alles gromde, donderde, ratelde, daverde; het bosch kraakte en
steunde; takken werden afgerukt, stammen braken als spaanders. De grond onder
hen beefde.
't Was of een reuzenvuist het bosch heen en weer schudde en de boomen
ontwortelde.
Telkens werden Vivo en Viola in het voortgaan gestuit door stammen, die dwars
over hun weg lagen.
Toen, opeens, lieten zij snel elkaars hand los en deinsden angstig uiteen. Krakend
takgerucht was boven hen en in langzamen ommezwaai van de machtige kruin sloeg
een zware boom juist tusschen hen beide neer.
Dichter nog straalde de hagel; nog donkerder werd het in 't woud. Het gestommel
en gerol van den donder overstemde alle andere geluiden.
‘Vivo!’ gilde het prinsesje. Maar haar stem ging verloren in den chaos.
‘Vivo!’ kreet zij opnieuw, zonder zich te durven bewegen.
‘Hier blijven staan’, zoo dacht zij; ‘hij zal komen om mij te halen’, en zij verlangde
met heel haar wezen naar een bliksemschicht om hem tot haar te leiden.
Doch 't bleef duister.
't Was of om haar schorre stemmen praatten, of hoon-gelach opklokte; 't was als
trokken onzichtbare handen aan haar kleedje, als werd er gefluisterd: hierheen,
hierheen.
Met de handjes voor zich uit, trachtte zij, de voetjes voorzichtig tastend over den
grond, den gevallen stam te voelen, die hen gescheiden had. Maar zij vond niet,
meende zich in richting te
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bedriegen en probeerde het een anderen kant uit. Daar verwarde zij zich in dichte
takken; natte bladeren sloegen haar in 't gezicht en weer veranderde zij van richting.
Twee, driemaal achtereen lichtte kort de hemel op en zij meende bij het snelle
schijnsel daar ginds Vivo gezien te hebben, die haar zocht. Zij ijlde er heen, gilde
weer zijn naam.
Geen antwoord kwam.
Toen nog eens het weerlicht de omgeving zichtbaar maakte, zag ze met afschuw
hoe heksen, kobolden en kabouters een wilden rondedans om haar dansten, in geslier
van haren, in dol gespring van magere beenen, in gegrijns van vertrokken monden,
in spokig gebaar van knokige armen.
Angstig dook zij ineen, durfde nauwlijks meer opkijken; toen zij 't eindelijk waagde
waren de schrik-gestalten verdwenen.
Verder en verder liep ze; zij struikelde over steenen en boomstammen, stond weer
op, rende voort; zij wondde haar teere handjes en voetjes; zij scheurde haar
parel-bestikt kleedje, zij verwarde haar gouden haren in de overal rondslierende
takken.
In wilde wanhoop liet zij zich eindelijk vallen, haakte haar nagels in den
bosch-grond, en steunde lang en klagelijk als een gekwetst dier.
Nu wist zij, dat zij Vivo verloren had.
Zoo lag het arme prinsesje Viola, tot de hagel ophield en het onweer wegtrok met
steeds verder, steeds zwakker gerommel.
Toen brak de dag aan....
***
Nog dagen lang doolde Viola door het woud om Vivo te zoeken, maar 't was alsof
zij steeds voelde, dat alles vergeefsch zou zijn, dat zij voor altijd haar geliefden
makker verloren had.
In haar lelie-wit gezichtje waren haar bedroefde oogen nu groot en donker; haar
mondje lachte niet meer; zij ging langzaam, 't hoofdje iets gebogen, de armen
saâmgevouwen voor de borst.
En om haar heen begon zij het bosch te voelen als iets vijandigs; zij hoorde steeds
het spottend hoongelach van valsche kabouters, zij zag de giftige paddestoelen, het
spoken van grillige nevelgestalten en zij huiverde.
Toen dacht zij terug aan haar zonnigen lusttuin met de Parmaviooltjes, met de
goudvisch-vijvers, met het stralend marmer paleis en haar dierbare, witte pauwen.
‘Daar weer heen’, zoo dacht zij en een zoet-weemoedig lachje
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gleed over haar stil gezicht. Vóór den avond wilde zij er terug zijn en het bosch voor
goed verlaten. Zij was hier zoo bang alleen.
Angstig keek zij om zich bij 't minst gerucht; schichtig week zij terzijde voor het
bewegen van donkere schaduwen; zij vreesde de slangen en het andere gedierte van
het woud. Wèg wilde zij, terug naar die lichte omgeving van zooveel blij-zorgelooze
jaren. En met dit vaste doel voor oogen liep zij gestadig voort.
Nu werd reeds het bosch ijler; zij naderde den rand; daar ginds moest haar lusttuin
zijn en haar paleis. Zij verhaastte haar schreden, maar zij was moe en 't voortgaan
viel haar zwaar. Zij keek naar den boomstam, waarop Vivo had zitten fluitspelen
den dag dat zij hem voor 't eerst gezien had....
Toen trad zij den lusttuin in.
Met één blik in het rond wilde zij al het lieve van vroeger weer herkennen;.... maar....;
zij knipte met de oogen, wreef er met den rug van haar handje langs, keek nog eens
met iets hulpeloos, iets verdwaalds in heel haar houding; niet begrijpend....
Was dat haar stralend marmer paleis?
Was dat haar zonnige bloemen-tuin?
Tegen een droef-grijzen hemel verhief zich het paleis doodsch en somber met de
donkere vensternissen en de verlaten terrassen; 't wit van het marmer vervuild,
groen-vochtig uitgeslagen.
De kiezelpaden waren overwoekerd door onkruid en inplaats van de licht-mauve
velden Parma-viooltjes, spreidden zich nu als treurfloersen donker-paarse,
zwart-paarse, dof-paarse bedden van rouwviolen.
In de verweerde marmer-omranding waren de weleer heldere goudvisch-vijvers
verworden tot troebele plassen met slijmig kroos bedekt, waarin geen visch meer
leven kon. De vazen op de hoeken der balustrades waren leeg van bloemen en nergens
waren meer witte pauwen te zien.
Langzaam sleepte prinsesje Viola zich voort tot de bordes-trappen van het paleis
en zette zich, zeer vermoeid, op een der marmertreden.
Zij herinnerde zich de namen van al haar pauwen en riep ze één voor één, in
weemoedvol verlangen.
Gene kwam.
Zij zuchtte diep, steunde haar hoofdje in de handen en bleef
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stil zitten tot een der oude dienaren naar buiten kwam en haar daar vond.
Op hem steunend verdween zij in het paleis.
De dagen vergingen.
In den lusttuin kwam zij niet meer. Maar iederen ochtend en iederen avond trad
zij naar buiten op de terrassen en droomerig gleed dan soms haar blik over de donkere
violen-velden naar het inkt-zwarte bosch, dat den hof omsloot.
Na vele, vele dagen, zonder dat zij wist van waar hij gekomen was, vond zij op
een morgen op de leuning van het bordes één van haar witte pauwen zitten, die
koprekkend naar haar toe kwam ruischen en zich liefkoozend tegen haar aan schuurde.
De oogen vol tranen, lachte toen Viola voor 't eerst sinds langen langen tijd. Zij
bukte zich en sloeg haar arm om den vogel heen, die van nu af bij haar bleef.
En liever dan vroeger al haar pauwen werd haar nu deze ééne, éénige....
***
Dit is het sprookje van het prinsesje met de pauwen....
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In den tuin
door J. L. Walch
Bij witten muur in zomerlicht
maar droomen naar den hemel heen...
Mijn hoofd in 't windewuiven scheen
een leliebloem, teer opgericht,
die droevig op de luchten dreef mijn hart is als een roode roos
- warmte, gebet van windgekoos die nauw nog deel aan de aarde bleef.
O wind en wolken, vaart en draaft mijn bleeke hoofd drijft mee gedwee,
mijn roode hart, van warmte wee,
weldadig wordt gelaafd, gelaafd...
Wat eeuwig leeft in stille smart
en eeuwig stille verder zwerft,
dat weet wel wat mijn leven derft neem mee mijn hoofd, neem mee mijn hart.
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Over de psychologie van Charles Guérin
door André de Ridder en Gust. van Roosbroeck.
Voor sommige rijke geesten die denkend voelen en voelend denken is de strijd der
gedachte even tragisch als de strijd van het gevoel. Groote dichters waren er in dezen
tijd die vooral den strijd van het gevoel kenden: zoo waren Mallarmé, Rimbaud en
Samain. Anderen kenden den dubbelen strijd, de tragiek der wreede dualiteit van het
Ik, geboren uit heel een lijdend, angstig en onrustig leven en waarvan het smartlied
gelijktijdig ontlook, als een roode dubbelbloem, uit de pijn van hunnen
twijfelgeslingerden geest en van hun rusteloos-onvoldane hart. Boven al dezen, steekt
uit de massale figuur van Baudelaire, nieuwe mensch in een nieuwen tijd. Men mag
het niet overmoedig heeten zoo we hier gewagen van een ‘modern gevoel’ dat van
Baudelaire afstamt - dat Diderot, Voltaire en Rousseau inleidden en dat de scientifisten
uit het midden der 19e eeuw volmaakten. Dit modern gevoel is een wanhopig gevoel,
het gevoel van menschen zonder houvast. Die nieuwe dichters zijn geen illusionisten
meer, geene leuterende amateurtjes in verzenmaken, geene groot-sprakerige
pauwepronkers met eigen schoonheid of edelheid, maar wel pijnlijke
zelf-experimenteerders, wrange en bitter-scherpe psychologen, vol strakken, pijnlijken
ernst, die schouwen in donkere afgrondsdiepten van het innerlijke leven, die moe en
ontgoocheld hebben leeren kennen heel het wereldwee en geloofloos, hooploos en
liefdeloos niet anders zijn dan één verlangen naar geloof, hoop en liefde. In hen
dragen ze de ziekte van het Oneindige, het Eeuwige. Baudelaire was van dezen de
groote voorganger. De kinderen die hij heeft gekweekt
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gaan denzelfden Calvarie op als hij. Ze leven in een nog meer nuchteren tijd, den
tijd waar de wetenschap hare heerschappij over voert, de dorre, kille wetenschap die
de Goden heeft gedood en de laatste idealen onder haar ‘positivisme’, ‘materialisme’,
‘naturalisme’ enz. heeft verstikt. De waarheden veranderden, maar de zielen niet.
En vele menschen van dezen tijd konden niet onderdrukken de vage en diepere
verlangens van hunne wezens, die hunkerden naar het hoogere, het oneindige, het
eeuwige, en gingen aldus voort te dragen als een last heel het oud spiritualisme dat
in hun was als geloof, als ideaal, als droom. Daaruit is de botsing ontstaan, de groote
religieuse crisis van onze eeuw. En allerlei wegen heeft men ingeslagen om er aan
te ontsnappen, allerlei nieuwe politieke en moreele of filosofische overtuigingen zich
verworven om toch een steun te hebben, een levensbeginsel en een geestelijken
leiddraad, ten einde te ontkomen aan de wanorde en de rusteloosheid, de wanhoop
en de vertwijfeling der heelemaal leege zielen.
Verscheidene intellectueelen bekeerden zich tot het dilettantisme - weinige dichters
nochtans, uit hoofde zelf hunner lyriek - en zochten hun heil in een genotzuchtig
satirisme, terwijl anderen egotisten of anarchisten werden en enkelen over gingen
naar de mystiek, of naar het humanitarisme. Er waren er die niets vonden, zooals die
groote smartelijke Laforgue, en die gìngen dood onder hun angst. Andere tijdgenooten
nog keerden weer naar de traditie die sedert eeuwen in hen lag, vergaten of wilden
vergeten hunne jeugd, namen weer het oude katholiek ideaal aan. Zoo deed Charles
Guérin. Maar men stapt niet zoo gemakkelijk over zich zelven heen en het geloof is
niet een loutere bevestiging van wilskracht. Het gevolg van die dualiteit is en blijft
dan een levenslange twijfel, de vreeselijke, martelende twijfel, het heen en weer
getob van den geest tusschen waarheid en logen, en de stage marteling van de
onzekerheid, van de teleurgestelde verwachting en den toch verwachtenden
levensdorst. Van dien vorm der moderne sensibiliteit is Charles Guérin de meest
representatieve en oprechtste en smartelijkste incarnatie. Hij is evenals Laforgue,
evenals Samain door zijn jeugd overmand, versleten door zijn rusteloos gevoel en
heel jong nog er onder bezweken.
Je suis las de souffrir, d'être ainsi déchiré
Par les violences du doute
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Hij was een dier ongelukkige tijdsmenschen waar we van spraken. Het pijnlijke van
zijn zoekenden geest was dat niets voor zijn onderzoek te heilig noch te verheven
was.
Hij ontleedde zijn eigen, innigste en beste gevoelens, hij verscheurde hetgeen hij
beminde, en treurde er daarna om. Hij doodde langzaam al zijn liefde en zijn
betrouwen. Hij scheen proefondervindelijk te leven omdat hij experimenteerde de
wereld en alle gevoelens op hemzelve - als een dokter die zich serums inspuiten zou,
om het gevolg ervan ná te gaan. Met een glimlach vol verholen angst spotte hij met
hetgeen hem 't diepst ontroerde, hij rukte de voôlen weg die de naaktheid van het
leven omsluierden en wilde alle dingen zien in een koud en heel klaar licht: al hetgeen
eenige maagdelijkheid, eenige ongereptheid, eenige schaamte overhield, zocht hij
te ontmaskeren.
Zijn geest wou begrijpen maar zijn hart wou gelooven en berusten zelf in het
onbegrijpbare. Hoevele dichters hebben niet geklaagd in verzen van purperen
weemoed, over deze verdubbeling hunner ikheid, over die tweespalt in hen. De
tragische stem van Baudelaire vooral heeft geweend om die wreede splitsing, om
den opstand van 't zondige vleesch tegen de reine inzichten, om het verzet van het
zoekend, nieuwsgierig en rusteloos verstand tegen het vrede-wenschend, van pijn
gekneusd hart dat lafenis vroeg, orde en slaap. En Verlaine ná hem, de duivel- en
engelachtige Verlaine, die uit de kroeg in de kerk stapte en uit de kerk opnieuw naar
het bordeel ging. En tusschen Baudelaire en Verlaine in, de Romantiekers: de stoere
Alfred de Vigny, met zijn wreed-doorreten Prometheus-hart, die wegschool in zijn
toren van trots van waar hij riep:
Le juste opposera le dédain à l'absence
Et ne répondra plus que par un froid silence
Au silence éternel de la divinité.

en Mme Ackerman, de passievolle, die haar vertwijfeling in woorden van haat naar
den hemel opwerpt, en de Musset, en Leconte de Lisle, en Heine, Leopardi en anderen.
Liederen zijn er tusschen van zachten weemoed; smartvol zijn eenige, treurend om
verloren geloof en rust; wanhopig of vol opstand klinken andere vol onderwerping
of blasphemie. Bij Guérin klom de twijfel nooit bijna tot lastering tegen het
godsgeloof, dat hij eens koesterde in
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het diepste diep van zijn gemoed. Een enkele maal maar barst hij uit:
.... Seigneur, Seigneur, Dieu jaloux qui m'épie,
je ne t'offrirai plus l'encens ni le benjoin,
En vain tu me repais d'opprobre et de misères:
Tu ne me verras m'asseoir sur le fumier
où Job déchu te loue en raclant ses ulcères,
et j'aurai pour linceul mon orgueil coutumier.
----------Je ne crois plus en toi que pour te détester!

We hooren nog zeuren andere verzen van hem:
Il est tard, que faut-il aimer? que fait-il croire?
----------L'immensité des cieux nocturnes m'épouvante
----------Oh, Seigneur, Dieu des coeurs robustes, répondez?

Guérin had niet den trots, den hoogmoed van de Vigny, het weerstandsvermogen
van dezen strakker-intellectueelen en veel minder gevoeligen nihilist; hij is een meer
ìntieme, zachtmoedigere en meer ontroerde de Vigny, en zoo zijne poëzie als
gedachtenpoëzie dikwijls aan dien grooten dichter doet denken, (ook door hare
ernstige, soms iet of wat statige welsprekendheid en door haar breed-golvend en
klaar-dreunend vers) zoo onderscheidt ze zich zeer van Les destinées door hare weeke
onrust, hare sentimenteelere zwaarmoedigheid.
Ze doet ook denken aan Laforgue, maar Guérin kent niet Laforgue's Hamletiaansche
sentimentaliteit en ironie, zijne maskers en posen, noch zijne kwinkslagen en
schetterlachen.
Legt men andermaal de gedichten van Guérin naast die van Samain, dan valt u
dadelijk het mannelijke van zijn denkleven en gevoelsleven op: Samain is heel en
gansch teederheid en stemming, weekheid en vrouwelijke zachtheid. Vrouwelijke
gaven: intuietie, innigheid, onderworpenheid en dweeperige romantiek vormen den
ondergrond van zijn wezen. Guérin is een Man: het gevoel, wel is waar, voert hem
tot de gedachte maar deze wordt het middenpunt van zijn innerlijk leven. Hij
onderging het leven zoo geleidelijk niet, was sterker, béwuster en minder
sensueel-overprikkeld, ook gezonder in den beginne. Samain leed veel, maar niet
wegens gedachten-twijfel, meer wegens zijn eenzaamheid en zijn onbevredigd
liefdesverlangen. Guérin's smart is niet een verzinken in eindeloozen weemoed, in
licht-sidderende droomstemming, in fijn-teere zoetigheden van
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ontroering. Strijdzucht, hoogmoed, denkkracht en beslotenheid liggen in hem, en
heftig, vol wildheid en oproer kan hij worden:
Me sentant faible et seul au monde et misérable,
cette nuit, j'ai broyé ma plume entre mes doigts,
et sangloté longtemps le front contre la table,
les poings crispés, buvant mes pleurs, mordant le bois.
Puis mon coeur a crevé d'un rire âcre et farouche
Et j'ai puisé dans l'âtre éteint comme ma foi,
De la cendre, et, l'ayant mâchée à pleine bouche,
je l'ai trouvée encore moins amère que moi.

Uit den aard dier psychologie heeft men dikwijls Guérin als een gedachten-dichter
doen doorgaan, en in eene geruchtmakende studie noemde Paul Delior hem den
eenigen filosofieken dichter van dezen tijd. We vreezen zeer dat die definitie eene
al te enge, eenzijdige en onvolledige voorstelling van Guérin zal geven.
Hij was, ja, een dichter der Gedachte - maar tevens een dichter van het Gevoel.
Uit die zoo zeldzame en zoo heerlijke vereeniging van Gedachte en Gevoel zijn
ontstaan zijn beste gedichten, die mogen tellen bij de schoonste literatuur van dezen
tijd. Hij was niet een Sully Prudhommachtige dorre cerebralist, die de levensraadsels
wou in rijm zetten en de filosofie en de wetenschap versifieeren in symbolen. Maar
echt en levend is zijn kunst, spontaan en waar, zoo frisch en levendig als die der
minst intellectueele en minst filosofieke dichters. Men leze het allerprachtigst gedicht:
O Jammes, ta maison ressemble à ton visage

of deze verzen die wettigen wat hij zegde van zichzelf ‘le douloureux poète d'élégies’,
lijk deze en anderen:
Ce soir, après la pluie, est doux, soir de septembre,
Si doux qu'on en voudrait pleurer, si plein d'abeilles
Qu'on fuit tout défaillant la pénombre des chambres.
C'est un soir de septembre un peu triste, et c'est veille
De dimanche, et c'est l'heure où ceux de la maison
Viennent s'asseoir parmi les roses du perron.
C'est un soir de septembre et veille de dimanche.
On se tait; la maison et les roses sont blanches.

En nu denkt men te rechte aan Samain.... men vindt in 't werk van Guérin - in de
twee eerste bundels vooral - liefdeverzen zoo vol weemoed en zachtheid, bleek van
bronze herfstkleur
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en aromig van late herfstroken, als een roos-stervende avond teer, die u in de ooren
klinken als traag piano-gespeel....
Wie die verzen kent zal zich niet meer laten misleiden wanneer we nu opnieuw
Guérin vooral als gedachten-dichter beschouwen. Bij hem ontluikt de Idee uit de
stemming zelf en staat dus niet apart van het gevoel maar bloeit er rechtstreeks uit
gelijk het bewuste leven uit de onbewuste natuur. De impressie verruimt in zijn ziel.
Hij voelt ze niet louter als impressie, maar dwars door zijn verstandelijke
levensopvatting, zijne overtuiging en zijn geloof. Nooit heeft hij zich offer-heerlijk
kunnen overgeven aan het bestaan met zijn duizendvoudige vreugd en duizendvoudige
smarten. Te bewust, te nadenkend, te verstandelijk, voelde hij al-te-snel het nietige,
het vergankelijke, het faktische van wat bestaat en wat het leven biedt aan
mooi-schitterende logen van vreugd. Hij was een ontgoochelde alvorens hij genoten
had, en toch bleef hem een Dorst naar iets eeuwigs, iets ongeweten-heerlijks. Dát
zocht zijn rusteloos hart, in de kunst, bij de vrouw, in den droom, in de natuur, in de
daad, maar hij moest ervaren dat hij bitterder terugkwam van dat alles en met
verlangens ontembaarder dan vroeger. Dát meende hij ten slotte te vinden in de
verloochening des levens en het godsgeloof.
Niet, als zoovele begaafde dichters, moest Charles Guérin, een harden strijd voeren
voor den broode, een kamp van elken dag, die de krachten verzwakt en vernietigt.
Hij stamde uit eene rijke familie van nijveraars, had alle gelegenheid om zijne roeping
te volgen, kon zonder moeielijkheden de studies doen die hem het best gepast schenen
voor zijn ontwikkeling. Vrij kon hij gaan waar ook zijn onrustig gemoed hem mocht
drijven, naar de bergen, naar de zee, naar vreemde landen en steeds nieuwe streken.
Hij kon het weelde-leven genieten dat Parijs zoo ruim biedt aan de rijken. Hij moest
ook niet literatuur verkoopen om een bete broods, zich haasten bij de produktie,
steeds vervolgd door het spookbeeld der armoede. Kalm en langzaam heeft deze
begunstigde van het lot zijne boeken kunnen afwerken, met de bekommernis der
schoonheid alléén. En toch is er radelooze smart en doffe droefheid in het werk van
dit troetelkind van het leven. Er is onrust, kamp en vertwijfeling in, een
onbekwaamheid tot het smaken van het geluk dat hem zoo ruim werd geboden.
Deze man wiens gedachtenleven natrilt tot gevoel, gaat uit met
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zoekenden geest over de wijde velden waar zóóvelen vóór hem doolden en waar
zoovelen na hem dolen zullen. Hij begon met scherp kritischen zin zijne overtuigingen
te ontleden, en zag hoe het naïve en innig-teedere gevoel zijner kinderjaren langzaam
afbrokkelde en vernietigd werd. En hij treurde met onzeggelijken weemoed om dat
schoone dat verging, om dat heerlijke dat hij vrijwillig voor altijd verloor.
Hij was als kind streng-geloovig, katholiek en leefde met heel zijn ontwakend
gevoel óp in de pracht-ceremoniën van de kerk en de geheimzinnige Jesus-poëzie
die ons uit het Oosten komt. Dat kinderlijk en eenvoudig godsgelooven voerde hem
op tot mystische verrukkingen. Zijn dweepend jongelingsgevoel ook richtte zich naar
het bovenaardsche dat in zijn droomen leefde en heel zijn bestaan dóór vervolgde
hem als een obsessie die zucht naar dien onbekenden God, die maar het symbool
was van zijn zucht naar eeuwigheid, en ontgloeide het sterkst in hem juist op zijn
beste en hoogste oogenblikken. Maar tegelijkertijd rees in hem het pijnigend gevoel
van den twijfel, vliemend door zijn hart als een slangenbeet. In heel zijn werk vinden
wij de sporen van een religieuse krisis die hem van uit het geloof zijner kinderjaren,
door twijfel en angst heen, terugbracht tot de berusting, in het mysterie van het
gelooven.
Zijn godsdienstige opvoeding had in hem sporen nagelaten, die jaren van
onafhankelijk denken niet konden uitvagen. Iedere maal dat hij zich in zichzelf
terugtrok en de duistere schatkamer der herinnering intrad, vond hij daar zijn dood
geloof - een schoone doode, heerlijk als een vrouw die veel geliefd werd en
aangebeden, en die in haar dood-zijn eeuwig leven blijft in heiligste herinnering.
De twijfel zelf was het gevolg van zijn cultuur, zijn leven en zijn nieuwsgierigheid,
gelijk dat het geval was bij al de intellectueelen van een tijd waar de ontdekkingen
der wetenschap den menschelijken geest tevens zoo trotsch maakten en zoo
wankelbaar
L'immémorial faix de péchés, le fardeau
de luxure et d'orgeuil, creuse nos reins qui saignent.

Strijd tusschen den gloed van een heidensch vleesch en de verhevenheid van eene
katholieke ziel, tusschen de genotzucht en de temptatie van het driftige en zondige
leven en het oude kristelijk gevoel, botsing van liefde en kennis, terging in een ontwijd
hart van de ‘inquiétude de Dieu’, zooals hij dat soort gevoel van wroe-
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ging noemde, pijniging der rustelooze gedachte en tragiek der ontredderde ziel. Het
daaruit spruitende lijden heeft Guérin in nobele verzen bezongen, zwaar van
wanhopige bitterheid en vroomheid.
Et c'est ton grand remords et ton àcre tourment
Devant ces vrais chretiens qui vont au divin Maìtre
D'avoir, âme incertaine et trouble, cessé d'être
Un pauvre homme qui croit en Dieu, tout simplement.

Het is een heel kiesch punt te dringen in het innerlijk processus van eene bekeering.
Maar waarom - met al den eerbied die past tegenover een edel en schoon verstand
als dat van Guérin, een zoo ruim-menschelijk en rechtzinnig gemoed als het zijne zouden we hier niet mogen uiten de overtuiging die de herhaalde beschouwing van
Le Coeur solitaire en L'Homme Intérieur of Le Semeur de cendres ons heeft gegeven:
dat Guérin tot het godsgeloof terug is gekomen na eene bang-doorleefde krisis van
nihilisme, wanhopig. Reeds Cousin schreef: ‘Le mysticisme n'est pas autre chose
qu'un acte de désespoir de la raison humaine’. Guérin ook heeft naar de religie
gegrepen zooals een man die zich zinken voelt in een drabbig moeras grijpt naar een
steunenden boomtak. Wij hebben reeds doen opmerken dat Guérin door de
godsdienstige onrust heel zijn leven lang vervolgd werd, en dat hij tevergeefs in de
kunst, bij de vrouw, ìn de natuur een lafenis zocht voor zijn Dorsten naar het oneindige
Onbekende. Niets heeft hem kunnen afkeeren van het beangstigend problema van
zijn bestemming. Het eeuwige ‘Waarom?’ heeft hem vervolgd door al zijn dagen,
zijn daden en gedachten. Zijn katholicisme had hij overgeërfd van zijn strenggeloovige
familie, en het heeft steeds diepen invloed op hem gehad. Hij had van den katholiek,
heel zijn leven lang, de opvatting der liefde als kwaad en zonde, het berouw, het
gevoel der ijdelheid en der nietigheid der dingen van de aarde en van de logen die
in de vreugde schuilt, ook den levensafkeer.
Entre tous, je suis vil et gorgé de luxure.
Je suis petit: un lit de femme est ma mesure.
Pécheur quotidien et docteur de péché,
Dans le sillon du mal en semant, j'ai marché.

Hij heeft zich dan ook volstrekt niet bekeerd omdat zijn geest hem logisch-klaar en
onbetwijfelbaar bewees dat die of die waar-
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heden moesten aanvaard worden, maar enkel om gevoelsredenen.
Het besef van het ‘Niet’, onverbiddelijk einde van het menschbestaan, en de zucht
naar troost, naar rust voerden hem terug tot het geloof, waarin hij zijn vrede vond.
Zijn verzen roepen soms de woorden te binnen van de ‘Imitatie Christi’.
----------Cesse donc, ò mon fils, de poursuivre en tout lieu
Les courtes voluptés où ton désir se trompe.
Reconnais humblement qu'il n'est point hors de Dieu,
De beauté qui se corrompe,
Et sûr, dès à présent, que ton coeur se forgeait
Une espérance aux ans rapides mesurée,
Occupe ton amour enfin du seul objet
Qui domine sur la durée.

Zoo moet de bekeering van Guérin worden uitgelegd door heel zijn droef
levenservaren, door heel zijn wrang wezen dat nooit anders heeft gedaan dan geestelijk
zeer scherp geleden. ‘J'étais appelé à souffrir’ schreef hij aan een zijner vrienden,
Jean Viollis, die na zijn dood hem een zuiver boek van piëteit wijdde waarin vele
ontroerende herinneringen aan Guerin te vinden zijn. En zoo komen we er toe den
kader dezer studie te verruimen, die tot nu - in schijn - nog niets anders heeft beoogd
dan eene religieuze krisis uit te leggen en eene bekeering te schetsen. Guérin
doorworstelde heel de innerlijke krisis die Laforgue en Samain doorstonden, de krisis
van het gevoel dat zonder doel blijft, zonder iets waar zich aan te hechten, dat verkild
en verstrakt is, verbeurd heeft door eene al te vroege ondervinding de spontane
vreugde van den eenvoud.
Eerst dus ging zijn geloof verloren, het troostende kindergeloof, en in zijn leeg
hart, waar ruimte was voor zooveel schoons, moest hij nieuwe adoraties brengen.
God stierf.... De goden stierven.... Hij werd bewust dat zijn verstand niets kennen
kon van de oorzaak der dingen, en van hun wezen, - dat hij leefde in een schijn van
duizend geheimen, in een roes van raadsels.... Hij begreep zich zelven niet - en de
onbewuste diepten van zijn wezen.... En toch, - in de schoonheid der natuur, in den
rythmus van zijn tokkend hart - voelde hij iets.... iets groots en heerlijks, iets dat hij
niet begreep, niet verstond, - en hij zeide: God. En 't was alsof hij
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zeggen zou: Geheimnis, Mysterie; alsof hij zegde: Schoonheid, Leven, Wording.
En naar dat niet begrepen, naar dat vaaggevoelde mysterie ging al de kracht van
zijn voelen. Hij wist niet, hij kende niet, hij begreep niet, maar heel zijn wezen snikte
meê met de klacht van den nachtegaal in een blauw-schemerenden lentenacht, en
juichte in de zomerdagen, - en bad vóór de oneindige zee.... Hij moest bidden - heel
zijn verlangen straalde naar iets groots, iets ongeweten dat zijn leven zou kunnen
vullen, en zijn ziel volschenken, vol.... En de goden waren gestorven....
Zijn aanbidden ging dan naar de vrouw. Zij bracht hem dichter en inniger bij den
levensrythmus, bevend door zijn hart. Hij aanbad en minde weer in de vrouw: het
Leven, het Mysterie, het Onbegrepene. Zij werd hem de Madonna van een kuischen
kultus, vol vereering. Maar het vleesch, het levengevende genot was hem een bron
van nieuwen twijfel en nieuwe pijn.
Heelemaal toch kon Guérin zich niet ontdoen van de traditie die hij had verworpen,
die in hem eene herediteit was, waarvan hij wel den vorm had afgewezen, maar
waarvan het gevoel nog in hem sporen had nagelaten.
Guérin voelde de liefde aan als de zonde en als een vergeten van de pijn der
twijfelende gedachten. Zij is voor hem geen vreugdige overgave aan de ontoombare
macht van het wereldinstinkt, maar zij bezit de heerlijk-lokkende kracht van het
kwade. Zijn godsdienstzin bracht hem dichter tot geestelijke liefde dan tot
zinnelijkheid. Het vleesch is het kwade, de te-vreezen bekoring die honderd vormen
aanneemt om den man tot val te brengen. Zelfs als de dichter meent Gods stem te
hooren, vervolgen hem beelden van zinnenlust:
Soufles, voix.... Je croyais écouter Dieu qui parle,
Quand le seul vieil instinct charnel, hélas, chuchote.
Le soir est plein de bras ouverts, de lèvres chaudes,
D'yeux trop grands qu'on voudrait fermer avec des larmes.

Zijne liefde was onrustig, steeds bevochten door doodsgedachten, angst van zonde
en godsdiensttwijfel. Tot in de weelde-nachten vervolgt hem het pijnigend beeld van
den Lijder aan het kruis, die zich stelt tusschen hem en de vrouw:
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-----------Et pourtant l'idéal problème nous torture!
-----------Parfois les débauchés se dressent dans leur lit,
l'horreur d'une soudaine angoisse les remplit,
l'obscurité pour eux se peuple de fantômes,
et muets et crispant leurs ongles dans leurs paumes,
ils sentent que quelqu'un d'hostile s'est couché
entre eux et le corps nu qui sert à leur péché.
Entendez donc le cri des âmes inquiètes,
le faux rire et la voix navrante des poètes
qui doublement, d'esprit et de chair tourmentés,
en vain voudraient guérir du goût des voluptés!
Ils boivent le remords avec la nostalgie
sur la croix que le rédempteur a rougie....
------------

Zijn levensconceptie staat tusschen hem en de vrouw. Zij belet hem het leven te
genieten als een tintelenden wijn uit gouden schalen. Hij zal den rustigen vrede niet
kennen van een stil, wit huis, half-begraven onder klimop en wijngaardranken, en
van bloemvolle tuinen, vol klaar gerucht van klaterende fonteinen en hel van
kwietelende vogelzangen. Hij zal niet weten ‘ce qu'un sage amour contient de paix’.
Hij zal zich elken avond niet ter ruste leggen, vredig in 't bewustzijn der vervulde
plichten, naast een vrouw wier oogen lachen van geluk:
Nous montons dans la vie, en peinant, côte à côte,
mais un mur entre nous suit le même chemin,
Hélas! l'on ne peut, tant la crête en est haute,
Se voir ni se donner la main.
------------Quand l'étoile du soir pour nous triste à voir poindre,
Réunit les amants heureux dans le repos,
Nous n'avons, vainement avides de nous joindre,
Rien à deux que nos sanglots.
-------------

Velen ontvangen de liefde met vreugde en dankbaarheid. Zij leven er in op, in heerlijk
betrouwen. De wereld rondom hen is betooverd, is een paradijs vol bloemen en vol
boomen waar de windekens lustliederen zingen. Zij redeneeren niet, zij ontleden hun
gevoelens niet, maar zij worden opgeheven boven de werkelijkheid, en de liefde is
als een glans van bovenaardsche weelde in hun oogen. Zij denken niet aan valschheid,
noch verraad omdat zij te
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hoog staren en geen logen, geen huichelarij veronderstellen in de aangebeden vrouw.
Hun liefde brengt hen tot goedheid. Zij glimlachen tot de onschuld der kleine kinderen,
en zijn gelukkig om het geluk der andere beminden, zij smaken den huiselijken vrede
van een liefdevollen haard en zijn blijde in hun uitsluitelijke liefde die als een eeuwige
lente rond hen is.
Maar heel zelden is dat standpunt in de moderne poëzie. We wonen er het failliet
der liefde bij, gelijk het failliet van het geloof, liefde-failliet gesproten uit een soort
onmacht die men aan de grootte van het verlangen zelf wijten kan en aan de
ontnuchtering van moe-geleefde zinnen. De meeste intellectueelen van den bangen
tijd, die we in deze reeks-studies willen schetsen, verloren in de liefde hunne
scherpzichtigheid niet, wisten maar al te wel dat het minnen was eene illusie waar
zij het einde nabij van gisten.
Er zijn er bij die zich angstig voelen te verlangen wat hun heerlijker te bezitten
schijnt dan alle dingen. Door hun bekommernis en hun bange zorg wordt hetgeen
hun vreugde moest verschaffen, een bron van steeds-hernieuwde pijnen. Zij hebben
het geloof niet in zìchzelf, noch in de vrouw. Te scherp ziet hun geest de duizend
kleinigheden die hun liefde omringen, te scherp voorvoelen zij alle mogelijk verraad,
alle ongeluk. Zij haten het verleden der vrouw, en zijn angstig voor de toekomst
Eeuwig onrustig is hun liefde, hun bitter als een vrucht, kleurig van schil maar gevuld
met assche.
Guérin was een dier onrustigen die uit die liefde niet al het edele trekken kunnen
dat zij bevat. Hij was droef in de liefde die hem enkel ontgoocheling en bitterheid
heeft geschonken. Hij kon bij de vrouw geen rust vinden. Zijn ontledende geest, zijn
klaarscherp verstand begrepen te snel, te diep.... Hij kon niet vredig berusten in de
illusie die 't leven verhoogt. De laatste was hij wel om zijn eigen woorden: ‘Ne mêle
pas l'esprit aux choses de la chair....’ in toepassing te brengen. Hij kon niet in allen
eenvoud als een gelukkig kind, vol stille weelde, de minne aanvaarden. Hij moest
verscheuren wat hij lief had, - en de vrouw kon de onrust van den geest die hem
pijnigde, niet stillen.
Zóó spreekt hem de vrouw:
‘Hélas! Hélas! il veut ignorer que je l'aime,
Disais-tu, ce pauvre homme amer et trop subtil.
Sous lui, comme une fosse, il creuse son problème;
Mes bras lui sont ouverts pourtant, que ne vient-il?’
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En hij antwoordt:
‘Il ne faut plus parler, ma bien aimée. Ah! laisse....
La douceur de tes doigts à mes tempes me blesse.
Sache qu'il est ainsi d'immenses nuits d'étoiles
où j'implore, malgré mon coeur, que tu t'éloignes,
où ta voix, tes serments, ta bouche, ta chair nue
ne font qu'approfondir ma détresse inconnue.’

In oogenblikken van verpoozing schreef Guérin de heerlijke liefdegedichten van Le
Coeur solitaire en Le Semeur de cendres, vol weemoed van herfstavond, zwaar en
ernstig, waarover nog de bleeke schijn van wat late zon droomt, en beeft het heel
broos bewustzijn van een heel klein geluk zonder zekerheid noch duur, dat vol
melancholie en vol schroom en huiver is in heel zijn zachtheid.
C'est que, malgré la femme, hélas, on est trop seul.

Men leze deze klacht:
Ne sais-je pas qu' aux bras liés du divin geste,
Il faut les rubis bruts et l'âpre métal sombre
Du bracelet pesant des voluptés humaines,
Et que la pauvre chair de faiblesse reprenne
Son chemin vers l'amour et sa toute tristesse!

en zoo zijn er kreten naar liefde, snikken naar wat genegenheid, die overal opklinken.
O désir de l'amour qui fait tout à la fois
Le tourment immortel de l'homme et sa noblesse.

Niets kon zijn dorst naar het onbekende oneindige stillen. Ook de liefde en de vrouw
hebben hem ontgoocheld gelaten. Hij heeft, gelijk hij zegde ‘le néant derrière le
baiser’ gevoeld.
Zijn kunst bleef hem over?
Vele kunstenaars vonden hun hoogsten troost in hun kunst zelve. Als het leven
hen ruw doorwondde, dan wisten zij dat een paleis van koelen vrede hun bereid was,
waar de schoonheid werd vereerd, in duizendstemmige koren. Zij vluchtten in hun
droom voor het luide leven weg. Zij twijfelden niet aan hun roeping, aan hun zending
tusschen de menschen, zij mochten groot zijn in zelfvereering. Deze troost ook was
aan Guérin ontzegd. Zijn twijfel eerbiedigde ook zijn eigen kunst, zijn roeping niet.
In zekere zijner gedichten laat hij zijn lezer hem verwijten dat hij een ‘foorgek is
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die de snikken nabootst’, en dat niets in zijn verzen waar menschenlijden verraadt.
Zijn gedichten zijn woorden, woorden en nogmaals woorden. En zij die hem dat
verwijten, hebben het goed voor, zegt hij; zij spreken waarheid:
‘Hélas! ceux qui m'ont lu ne disent que trop vrai.
Que n'ai-je le génie âpre qu'il me faudrait
Pour émouvoir profondément leurs coeurs secrets?
Hélas, oui, je voudrais leur offrir en écho
Le livre où chaque amant revivrait ses baisers.’

Dat is tragisch: een kunstenaar bezeten door den pijnlijksten twijfel aan zijn eigen
kunst en haar verlossende kracht, een priester die, ongeloovig, toch offeren zou aan
den God, dien zijn hart verstoot. Deze tragiek heeft Guérin doorleefd en doorvoeld
jaren lang. De kunst scheen een ijdel spel van droomen en verbeelding, een gloeiend
ijzer gedrukt in de steeds-open wonden der ziel.
De dichter is een ‘orfèvre vain’ en hij is een tooneelspelersnatuur. Hij gelijkt aan
deze planken-huichelaars die met een vreugdig hart de subliemste droefheid naâpen.
Van op de tribuun waarop hij speelt werpt hij handkusjes, naar de dolle menigte die
hem toejuicht in geile vervoering.
De kunst was voor Guérin geen kultus der hoogste gevoelens en gedachten, die
den heilzaamsten troost aan zijn dienaars verschaft. Zij scheen hem bedriegelijke
dronkenschap, die na den roes den geest uitgeput laat, en het lichaam lam. Zoo, van
uit die obsessie der logen die zich bergt in de schoonste idealen: in de liefde, in de
kunst, begrijpen we deze ontgoochelde verzen uit ‘L'Homme Intérieur.’:
Ta jeunesse, à tort obstinée,
ne sut longtemps que s'abuser
et croire que la destinée
trouve sa fin dans le baiser
Et ce fut son erreur encore
D'avoir pu penser qu'on nourrit
Le coeur vide et qui se dévore
En gorgeant de rêves l'esprit.
Aujourd'hui rongé d'amertume,
Tu mesures l'inanité
Du double essai qui la résume:
Littérature et volupté.
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De natuur, die voor eenige moderne dichters - voor Francis Jammes, Madame de
Noailles e.a. - een ‘self-excitement’ is geweest, waar ze met heidensche adoratiè in
opgingen, waar ze zich mede vereenzelvigden, hunne ziel in wegsmelten lieten en
genotsvol in opleefden en opbrandden, was voor Guérin een reden te meer van
kwelling. Hij onderging even scherp als wie ook - daarvan getuigen de fijne,
parel-grijze of morgenroze verzen die hij dichtte! - de bekoring van het schoone
wereldschouwspel, maar dra werd ook dit genot hem bitter, omdat hij in de natuur
weerom gedwongen werd, het raadsel der kennis, het groote wereldraadsel te
betrachten. In de bucolische verzen van Guérin is er iets meer dan louteren indruk
en dan loutere schilderachtigheid; hier hebben we werkelijk ‘la nature vue à travers
un tempérament’ en door het zwaarmoedige, rouwige temperament van den
rusteloozen Guérin....
Guérin is een der grootste onvoldanen, een der somberste en ongeneesbaarste
pessimisten die we kennen - ofschoon zoo troostend zijn voor ons zekere zijner
verzen, om al hun weemoed zelve - want alles ontgoochelde hem, zooals we het
overzien mochten, alles faalde: zijn geloof, de liefde, de kunst, de schoone natuur.
J'ai fait en vain le tour de toutes les sagesses
Et de tout le plaisir;
Les livres m'ont déçu, je suis las des caresses
Et je voudrais mourir....

En toch behoefde hij een troost. Zoo kon hij niet blijven leven, zonder iets dat hem
steunde en begeesterde. De katholieke godsdienst zou hem dien troost bieden, ‘la
volupté de croire’. Die vond hij niet op aarde, in de contemplatie der natuur niet,
noch bij de vrouw, niet in de kunst noch in het betrachten der schoonheid, niet in de
daad, en niet in de gedachte. Hij was een ontgoochelde, die naar toover en illusie
verlangde, dus een ongeloovige die naar geloof snakte.
Ondanks dat al zijn verlangen gericht was, in strakke spanning, naar de rust van
het eindelijke en ware Weten, bleef hij jarenlang dwalen tusschen duizend twijfels.
Zijn overgeërfd katholicisme wierp hem wel opnieuw naar de lokkende haven van
den godsdienst, maar hij kon eerst niet betrouwen in deze beloften van vrede. En in
zijn verzen weent zijn verlangen, ontembaar, naar een zeker-
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heid voor zijn geest, die steun behoeft. Hij blijft angstig en verlangensvol trachten
en.... trachten - of daar niet een god het licht van zijn aanschijn zou heffen door zijn
donkere dagen:
Ah! Seigneur, Dieu des coeurs robustes, répondez!
Quel est ce temps de doute où l'homme joue aux dés
ses croyances, l'amour et le rêve et la gloire?
Il est tard; que faut-il aimer, que faut-il croire?
Vacillants et plaintifs comme un peuple de joncs,
sous le ciel triste et nu nous vous interrogeons.
Notre âme sèche a soif d'une sève nouvelle.
Seigneur, que votre étoile à nos yeux se révèle?
Car déjà la nuit morne à l'horizon s'étend;
Voici que le soleil se couche et qu'on entend
planer sur le sommeil de nations entières
le grand vent solennel et noir des cimetières.

Zijn bekeering - als we zijn laatste houding tegenover de levensproblemas zoo heeten
mogen - is een overgave geweest van een uitgeputten kamper der Gedachte aan het
Geheim, het onkenbare dat hij God heeft genoemd. Zijn geest heeft getwijfeld,
gestreden en gezocht, maar steeds is zijn hart getrouw gebleven aan het geloof dat
hem in zijn kinderjaren onderwezen werd. In deze tweespalt juist ligt het tragische
van zijn dichterbestaan.
In zijn laatste levensjaren heeft zijn wentelensmoede hart zijn onrustigen geest
doen zwijgen, en hij heeft de rust gevonden die hij behoefde, op den rand van het
graf.
In Guérin was stof tot een heerlijk dichter. Zijn te-vroeg afsterven - hij was pas
33 jaar oud - is een ramp geweest voor de nieuwe Fransche poëzie. Tegelijkertijd
modern van levensaanvoeling en opvatting, onrustig en pijnlijk als heel onze tijd, en
- in zijn laatste en beste bundels - klassiek en bezonken van uitdrukking, was hij bij
zijn dood gekomen op het stadium, waar de dichter de knellende banden van vorm
en woord afstrijkt, en in als vergeestelijkte verzen het klaardere bewustzijn van het
innerlijk leven weergeeft.
Hij blijft een der vier of vijf grootste dichters van de symbolistische en
na-symbolistische periode der Fransche letteren en van hen ‘qui portent le poids d'un
coeur mélancolique’, was hij met Laforgue de smartelijkste van allen. En daarom
hebben we hem lief, en ook omdat hij wist te vinden woorden die ons roerden:
Et puisqu'au fond tout est des mots, rien que des mots,
Trouver au moins les mots divins qui font pleurer.
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Literatuur
Eug. de Bock. Hendrik Conscience, zijn persoon en zijn werk. - Ned.
Bibliotheek, Amsterdam.
Het is niet gemakkelijk nog over Conscience te schrijven. Men moet het met heel
veel liefde doen. Conscience is eene zeer bijzondere figuur. Hij is de groote Held
onzer Vlaamsche literatuur-geschiedenis.
Men kan niet alleen over hem als artist, als schrijver spreken.
In een zekeren zin - in den simpelsten - is 't wellicht waar dat hij ‘zijn volk leerde
lezen’. Althans leerde hij zijn volk luisteren naar zijne stemme. Hij was de verteller
die den rechten toon wist aan te slaan. Deze toon klonk niet te vreemd voor menschen
die voor lectuur hadden vooral de blauwe volksboekjes: Fortunatus' beurze, Ourson
en Valentijn, of Genoveva van Brabant; - die geen ander tooneel kenden dan den
‘Poesjenellenkelder’.
Als stylist mag men Conscience niet door het schoolmeestersbrilletje beschouwen.
Nogthans roeren sommige zijner bladzijden ons dieper dan menige ‘onberispelijke’
brok proza. 't Afgodeeren van den mensch en den schrijver Conscience komt ons
wel eens belachelijk vóor. Maar éen woord van misprijzen hem aangaande lijkt eene
heiligschennis.
Ik las niet al - er lust noch gelegendheid toe hebbende gehad - wat er over
Conscience, ter gelegenheid van de honderdste verjaring zijns geboortedags, gedrukt
werd. Toch durf ik denken dat dit boekje van den heer E. de Bock tusschen het
allerbeste mag gesteld.
De schrijver overwon niet alle moeilijkheden van 't onderwerp zelf. Zekere
gedeelten schijnen ons al te beknopt toe: - zóo, bv. het leven te Antwerpen van de
jaren 1830-40, en 't midden van kunstenaars en politici waarin de schrijver van 't
Wonderjaar zich bewoog. Sommige beweringen zijn zeer betwistbaar, als, o.a. over
den Leeuw van Vlaanderen: - ‘een roman is het niet geworden, maar ten slotte alleen
een vaderlandsch pamflet,....’ enz.
Maar het werkje is keurig samengesteld. 't Zal den lezer, die Conscience weinig
of niet kent, - buiten zijne boeken, meen ik, natuurlijk - een levendig beeld voorstellen
van den man die, daar ergens, in de oude stad
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Antwerpen, op zekeren dag aan 't schrijven ging. Werden daartoe aangehaald de
omstandigheden waarin en waardoor dit talent zich ontzwachtelde; goed gekozene
en kenschetsende brokken uit het werk zelf, vergezeld van meermaals onderhoudende
en niet te pedanterige commentaren, enz., het alles met smaak en verstand geordend.
Nu ik het boekje nog eens opensla, vind ik deze regels:
‘Gedurende dien nacht, terwijl ik gerust sliep, had een onweder de lucht met eene
nieuwe levengevende kracht bezwangerd, en het dorstig aerdryk gedrenkt en gelaefd.
Nog viel de regen zachtjes uit den overtrokken hemel, toen ik mijne bedstede frisch
en bly ontsprong.
‘Wel twintigmael doorwandelde ik den hof om aendagtiglyk na te speuren wat
nieuw voorkomen de regen nu aen de natuerwezens had gegeven. De bloemen waren
gesloten, vele planten hadden zelfs hunne bladeren geheel opgevouwen; geen vogel
zong den goeden morgen zyne makkers tegen, geen vlinder fladderde om het
gebloemte: alles scheen wachtend, beweegloos en zwygend. Iets plegtigs was er in
de algemeene stilte die my omringde. - Door een geheime kracht tot droomen en
denken gedwongen, schuilde ik onder een afdak en zat welhaest mymerend en met
het hoofd op de handen, in harmony met de wachtende natuer.
Eindelyk, na meer dan een uer, hield de regen op, zonder dat echter de zonne door
de wolken boorde. Nu begon hier en daer een eenzame galm, als met wantrouwen
zich te laten hooren; allengskens voegden vele andere stemmen zich erby. Het was
alsof ergens een slaperige toonkunstenaer op een onmeetbaer klavier zyne handen
liet dwalen, in afwachting dat het teeken hem wierd gegeven.
Eensklaps schoof de laetste wolk voor de zonneschyf weg; een prachtige
stralengloed beglansde de glinsterende kruiden en lokte bloemen en bladen open.’
Ik las niets in dit heele boekje dat me méer genoegen deed dan deze bladzijde,
met haren eenvoud, hare zachte gevoeligheid, hare onbeholpenheid en iets verouderds
dat er nog zekere gratie aan verleent; en dat zij van Conscience zelve is, uit zijn
‘Boek der natuur’ het was me een soort vertroosting....
EDMOND VAN OFFEL.
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Onnoozelheid vermoord
door Carry van Bruggen.
Dien avond vlotte het weer minder dan ooit met Hermiens wiskundige vraagstukken
en minder nu dan ooit kon ze haar aandacht samendringen op wat haar duister was
en duister bleef, ook na het geduldigst en veelvuldigst uitleggen. Ze had nog nooit
eenig licht in die duistere, verwarde wereld van wetten en formules gezien, nooit het
verder gebracht dan tot een zekere handigheid, welke bij niet al te grondig onderzoek
voor 't ontbrekend begrip kon doorgaan, een dressuur als resultaat van eigen vlijt en
opgedrongen volharding, die haar in staat stelde met draaglijk werk voor den dag te
komen, doch haar niet verloste van de gevoelens van wezenloosheid en benauwenis,
welke cijfers haar altijd inboezemden, als raakte ze al door hun aanraking in een haar
natuur vreemd en vijandig element. Ze was eigenlijk in het geheel niet om te leeren
geschapen, ze wist het en bekende het, in allen eenvoud, zonder eerzucht of valsche
schaamte, dat ze eerder vreesde dan verlangde later student te zijn, dat ze evenmin
graag bij haar moeder in het ruime deftige huis wilde blijven, maar liever
kinderjuffrouw worden in een groot, genoeglijk gezin en dan maar liefst altijd met
de kinderen wezen, niet binnen bij de gasten, niet moeten praten en aardig zijn, maar
meehelpen op de linnenkamer voor fijn verstelwerk en borduren, dat ze zoo graag
deed en voor den inmaak en de groote wasch. Tante Aagje in Gelderland had zoo
een juffrouw gehad, een gezellig mensch met frissche handen, die naar versch brood
en groente roken, zoo'n zachtzinnige ziel die overal werd bijgehaald en van wie de
kinderen bijna nog meer dan van hun moeder hielden. Vader zou haar misschien nog
vrijge-
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laten hebben, doch moeder wilde dat ze of studeeren of werkeloos thuis blijven zou
en met haar op saaie visites zitten en met haar, vaders vervelende zakenvrienden
ontvangen of haar eigen deftige kennissen. Dan nog maar liever over een groot jaar
eindexamen als het lukte en eruit. Henk zou dan al een jaar student zijn. Hem had
zij tenminste, hij stond haar bij en hielp haar in het werk en was altijd hartelijk en
goed en had even weinig als zij met hun deftigheid op -, maar echt vertrouwlijk kon
ze toch ook met hem niet wezen. Want hij wilde het niet, hij weerde het af, als zij
het zocht, en nooit had hij met haar over Bart willen spreken.
Bart.... een vlijm van zoete pijn drong met de heugenis in haar binnen, in een
koppige beslotenheid lei ze haar pen neer -, sloeg het schrift dicht en het boek en
ging met de kin in de handen voor zich uit zitten soezen. Doch het lukte niet dadelijk,
een hinderlijk herinneren aan de taak die niet af was, hield haar in schommeling van
onrust, toen besloot ze het snel, kwam ervan wat kwam, ze ging straks naar Bep ten
Have en de sommen gewoon overpennen. En als Bruning morgen... neen, ze wilde
alleen nu aan Bart nog denken. Ze wilde weggaan, naar Bep toe omdat het daar
gezellig zou zijn, omdat ze daar andere meisjes ook zou vinden, die kwamen praten
over wat hen in deze glanzende Meimaand allemaal bezighield, het openluchtspel -,
ze wilde naar 't lokkende buiten toe, omdat het daar vol-zoet en schemerig was, omdat
er in elken boom vogels zongen, die van den dag niet scheiden konden -, ze zou den
Buitensingel omwandelen, want daar woonde Bart, daar zou hij zitten voor zijn open
raam. Ze zou hem zien en groeten als hij haar óók zag, en hij zou weten, dat ze voor
hem was uitgegaan en voor hem den omweg had genomen -, hij mocht dit alles
immers gerust weten, en begrijpen dat ze hem niet vergeten kon, niet vergeten wilde
- al vergat hij haar voor Yvette - en dat ze altijd weer goed wilde worden, en zijn
meisje zijn, als hij tot haar verkoos te komen.
Wat was Yvette voor hem, wat kon ze voor hem wezen, het strenge, stugge kind,
dat maanden lang niet in de club had willen komen, dat zich te goed vond om aan
hun pret en aan hun streken mee te doen? En toch, sinds ze op school was, een halfjaar
mocht het zijn, keek Bart alleen naar haar, deed hij voor haar zijn best, hij had haar
in de club gekregen, na herhaaldelijk vragen, hij, de trotsche, koppige, die nooit iets
vroeg, die zich liet
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verwennen door alle meisjes, maar die toch, vóórdat Yvette kwam, 't meest om haar
had gegeven, voorverleden jaar op dansles het meest met haar had gedanst en met
haar gesoupeerd op het onderling bal dat de cursus sloot. Was ze ook niet altijd lief
en goed voor hem? Lei ze niet stilletjes drop in zijn lessenaar als hij verkouden was,
had ze niet 's avonds laat opgezeten om den inktlap te borduren voor zijn verjaardag
en de zakdoeken die ze hem zond voor Sinterklaas?
Toen was Yvette gekomen en alles anders geworden, Bart lette niet meer op haar
-, maar dat was het eenige niet, zelfs het ergste niet, Kamp, de nare Indische jongen,
door alle jongens veracht, door alle meisjes geschuwd, de gierigaard met zijn vele
geld, die alles voor zichzelf behield en vieze dikke sigaren rookte en van wien de
jongens zeiden dat hij wijn dronk en cognac en nog veel leelijker dingen deed, die
ze niet eens vertellen wilden, die afschuwelijke Kamp was toen begonnen met haar
na te loopen, met briefjes te schrijven, met op haar te wachten en malle dingen te
zeggen, om afspraakjes te vragen. Eens had hij haar in het donker nageloopen om
een zoen en toen ze doods-angstig thuis was gekomen, had ze alles aan Henk verteld.
Den anderen dag had Henk hem opgewacht en een pak slaag gegeven -, er waren
jongens en meisjes bijgekomen, die het allemaal hoorden hoe de valschaard van háár
zei, dat ze Bart achternaliep en daarom van hem niet wou weten -, het was een heele
herrie geworden met straf en onderzoek en brieven naar huis -, na enkele weken was
alles geluwd en welhaast vergeten door iedereen, maar door haar niet. Sinds dien
dag leek het als was Bart nog verder van haar weggegaan -, en toch hoopte ze, omdat
ze hem niet vergat, dat hij wel weer naar haar terugkeeren zou -, als Yvette hem
verveelde met haar trotsche houding en haar stug gezicht. Ze begreep niet dat hij nog
zóó lang - als ze aan vroeger dacht, aan zijn heerschend optreden, dat verzet noch
tegenspraak duldde, en waaraan ze zich met zooveel genot onderworpen had - hij
bepaalde, hij beschikte, hij sprak af, hij kwam te laat als het hem goeddacht en zond
haar huiswaarts na een kwartier wachten, als hij door andere plannen geen tijd voor
haar had - aan zijn trots en zijn koppigheid die geen ongelijk bekennen, geen excuus
vragen gedoogden. En zij was altijd lief voor hem geweest. Wel zes maal, wel meer,
had ze een leugentje verzonnen - jongens liegen niet, vond hij, maar voor
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een meisje deed het er niet toe - en was het zelf zijn moeder gaan vertellen, als hij
tusschen de schooltijden weg bleef om te zwemmen, zij had de schuld op zich
genomen van de gebroken ruit in het gymnastieklokaal - en zou gaarne de schâ hebben
betaald, had Bart het haar maar toegestaan! - uit vrees dat Bart de fiets niet krijgen
zou, die zijn vader hem had beloofd, als hij drie maanden lang van geen wilde streken
hoorde, en die al tweemaal was uitgesteld... ze had zoo gaarne nog veel meer voor
hem gedaan. O Bart... hij was zoo lief en zoo mooi... zoo groot en slank met zijn
zacht, bruin haar, zijn sterke, blauwe oogen, zijn witte tanden en zijn rooden mond,
hij was zonder moeite altijd de knapste van de klas geweest, alles ging spelende bij
hem, wiskunde, teekenen, talen, alles waar zij zooveel moeite mee had... neen, het
was geen wonder dat alle meisjes hem bewonderden en dat zijn moeder hem verwende
en hem heimelijk geld toestopte achter zijn vaders rug -, zooals hij haar zelf had
verteld. Zij zou het óók hebben gedaan... o was ze zijn moeder maar... was ze
tenminste zijn zuster maar, om altijd bij hem te mogen zijn, en hem te verzorgen, en
naast hem te zitten aan tafel en hem het lekkerste op zijn bord te leggen, en dassen
voor hem te koopen van haar eigen spaargeld en boeken en nieuwe raquets en alles
wat hij graag hebben wou - al wist ze dat Bart niet van zusjes hield, en blij was dat
hij er geen had, en nu alles alleen kreeg en alleen genoot thuis. Maar zij zou hem
toch alles alleen hebben laten genieten, ook al was ze zijn zusje geweest.
Van haar gevoelen gansch warm en vervuld was Hermien het huis uit gegaan, was
ze langs zijn woning gekomen en had hem aan 't raam gezien, doch hij had haar niet
opgemerkt. Toen had Hermien zich in het kleine plantsoen tegenover zijn huis
tusschen meidoornstruiken op een bank gezet, om langer te kunnen toeven en naar
hem op te zien. Dit was alle geluk dat ze voor 't oogenblik begeerde, de struiken
bloeiden vol en vroeg, de vogels kwinkeleerden in een koortsigen jubel -, en lieve
Bart zat voor zijn raam, in den glans van zijn lamp en las. Dat zij nu wist, wat hij
las, dat zij nu wist, waar zijn gedachten waren en ook de hare daarheen kon doen
uitgaan -, meer behoefde er niet te wezen. Het was ook niet moeilijk te weten -, hij
wilde immers van niets dan van den riddertijd hooren en lezen sinds hem de hoofdrol
van het openluchtspel gegeven was, omdat Siepman, de leeraar in Nederlandsch,
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hem beter geschikt achtte dan de jongens uit de vijfde, die zich aangeboden hadden.
Hoe prachtig zou hij in zijn ridderkleeren zijn, hoe zou elkeen hem bewonderen, hem
benijden - zijzelf mocht in zijn gevolg wezen, en de groepeering, eerst bij de toespraak
en later bij de rechtszitting was zóó, dat ze voortdurend dichtbij hem zou zijn, als ze
wilde hem aanraken kon.
De vrouwelijke hoofdrol had Yvette, maar zonder praal van tooi of kleederdracht.
Ze was de dochter van een blinden zanger - die oude liederen zong in het eerste
bedrijf -, maar later had ze wel veel te zeggen, een lange aanklacht tegen den broeder
van den graaf, en dan werd de graaf op haar verliefd en koos haar uit tot zijn vrouw!
Elkeen op school beweerde dat Siepman opzettelijk die rol had voor háár
geschreven, omdat zij thuis met een blinden grootvader woonde, dien ze alle avonden
voorlas en met wien ze schaakte en uitreed op zonnige dagen. Dat was dan ook de
reden, dat ze aan hun club-leven weinig meedeed en zelden op de avondpraterijen
bij Bep verscheen, waar elkeen heentrok na schooldag en huistaak, omdat Bep's
gezellige moeder, jong nog en hupsch, nooit hun luide vroolijkheid dempte. ‘Gelukkig
maar’ meende Hermien, terwijl ze opstond en verder ging - het was donker, de vogels
zwegen en Bart was van zijn raam weggegaan - dat ze daar Yvette niet behoefde te
ontmoeten, want o, ze kon haar niet uitstaan. Wat had ze zoo trotsch en
zelfgenoegzaam, wat had ze zoo knap te zijn? Meisjes behoefden het niet -, het stond
niet eens aardig in een meisje -, had Bart háár vroeger getroost, als ze klaagde, en
nu bewonderde hij in Yvette, dat ze zoo knap was als een jongen.
Hoe was het mogelijk vertrouwelijk met haar te wezen, zij kon het niet, haar bleven
de woorden in de keel steken zoodra Yvette binnenkwam... en wie zou ooit durven
of willen haar geheimpjes vertellen? En tusschen meisjes, vond Hermien, bestond
niets heerlijker, dan urenlang schemeren en elkaar geheimpjes toevertrouwen, zóó
heerlijk, dat zij ze maar verzon, de geheimpjes, als er geen echte waren. Iedereen
deed dat, iedereen wist dat de ander het deed, het mocht werkelijk geen jokken heeten,
zou ze nu vertellen, dat ze Bart had gezien en dat hij haar een kushand had
toegeworpen door het open raam? Het was immers niet om te jokken, het was enkel
en alleen om over hem te kunnen praten met anderen, die dit even graag wilden als
zij...
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II.
Het plan voor de openluchtvertooning zoowel als het ridderspel zelf waren van
Siepman, den leeraar in Nederlandsch en letterkunde, en de uitvoering ervan zou het
vijfjarig bestaan van de schoolclub op ongedacht schitterende wijze vieren. Voor de
deelnemers was het geheele spel en hun eigen aandeel er in te gewichtiger en
aantrekkelijker, omdat ze wisten van de tegenkanting, die Siepman te overwinnen
had gehad. De andere leeraren mochten hem niet om zijn wijze van optreden, om
zijn meeningen, ze misgunden hem de genegenheid der leerlingen, die zijzelf in
zooveel langer tijd niet hadden kunnen winnen, die de proef was op de som van zijn
als ‘overdreven-modern’ en ‘idealistisch’ uitgekreten en verworpen systeem, en
geenszins verworven ten koste van orde of vordering. Hij strafte zelden en wist ook
den middelmatigen goede cijfers te doen behalen.
De beide leeraren, die zich indertijd het felst tegen zijn benoeming hadden verzet,
de directeur ter wille van een eigen protegé, Bruning, de wiskunde-leeraar, uit zijn
heftigen afschuw van alles wat hem ‘modern’ leek of ‘artistiek’, - hij eerde zichzelf
van harte als een kras denker en placht met voorliefde over ‘de wetenschap’ als over
den natuurlijken en sterkeren tegenstander van kunst en al het zwakke en weekelijke
dat daarmee samenhing, te oreeren - wisten op zijn werk als leeraar geen aanmerking,
benijdden hem zijn tact en slag van tegelijk orde en een vertrouwelijken toon in zijn
klasse te behouden en keerden nu hun woede tegen Siepmans aandeel in de
feestviering. Bruning vooral, in hem stak de sterkste weerzin, tegen den man, tegen
het spel, de geëxalteerde, overspannen taal, de dwaze handelîng, een voorstelling
van onware, romantische liefde, waarvan de opgepronkte onnoozelheid hem zoodanig
tegenstond, dat hij niet had kunnen laten een-en-ander op leeraarsvergadering ter
sprake te brengen, en toen dat niets opleverde, bij de ouders stemming trachten te
maken tegen het spel. ‘Lief en onschuldig’ had hij het hooren noemen -, jawel, als
het maar onschuldig mocht heeten, een kind met ijdele leugens voor het latere leven
ongeschikt te maken.
Siepman zegevierde en de jongens met hem. Veilig in zijn bescherming, alles van
hem, hun ouderen vriend en steun verwachtend,
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lachten ze heimelijk Bruning uit, die zijn woede en teleurstelling in schimpscheut
en toespeling bij herhaling luchtte. Want was de schooldag om, dan namen ze den
joligen leeraar, die met zijn ijle blonde baard een al te voorlijke knaap geleek in hun
midden en trokken naar de voor de vertooning uitgekozen plek. Het was het oudste
gedeelte van het stadspark, overgebleven van een natuurlijk bosch, waaromheen later
perken, paden en vijvers waren aangelegd. Toen Siepman hen bij dat plekje had
geleid, waren de jongens verrukt en verrast geweest als had niet elk van hen het van
jongsaf gekend; hun jeugdig romantisch voelen ging te gast aan wat ze zich zagen
voorgesteld als decor, een heuveltje en een groep van sombere, oude boomen, hun
vlotte verbeelding zwelgde in visioenen van schittering en kleur, speurde plotseling
in elk aanwezig ding als een voorbestemdheid om tot meerdere luister van hun feest
te dienen: kreupelhout stond er gereed voor coulissen, een mosplek als gerechtsplaats,
aan gindschen dooden tronk zou met purperen toom de ridder zijn schimmel binden.
Den toeschouwers zou het groote grasveld welkom wezen. Van geldheffing ten
voordeele van de club had Siepman niet willen hooren.
De meespelenden niet alleen, maar allen die bij de vertooning betrokken waren,
voelden zich van het spel verrukt en vol. Het verbeeldde de lotgevallen van een graaf,
die ten oorlog getrokken, het bestuur over zijn landen aan zijn veel jongeren broeder
had toevertrouwd, welke broeder echter, zijn macht wreedelijk misbruikend, de
bevolking zoodanig tegen zich verbitterde, dat oproer na korten tijd in de vredige
streek een gewoon gebeuren was geworden! Een blinde zanger, die niet afliet in
vurige zangen den weggetrokken en welhaast doodgewaanden graaf te verheerlijken,
droeg niet weinig tot die verbittering bij. Om hem voor eeuwig te doen zwijgen, deed
hem de tyran de tong uitrukken. Eindelijk keerde de graaf terug, beladen met
oorlogsbuit, stralend en triomfantelijk, juichkreet en dankbêe verwachtend -, maar
niets dan klagers en klachten kwamen hem tegemoet op zijn weg. Zijn eigen vreugde
smorend en onderdrukkend, hoorde hij hen allen aan, vergoedde elkeens schade uit
zijn buit, beloofde vrede door recht -, tot luid en luider de juichtoon schalde -, doch
somber stond de dochter des zangers naast haar verminkten vader en wilde zich met
geld noch goed laten verzoenen -, zij eischte de
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verbanning van 's graven broeder tot zoen en wraak voor haar vaders nood.
Dan zag men den graaf een heftigen tweestrijd voeren -, zijn broeder was zijn
eenige, nog had hij hem lief, doch de overleveringen des lands stelden de eischeresse
in haar recht - en met vaste stem sprak hij het vonnis uit, dat zijn broeder verstiet....
waarop deze hem weenend te voet viel, genade smeekte, trouw aan volk en wet
beloofde.... Het was duidelijk zichtbaar dat de graaf leed, hij wendde het hoofd af,
een doodsche stilte heerschte, niemand durfde partij kiezen -, tot het meisje, meer
door 's graven smart dan door het berouw van den zondaar geroerd, zelf zijn bêe
ondersteunde -, waarna de graaf haar tot zich hief op zijn hoogen zetel, dat ze daar
voor altijd naast hem tronen zou....
Schooner dan immer bloeide dat jaar de Mei, een verwachting zette de dingen in
gloed, de zekerheid van wat komen ging leek elkeen een bolwerk, een wal van licht
en vreugde tusschen zichzelf en de verre dreiging van overgangs- of eindexamen -,
wie er geen roem van wachtten, verheugden zich op kijkgenot, wie geen rol had te
leeren, geen repetities bij te wonen, was aan knippen en naaien, aan zagen en passen
te werk gesteld, de vlottende begeerten naar verstrooiing, naar jool leken thans op
een hooger doel samengetrokken en vereenigd -, enkelen maar onttrokken zich aan
dit alles uit onwil en jaloerschen nijd. Kamp was een van hen, de Indische jongen
door zijn vader die hem jaren had verwend en nu eigen onverstand aan hem wreekte,
uit de grootere stad waar hij met zijn broer samen student had gespeeld, naar dit
minder wereldsch oord gebannen, en die nu mokte omdat hij vroeger alles en nu
niets meer mocht, somber en slechtgemanierd, met vlagen van vaag heimwee, dat
hij niemand toonde en waarover hij zich troostte door tegen de klasgenooten hoog
op te geven van zijn groote-stadskennis, en allerlei verboden vermaken, waarnaast
hij de hunne verachtte. In de klas was hij dom en lui, bij buien brutaal, buiten de
school rookte hij en sloop in den schemer achter halfwas dienstmeisjes aan, die hij
won met zijn nette kleeren en met onnoozele prulletjes. Hij had plagend den jongens
aangezegd, dat hij zonder betalen naar hun vertooning zou komen kijken, waaraan
hij geen cent en geen uur had willen geven en in hun verontwaardiging wilden ze nu
zelfs niet meer tegen hem spreken.
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III.
Zoolang Yvette's moeder leefde, was ze nooit naar school gegaan en had ze weinig
met kinderen, nimmer met kinderen uit andere dan haar eigen kring gespeeld.
Ze had, een half uur rijdens buiten de stad, in een groot buitenhuis gewoond, met
haar ouders en haar grootvader tezamen en met een bejaarde leerares, verre verwant
van haar vader, wie ze weinig moeite gaf door haar goed bevattingsvermogen.
Niemand had er ooit aan gedacht, haar breien of borduren, gymnastiek of natuurlijke
historie te leeren, maar al vroeg kreeg ze onderricht in Grieksch en Latijn van haar
grootvader, die aan geest en belezenheid moest vergoeden, wat hij aan methode te
kort kwam. Toen ze veertien, vijftien jaar was, behandelde hij haar als zijn gelijke
en als ze na de lessen tezamen dwaalden door den tuin, klaagde hij tegen haar zijn
klachten over de wereld van heden en de tegenwoordige menschen, hun ijdelheid en
hun eerzucht, hun lage machtsbegeerte, die alleen streefde naar wat persoonlijk was
en beperkt, zonder geestdrift, zonder de belanglooze toewijding aan een
boven-persoonlijk ideaal.
Yvette had een onkreukbaar vertrouwen in haar grootvader, in zijn wijsheid en
zijn kennis en door hem leerde ze onkreukbaar in de heiligheid en de hoogheid van
het boven-persoonlijk ideaal gelooven. Haar idealisme hechtte zich noodzakelijk aan
de vormen, welke onder haar bereik lagen: voorbeelden aan de oude geschiedenis
zooals zij daarin onderricht werd, ontleend, daden van deugd, moed,
zelfverloochening, die het eigen en anders geluk prijs geeft voor een beginsel.
Yvette had weinig aan haar vader, hij was het grootste deel van het jaar afwezig
door zijn politiek werk en het overige deel geheel daarvan vervuld -, meer dan Yvette
het wist, gevoelde ze haar grootvaders toornige klachten tegen haar vader en diens
werkkring gericht, in haar groeide een onberedeneerde afkeer tegen het woord
‘politiek’ en ze wilde van de zaak, als haar vader haar daarin te betrekken zocht, niet
hooren. Haar moeders leven was vol ijle drukte en leege beslommering, klachten
over vermoeidheid als er gasten en over verveling als ze er niet waren, en altijd
klachten over hoofdpijn. Toen haar moeder na een korte ziekte
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stierf, nam ze in zichzelf geen sterkte droefheid waar, slechts leegte en ongeduur,
om wat het huis had verloren.
Korten tijd daarna was haar vader met het plan voor den dag gekomen dat ze het
huis buiten zouden verkoopen, in een stadshuis gaan wonen, dat hun eigendom was
en dat Yvette naar school zou gaan. Hij praatte veel over het verkeerde van
afzondering, die uit-den-tijd was en een slechten indruk maakte en pleitte ijverig om
den grootvader te overtuigen, dat Yvette toch eenmaal moest leeren, met jonge
menschen van haar leeftijd en ook van ander dan haar eigen slag om te gaan.
De grootvader, wiens veerkracht afnam met zijn gezichtsvermogen, verzette zich
weinig, Yvette zelf wilde eigenlijk wel in de stad leven en naar school gaan, een
heftig verlangen naar samen-zijn met jongeren en deelen in hun vroolijk leven, dat
ze nu van verre gadesloeg, brandde soms in haar op, ze had, na een korten tijd van
voorbereiding examen gedaan en was bij de anderen van zeventien en achtien jaar
in de vierde klas gekomen.
Eenmaal op school leerde ze gauwer en gemakkelijker met haar klasgenooten dan
met de leeraars wennen -, ze genoot van de natuurlijke en vanzelfsprekende
gemeenzaamheid, ook al koos die tot uiting ruwer vormen dan zij was gewend, een
warmte welke ze nimmer had gekend, en waarvoor ze dankbaar wilde wezen, maar
de houding der leeraars krenkte haar, die in haar vaders huis en door haar vaders
gasten alreeds met hoffelijkheid behandeld en toegesproken werd. Ze trilde soms
van toorn en afschuw onder den ruwen toon van Bruning, de achtelooze
hooghartigheid van den directeur, en soms verweet ze zich, dat ze in haar binnenste
Siepmans gemeenzame vriendelijkheid eigenlijk evenmin verdroeg, en dat ze den
jongensachtigen man die de makker van zijn leerlingen wilde wezen, somwijlen
hinderlijk en opdringerig in dat streven vond.
En toen van het ongekend sâamhorigheidsgevoel de nieuwe glans verdween,
merkte ze dat ook haar omgang met de klasgenooten niet zonder bezwaar bleef,
omdat ze niet kon, niet wilde in hun listen en knepen, hun ‘snijden’ en ‘spieren’, hun
voorzegdieventaal meedoen en deelen. Ze kantte zich niet, maar ontweek, doch de
anderen voelden het fel. Haar verachting was als een nieuw licht waarin ze alles dat
tot dusver onschuldig en geoorloofd had geleken, anders zagen -, een vage schaamte
richtte zich,
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omgezet in wrevel, tegen Yvette; vervreemding en verwijdering bleven niet uit -, tot
langzamerhand Yvette door haar kalmhooghartige houding tegen de leeraren - eenmaal
was ze na een van Brunings schrikkelijke drift-uitbarstingen eenvoudig opgestaan
en heengegaan - een eigen plaats en een eigen waardeerìng won.
Toen was Bart gekomen met zijn toenadering en Yvette had even zoo wel als
andere meisjes de bekoring gevoeld van dien mooien, verwenden jongen, doch het
stond haar tegen dat hij zoo zeer en zoo openlijk het voorwerp van de algemeene
vereering was, en dan -, wat wilde hij van haar, wat zou ze hem moeten toestaan of
beloven?
Er werd in den meisjeskring van de klas rijkelijk veel over liefde gesproken, doch
wat Yvette daaruit van hun voorstellingen begreep, dekte geenszins de vlottende
ontroeringén uit de liefde-droomen harer eenzaamheid, een voorgevoel van bange
heerlijkheid, en vaste voornemens van verheven moeiten en zwaar-beproefde trouw,
vereenzelvigd met de veredelde gestalten uit oude boeken en legenden. Kon zóó iets
wezen tusschen een jongen en haar, iets dat naar die liefde leek? Ze wees hem niet
af, maar ontweek hem, - tegelijk hem gadeslaande zonder dat hijzelf of een der
anderen het bemerkte.
Plotseling, onvermoed had ze hem anders gezien, een ridder, een held, rechtvaardig
en edelmoedig, onrecht herstellend en schade vergoedend uit eigen, moedig
veroverden buit -, het nieuwe beeld ging op, versmolt tot eenheid in den ouden droom
en de schaamte verdween met den twijfel of ze zichzelf niet ontrouw was geworden.
Gretig greep ze de rol aan, die Siepman haar bood, ook hem warmer genegen om
het schoone spel, dat hij geschreven had; haar geheele wezen ging met ongekende
kracht verlangend en verwachtend naar wat komen moest uit -, de anderen zagen
haar koel en kalm, verborgen brandde echter in haar het felst de koorts van het
ongeduld. Ademloos stond ze en luisterde als Bart zijn groote toespraak zei, met zóo
luide, klare stem, dat de spelleider glimlachend tot matiging maande, zijn stem, waar
kracht uit schalde, zijn opgeheven hoofd, zijn schitterende oogen -, en de woorden
die vrede en recht en trouw beloofden, hoorde ze aan met ontroering en volmaakten
ernst. Omdat zij beiden de gewichtigste rollen vervulden, zij beiden het stuk ‘droegen’,
zooals Bart het gaarne en vaak uitdrukte, moesten ze afzonderlijk van de anderen
meermalen onder Siepmans leiding repeteeren -, toen op een dag had Bart
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haar durven vragen dat ze den volgenden morgen vroeg op de plaats van het spel
met hem samenkomen zou en zonder toezicht repeteeren, omdat alles dan veel echter
en inniger zou zijn. Ze had toegestemd, ze was heengegaan, in de morgenzon was
hij haar van den heuvel af tegemoet gekomen, voor haar neergeknield in het natte
gras en had haar begroet als zijn ‘gravinne’. Het smeekend lachen van zijn oogen en
zijn mond, een bekoring van overmoed en onderdanigheid tezamen, hadden haar
tegelijk verrukt en bewogen - op den heuvel hadden zij tezamen gezeten en gesproken,
Bart aan haar voeten, argeloos spelend met de witte vingers die ze hem argeloos liet,
en een zoete warmte doordrong haar lieflijk, al was dit de gedroomde helden-liefde
niet, doch wel iets innigers en aanminnigers van teeder-vreemd en ongegrond
vertrouwen.

IV.
Nu gingen ze, als elken morgen sinds dien éénen morgen, elkaar tegemoet en
wandelden voor schooltijd tezamen in de zon en den wind van den vroegen Meidag.
Die had een vollen smaak van bloesem en kruid, onder hun voeten was het zand
warm en rul als mos en boven het vogelgeluid steeg in de klaarte Bart's eigen stem,
als een jubel van jeugd en kracht en durf en verwachting.
‘Mijn pak en mijn mantel zijn gekomen, niets dan goud en wit en blauw.
Gisteravond laat nog heb ik alles uitgepakt en gepast.... niemand zal mij herkennen
met mijn goudblonde pruik.... en zóó oud als ik lijk in den mantel.... wel twintig, wel
dertig geloof ik.... En mijn rol kan ik wel droomen, ik meen natuurlijk, het afscheid
en de lange toespraak in het derde -, de korte gesprekken haperen nog een beetje’.
‘Je vindt natuurlijk ook de toespraak het heerlijkst.... je kunt er je zoo heelemaal
in verplaatsen.... ik vind dit vooral zoo prachtig, als je je bedienden last geeft, terstond
al je Arabische paarden te verkoopen, om Roderik en Ruurd hun akkers terug te
geven. Weet je wel? ‘Voer ze uit mijn oogen, mijn geliefde paarden, dat de
meestbiedende ze met zich neme.... met de purperen toomen.... met de
kunstig-bewerkte schabrakken.... dat men den prijs verdeele onder allen die hongeren
en dorsten.... ik mijnerzijds zal er geen penning van aanroeren....’
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‘Je kent mijn rol evengoed als ik’ lachte Bart, helder en verbaasd, ‘je kunt me
souffleeren’.
‘Neen, dat kan niet, want ik moet woedend op je zijn, ik moet je aanzien met
toornige oogen en somberen mond! Je moet mij eens zeggen, wat voel je wel eigenlijk
als je zulke dingen zegt, dat van die Arabische paarden, waar je zóó veel van houdt
en die je toch laat verkoopen?’
‘Wat ik voel? Wel.... ik weet niet.... ik verbeeld me maar dat het de dag zelf is, en
dat er menschen zitten op de banken, op het grasveld, vader, moeder, en mijn broer
met zijn meisje en de jongens uit de vijfde, die niet meedoen.... Dat zie ik dan zóó
voor me en dan gaat alles dadelijk veel beter.... en het is heerlijk de hoofdrol te hebben
en een prachtig costuum te dragen en te denken dat je groot en machtig bent....’
‘Maar het is nog heerlijker, als het volk begint te juichen en je omhoog heft en de
kinderen je kleeren kussen, omdat je de Arabische paarden verkoopt!’
Bart lachte zijn luiden meerderheids-lach.
‘Maar dàt is immers niet echt.... Als ik eens de echte Arabische paarden had....’
‘Wat zou je dan....?’
‘Ze laten verkoopen natuurlijk, want het maakt een prachtigen indruk. Ik vind het
enorm knap van Siepman, dat hij het zóó geschreven heeft, het heele tooneel, al die
lui, die met de mutsen zwaaien, ze moeten allemaal eenvoudig en sober gekleed zijn,
boeren weet je, en ik schitterend daarboven uit....’
Toen spraken ze over de kansen op regen en mooi weer en Bart vloog woedend
op, toen Yvette het woord ‘uitstellen’ zei. Nooit, dat nooit -, dan eerder een tent
gespannen, dan liever een huis gebouwd, alles, maar uitstellen niet. En Yvette met
de lieve verblindheid van een jong en zoet geluk, begroette stil-glimlachend in haar
vaders eerzucht haar grootvaders idealisme.
Ze waren bij de school gekomen en gingen pratend het voorplein op, waar Hermien
onrustig op en neer liep en hen volgde van verre met schichtige blikken -, zoodra
Yvette zich bij de meisjes voegde, keerde hij zich af en ging de school in.
Even later moesten ze allen geur en zon verlaten, de wiskundeles ving aan in de
dufte achter neergelaten gordijnen, de onbehagelijke Bruning knorde daar als alle
dagen om te veel geweld,
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om een te luiden stap, stampte en bulderde om stilte en aandacht voor wat hij aan te
kondigen had: vraagstukken-repetitie in de komende week.
Onwil, verzet, wrevel voer in de klas, uitte zich in mokken en morren, in woedend
rumoer met boeken en lessenaars, in uitroepen.... gemeen, om ons nù met repetitie....
die lamme vraagstukken.... ellendig gezanik....
‘Dat begrijp ik nu niet,’ speelde Bruning de verbaasde, ‘hoe je nu ineens aan zoo'n
tegenzin tegen repeteeren komt, mijn beste jongelui, want de heele maand doe je al
niets anders en puur voor je plezier.’
Niemand lachte om de valsche grappigheid, niemand waagde een woord van
ernstig protest, ze slikten hun woede en verbeten hun wrok en noteerden met booze
potloodkrassen dat er voor de volgende week zestig opgaven gerepeteerd zouden
worden, ‘als gewoonlijk’.
Toen stoof Bart op: ‘maar het is nu niet als gewoonlijk,’
‘En jullie bent geen klas “als gewoonlijk” mijn beste jongelui,’ zeurde Bruning
kalm-zagend terug, ‘krukken en prullen, de goeden niet te na gesproken. Volgende
week repetitie en uit. Herexamen voor wie onvoldoende krijgt.’
Nu barstte het protest pas luid en ongedwongen uit en Bruning constateerde
grijnzend dat de beste jongelui hem zeker met een kluitje in het riet hadden willen
sturen, maar dat hij de beste jongelui had doorzien, en dat hij nu geen woord meer
verkoos te hooren. Verbittering bedierf den Meidag en Bart vloekte uit den grond
van zijn hart tegen den gehaten, die hun de vreugde misgunde en voor wien ze toch
bukken moesten.
Om vier uur wachtten de deelnemers van het spel elkaar op, om tezamen naar het
Park te gaan, Siepman, dien dag vroeger vrij, was daar al, om bij het uitmeten en
afperken tegenwoordig te zijn.
Bart, het laatst van allen het lokaal uit en de gang inkomende, zag daar Bruning
bezig in de donkere, diepe kaartenkast naast de buitendeur. Met den rug naar hem
toe, stond de gehate machtige daar gebukt, los hing de sleutel in de half open deur.
In een opwelling van baldadigen wraaklust, duwde Bart zonder nadenken die deur
toe, drong er de sleutel in, draaide die om, stak hem in de zak en verdween met een
rappen sprong zijn makkers tegemoet.
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Op de uitbundige wraakvreugd volgde daar toen de vrees dat het uitkomen, en dat
Bruning nog meer, nog erger hun spel bederven zou, doch Bart zwoer overmoedig
dat geen sterveling had gezien en gehoord, wierp ten overvloede den sleutel weg en
ging welgemoed met de anderen verder. Hermien drong zich naast hem en prees luid
zijn durf en zijn slimheid..,. heerlijk dat Bruning nu gevangen zat, de boosaardige
spelbederver, en pas om zes uur door zijn collega's van de avondschool verlost zou
worden. En wat zou hij eruit zien -, wat zou hij tekeer gaan en gillen. Bart lachte
mee, den angst wegduwend, dien hij ondanks alles voelde opkomen en bemerkte
niet, dat Yvette zweeg en van hem verwijderd ging. Plotseling werd hij het gewaar,
liet Hermien glippen en kwam naast Yvette loopen.
‘Treur je om Bruning?’ vroeg hij schertsend, en zocht haar hand, maar Yvette's
vingers bleven strak en hard, weerzin en schaamte vervulden haar, om hem, om haar
zelf, om hun vertrouwelijkheid, om wat hij had gedaan -, ze bleef zwijgen.
‘Hij komt er immers wel weer uit,’ drong Bart aan, ‘'t is maar voor een paar uurtjes.’
‘O, wat dàt betreft,’ antwoordde nu Yvette scherp en hoog, en daarna zachter, ‘ik
zou het misschien van een ander wel aardig gevonden hebben, maar niet van jou.’
‘Niet van mij?’ herhaalde Bart, argeloos en nuchter, en trok verbaasd de
wenkbrauwen op, ‘ik ben toch niet anders dan een andere jongen.’

V.
Kamp werd den anderen dag met een bezwaard hart wakker, en ging met een bezwaard
hart naar school. Hoe nu juist Bruning erachter was gekomen, 't bleef een verward
en duister raadsel, maar erachter gekomen was hij, dat stond vast. ‘Kom je nog eens
naar je slachtoffer omzien?’ Leek die Bruning niet gek, met zijn jas vol rag en zijn
hoed scheef, hij altijd buiten school zoo vol kalmte en zorg voor zijn waardigheid?
En wat voerde hij zelf om zes uur op het schoolplein uit? Was hij misschien ook op
Jetje verliefd en nu jaloersch en kwam hij hem begluren, die haar wachtte? Je
slachtoffer! 't Kon zoo een vaart niet loopen. Omdat haar mevrouw haar nu had
weggestuurd voor haar telkens te laat
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komen en weigerde getuigen te geven. Ze zou wel weer een anderen dienst krijgen!
Zei ze het niet altijd zelf, zoo vaak ze met haar overhoop lag, ‘voor die een ander!’
En nu al die drukte. En nu dreinen en dreigen om geld dat haar vader van haar eischte,
zoolang ze thuis moest wezen tot zijn last. Best mogelijk dat het daarom alleen te
doen was en dat ze kalm zelf was weggeloopen om langs de straat te drentelen en te
leven van zijn geld. Maar dan zou ze wat merken! Zij slim - hij slimmer. Een mooi
slachtoffer -, hoe ter wereld kwam Bruning er bij? En hoe was hij erachter gekomen?
En wat ging het hem aan? Wat had hij er zich mee te bemoeien? Als er werkelijk dat
achter zat, dat hij zelf op Jetje verliefd - aan den eenen kant machtig moppig, hij
bevoorrecht concurrent van den ouden Bruning! - en daarom jaloersch was, dan
schreven ze misschien nog naar zijn vader ook, dan zou Bruning den directeur wel
opstoken, die twee lagen toch altijd onder één deken, en dan ging hij misschien naar
een strenge kostschool toe. Dan was hij zijn heele lieve vrijheid kwijt. Voor het
oogenblik bleef er niets over dan maar naar school te gaan en af te wachten.
Toen, later op den dag, Bruning binnenkwam tezamen met den directeur, voelde
de geheele klas door hun houding en hun blik, dat er iets bijzonders was. Die ingewijd
waren, keken elkander sluiks en benepen aan, Bart werd vuurrood en sloeg de oogen
neer - spijt en vrees hadden het bevredigd wraakgevoel geheel verdrongen - alleen
die van niets wisten, sloegen vragend en onschuldig de oogen naar de
binnenkomenden op.
Even praatten de beide mannen voor de klas fluisterend tezamen, toen wendden
zich als bij afspraak hun blikken naar Kamp en de directeur sprak in de stilte, terwijl
Bruning met een zegevierenden glimlach om de genepen lippen en de handen op den
rug heen en weer begon te loopen.
‘Kamp, jij moet me eens vertellen, wat jij gistermiddag om zes uur hier bij de
school hadt te doen’.
Met een schok schrok Bart op, hij keerde zich om en bemerkte tot zijn bevreemding
Kamps verlegenheid, zijn ontwijken; en alle ingewijden keken elkaar aan, hem aan,
eveneens bevreemd, evenmin verblijd.
Bruning was blijven staan; genietend van Kamps verlegenheid, overtuigd den
schuldige voor zich te hebben, den schuldige die hem ten overvloede nog was komen
betrappen in zijn erbarmelijken
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staat, volop voldaan met het bewijs uit Kamps schuldige houding, geen verder
behoevend, knikte hij zegevierend naar den directeur, die laatdunkend terugknikte.
‘Jawel, natuurlijk, geen twijfel aan -, en wie anders dan hij zou ook....’ zoo leidde
hij den directeur tot de deur en keerde met zijn krakerigen tred naar zijn lessenaar
terug.
‘Wat extra-werk voor dat jong-mensch.... en op den vrijen dag mag hij mij komen
gezelschap houden, heel genoeglijk met zijn beidjes, hier in school, en wat sommetjes
maken.’ Ze zwegen en luisterden, zóó kenden ze Bruning, als hij te woedend was
voor drift, als hij wit werd en zijn stem hokte, zijn oogen boosaardig priemden. En
Kamp begreep er niets van, vaster dan ooit meende hij: Bruning was verliefd op
Jetje, Bruning was jaloersch, maar moest hij daarvoor extra repetitie-werk hebben?
Na den schooltijd werd hij van alle zijden ondervraagd: ‘wat heb je toch gedaan,
wat heb je toch uitgevoerd? Waarom moet je op den dag van het spel komen werken?’
Sommigen verheugden zich bij voorbaat, zonder kennis van zaken, omdat Kamp nu
niet van hun werk en hun moeite profiteeren zou...., de goedigsten troostten hem
‘wat kan 't je schelen, je speelt toch niet mee’, maar elkeen wilde weten, waarvan
Kamp eigenlijk verdacht werd. Van de ingewijden aarzelde elkeen om de valsche
beschuldiging uit te spreken, er werd ontweken, gefluisterd, gedrongen, onderling
snel en heftig gepraat. Kleine driften braken los, jaloersche nijd tegen Bart gaf zich
gretig den schoonen schijn van beleedigd rechtsgevoel, uitte zich in smalende blikken,
één riep er ruw-weg iets als ‘beroerling’, 't dreigde op vechten uit te loopen. Yvette
had zich afzonderlijk gehouden en wilde juist heengaan, toen ze plotseling Hermiens
stem hoorde, luid en trillend ‘Kamp heeft gistermiddag Bruning in de kaartenkast
opgesloten.’ Nu het woord gesproken was, viel iedereen bij, allen die beter wisten,
ook die anders hadden gewild, uit gemakzucht en vrees, uit boosaardig behagen in
Kamps onthutste protesten. 't Werd een ziedend vermaak om hem heen te dansen en
te joelen ‘Kamp heeft Bruning op-ge-slo-ten, Kamp heeft Bruning op-ge-slo-ten.’
Bart was wit tot in zijn lippen geworden. Plotseling besefte hij, welk een kans hij
had geloopen, aan welk gevaar hij was ontsnapt. Want ook hem zou Bruning, woedend
als hij was, niet hebben gespaard. Hij zou in school hebben moeten werken, hij, de
held,
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de ridder, smadelijk verstooten uit zijn rol, terwijl een ander - die ellendige Ter Spill
uit de vijfde, wien 't stak, dat niet hij was gekozen - pronkte in zijn rijk gewaad,
toegejuicht werd, gevierd, omringd, benijd. En hij sommetjes maken als een
kwajongen! Zou hij van uitstellen hebben kunnen spreken, die zich altijd op 't sterkst
tegen de gedachte alleen had gekant? Die ellendige stomme streek van gisteren! Maar
't deed niet. Kamp zou 't voor hem boeten, wat deed het er toe voor Kamp? Lief, lief,
innig lief van Hermien dat ze het had gezegd, dat ze dit ook had willen doen voor
hem. Zijn oogen zochten haar tegenover Kamp, die zich woedend verweerde. In zijn
hart eer verlucht dan bezwaard door de verdenking die hem licht leek bij de netelige
zaak met Jetje, speelde hij nu de vervolgde onschuld, vaag gevoelend dat ze hem
wilden laten opdraaien voor wat ze wisten dat een ander had gedaan. Dus hield hij
zich brutaal en schreeuwde om de bewijzen, die er niet waren en zonder welke hij
niet gestraft kon worden.
‘Hoe weét jij, dat ik het gedaan heb?’ De rechtstreeksche vraag gold Hermien. En
in afwachting werden ze plotseling stil en keken haar aan. Ze bedacht zich even, haar
oogen zochten Barts blik, maar konden dien niet ontmoeten, toen bloosde ze nog
rooder, kwam tot vlak voor Kamp en snerpte hem in het gezicht, ‘ik heb het zelf
gezien.’
Handgeklap en gejuich volgde, enkele meisjes proestten nuffig gillend nu Hermien
zóó zich blootgaf in haar verliefdheid op Bart, maar hem in haar hart allemaal
verkiezend boven Kamp, zwegen ze en vergenoegden zich met elkander aan te
stooten, spotgezichten trekkend, en elkeen richtte zich nu tot Hermien, ‘je moet het
morgen zeggen in de klas.’ Twee twistten er fel, schreeuwden, ‘klikken’ en ‘niet
klikken’ tegen elkaar in. Bart op Hermien toetredend, nam haar beide handen, zei
gedempt, ‘dank je, Hermien, dank je.’ Gloeiende tranen sprongen Hermien uit de
oogen, van dankbaarheid, van geluk. Ze had wel gewild hem bij zijn handen
vasthouden, en wegvoeren met zich naar een veilige plek, maar hij, plotseling
vreemd-verkild door haar ontroering, maakte zijn handen los uit den heeten greep
en onttrok zich door snel heen te gaan. Yvette was al weg.

VI.
Siepman had voor dien dag de repetitie afbesteld en ditmaal was niemand er rouwig
om. Bart haastte zich naar huis, de schrik
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zat hem nog in de beenen, hij kon aanvankelijk aan niets anders denken dan aan het
afgrijselijk gevaar, waaraan hij was ontsnapt. Toen schoten zijn gedachten plotseling
uit naar Hermien, naar wat ze voor hem had gedaan, en trachtte hij de warme
dankbaarheid van dien middag te hervoelen, maar er kwam niets. Hij ging trager
loopen en trok in een warmen wil al zijn denken op haar samen -, maar tot zijn schrik
voelde hij zich even onverschillig en even kil als den vorigen dag, als alle dagen, als
altijd - hij wilde het nauwelijks bekennen en hield zichzelf voor dat hij afschuwelijk
was, harteloos, ongevoelig, dat hem de kracht ontbrak om dankbaar te zijn. Stil en
star, innerlijk verschrokken kwam hij thuis -, wat beduidde de wrevel, de weerzin
bijna, die onweerhoudbaar in hem opschoot, en waaraan niets te veranderen en te
ontkennen viel, nu hij dacht aan Hermien, aan haar gloeiend, opgewonden gezicht,
aan haar oogen vol tranen? Het hinderde hem, om haar, om zichzelf, hij wilde het
van zich afschudden -, toen drong een andere naam, een andere herinnering tot hem
door: Yvette! En nu hij tot haar zijn volle denken uitgaan liet, kwamen er gevoelens,
die hij dragen kon, van twijfel en vrees, bijkans van toorn, omdat ze hem alleen had
gelaten, maar ook een behoefte met haar te spreken, zich vrij te pleiten, haar te
overtuigen. Hij wist zoo zeker - hij overwoog het tegendeel zelfs niet - dat hem dit
gelukken zou. Zoo week als ze was met hem; zoo lief, als maar zij-beiden alleen
waren, zoet als een lammetje -, o ze zou niet boos blijven. Hij wilde haar zeggen van
Kamp en hoe een ellendige jongen hij was.... en als zij 't verlangde, zou hij Kamps
extra werk maken, hem door zijn repetitie, door zijn herexamen helpen, als 't moest,
Kamp verloor niets, won er eerder bij, zóó was alles goed. En nu de eerste ontsteltenis
voorbij was, kwamen veerkracht en overmoed en zelfvertrouwen terug, leek het Bart
iets onmogelijks, kinderachtig, ongerijmd, dat hem zoo iets zou zijn overkomen, hem
voor een oogenblik van onbesuisdheid, de blijde hoop van weken en maanden ontrukt,
al zijn plannen stuk, zijn droom van glorie verwoest, 't gansche uitzicht verduisterd.
Een zelfde gevoel van zekerheid en zelfvertrouwen, dat hem deed lachen als er soms
na een schokkend sterfgeval over elkeens kansen op ziekte of dood werd gesproken,
verzette zich nu ten sterkste tegen de gedachte aan dezen ramp.
Na tafel uitgegaan, zacht fluitend in de namiddagkoelte, ont-
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moette hij Hermiens broer Henk en zijn eerste, onwillekeurige neiging was hem te
mijden -, leek het trouwens niet of ook de ander hem ontweek? Toch dreven ze in
de breede, stille straat naar elkaar toe en gingen, flauw vragend naar elkanders doel,
tezamen verder. Maar hun praten vlotte niet, ze vermeden de groote kwestie aan te
roeren en dachten beiden aan Hermien, in het wankelen van hun leeftijd, die de
argelooze openhartigheid der jongensjaren te boven en tot mannelijk begrip nog niet
gerijpt is, onzeker of ze over haar durfden spreken. En die netelige twijfel, bij den
broer een vage schaamte, bij den ander een vleug van schuldgevoel om zijn gedachten
van straks, zette zich om in wederzijdsch gevoel van wrevel, zoodat ze plotseling en
kortaf scheidden op den hoek van een straat, waar geen van tweeën wezen moest.
Henk ging toen naar huis en traag van denken als hij was, begreep hij van zijn
wrevel, onwil en schaamte de preciese oorzaak niet, reden te meer, dat hem dit alles
bezwaarde. Wat hij wèl herkende was zijn boosheid op Hermien -, maar wat beduidde
die afkeer tegen Bart? Thuis gekomen, ontweek hij Hermien, zooals hij van na den
schooltijd af gedaan had en trok naar zijn kamer toe.
Hermien zat in de hare en hoorde hem thuis komen met een beverig gevoel. Hij
ontweek haar, hij had aan tafel norsch voor zich zitten kijken en het hoofd afgewend,
als ze zijn oogen zocht. Begreep hij dan niet, dat het niet anders had gekund, dat ze
wel had gemoeten, om Bart? Zou hij niet komen? Neen -, dan moest hij het weten,
zij wilde haar stemming niet laten bederven, haar stemming-van-geluk om wat morgen
en alle volgende dagen voor haar wezen zou, teruggenomen en nu voor goed. Hoe
innig had hij hare handen gegrepen, in het volle, dankbare bewustzijn dat zij hem
had gered. Maar nu mocht ze toch niet aan hem denken, want het moeilijke van
morgen moest voorbereid en volbracht, ze schoof de droomen weg, en ontdeed zich
van het schuchtere verlangen, dat zijn eigen doel niet kent, als van een warm kleed
en zat nu bang voor haar tafeltje vol verknoeide en half-beschreven papiertjes,
waarvan ze er een greep, doorlas en met een vluchtigen zucht weer vallen liet. Morgen
in de klas zou ze haar beschuldiging moeten herhalen, bijzonderheden geven over
het ‘hoe’ en ‘waar’, om haar uitleg geloofwaardig te maken. En
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wetend dat het haar aan verbeelding en welbespraaktheid ontbrak, wilde ze vooruit
dit alles opschrijven en daarna van buiten leeren, ten einde morgen zonder haperen
te kunnen spreken. Zoo zat ze en zuchtte in pijnlijke inspanning, maar geen oogenblik
nog was ook maar een zweem van berouw of twijfel tot haar gekomen -, het was
natuurlijk en derhalve geoorloofd dat ze een ander opofferde voor Bart, zooals ze
zichzelf zou hebben opgeofferd -, het was even natuurlijk en daarom twijfelloos
zeker dat Bart nu haar zou kiezen boven de andere, die zich in het hachelijk uur van
hem had afgewend. Van zeven uur af zat ze in haar kamer en tobde op het
leugen-relaas, met een innigheid van gevoel, een gloeiing van geestdrift als schreef
ze de zuiverste waarheid -, dan telkens doolde dat gevoel weer af en ging naar Bart
en herdacht kleine voorvallen uit den voorverleden winter, die naarmate de tijd verliep
en het uitzicht verduisterde, voortdurend wonnen in heerlijken zin, een vleiend woord,
een handdruk, een speelschen kus in donker.... ook wel stond ze op en begaf zich in
een drang van warme zwakheid naar de kast, om nog weer te bezien en te bevoelen
wat ze wist liggen: geschenkjes voor Bart, elk afzonderlijk in een dun papiertje
verpakt met ‘voor Bart’ er op geschreven -, een zacht-zijden gebreide das, een
leesmerk uit glanzende, fijne kraaltjes geregen, een omslag voor een boek, heel
zorgvol geborduurd naar een ingewikkeld patroon - haar vaardigheid was haar grootste
trots - en die ze hem nu zou mogen geven. Doch eerst ‘schrijven, en eerst van buiten
leeren en eerst morgen.’ En nog weer nam ze de pen en schreef vlot op een schoon
blad papier:
‘Toen ik om vier uur naar huis ging vergat ik mijn muziekrol voor de pianoles
mee te nemen, toen ik terugkwam om die te halen zag ik Kamp voor de kaartenkast
staan loeren, ik wilde nog vragen, wat doe je hier? Maar ik liep door, en hij zag mij
niet. Bij de deur keek ik om en toen zag ik, hoe Kamp den sleutel in het slot draaide
en daarna hard wegliep. Bart en alle anderen waren al lang op het plein....’ Weer
schreef ze als gedreven dit laatste zinnetje, dat ze al herhaaldelijk weer had
doorgehaald, omdat het immers onnoodig en dwaas zou staan en misschien juist
verdacht zou lijken, zijn naam te noemen; toch.... ze had hem zoo gaarne zelf en
geheel willen vrijwaren! Ook ditmaal haalde ze traag en aarzelend er de pen doorheen
-, en nu dit nieuwe blad daardoor ook was geschonden, knoeide en wijzigde
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ze nog weer hier en daar, tot het haar dan eindelijk voldeed. Toen stond ze op en
ging het prevelend van buiten leeren. Ze liep heen en weer, peinzend, verstrooid,
dan met een schok weer tot zich zelf komend, strak turend met genepen oogen, totdat
Henk in de kamer naast haar, verbaasd en verstoord tegen den wand klopte en haar
vroeg hem met rust te laten en zelf te gaan slapen.

VII.
In den zonnigen morgen die volgde was Hermien het eerst van allen bij de school.
Ze had aan het ontbijt niet kunnen eten en was, elke afleiding vermijdend, Henk
vooruitgesneld het huis uit. Onrust en zorg hielden haar gedachten in vlottende
schommeling: de papiertjes waren vernietigd, dat geen spoor van haar daad haar
verraden en Bart verderven zou, nu was ze op haar geheugen en haar durf aangewezen
-, en van beide bezat ze zoo weinig. Slechts haar vastheid van wil hield den moed
omhoog, die haar dreigde te ontzinken; tegen de leugen niet, doch wel tegen de daad
schroomde ze. Ongenoten gingen haar frischheid van wind, geur van kastanje en
bloeiende doornen voorbij, ongezien waren spotlach en blik op haar gericht, naarmate
de jongens en meisjes kwamen in 't naderen van den schooltijd. Daar was ook Bart
met zijn vrienden, en ginds stond Kamp alleen, het laatst van al kwam Yvette. Een
gloeiing schoot Hermien door het lijf, Bart liet zijn vrienden en kwam naar Yvette
met een guitig-smeekend gezicht en uitgestoken hand, maar Yvette keek hem koud
in het gezicht, roerde de hand niet aan en ging haar eigen weg de school in. En Bart,
bleek en ontsteld, de oogen groot, keerde traag naar zijn makkers terug, Hermien
zag hem herhaaldelijk omkijken naar de deur, waarin Yvette was verdwenen. Een
koortsige jubel binnen in haar sloeg als gloed naar haar gezicht, als glans naar haar
oogen, ze had wel willen juichen: nu is alles tusschen hen uit, ze heeft Bart beleedigd,
hem, zóó prikkelbaar en lichtgeraakt, die van niemand krenking verdraagt, en daar
trotsch op is, nu kijkt hij nooit meer naar haar om. Nu is hij voor mij, voor mij...
Kamp kwam langs haar heen, hoonde haar met de oogen, maar ze gaf hem dapper
zijn blik terug. Ze zag nu ook wel hoe meisjes haar smaalden uit de verte,
klein-hoovaardig in het besef van haar maagdelijk fatsoen tegenover Hermiens
schaamteloosheid -,
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doch het deed haar niets, eerder wakkerde het in haar aan een furie om nog verder
zich prijs te geven, nog meer zich op te offeren! O, ze mochten allemaal opkomen,
fluisteren, haar nawijzen, ze zou het weer doen, altijd weer doen, als het ging om
Bart. Ook zwaarder dingen, ook erger dingen, hem verweren tegen allen en alles,
zooals nu zijn moeder het deed, zelfs tegen zijn vader.
De bel luidde, het zonnige plein stroomde leeg, de school slurpte hen op tusschen
kille wanden -, toen gingen de deuren langzaam dicht.
De morgen duurde lang en Brunings uur was het allerlaatste. Hermien kon aan
niets denken dan aan wat ze dan te zeggen zou hebben. Heete gloeden streken haar
langs de beenen, koude rillingen trokken haar over den rug, angst dat haar geheugen
haar zou begeven, haar stem haperen, dat er gelachen en weersproken zou worden
drong haar als een brok naar de keel.
Toen ze eindelijk bij Bruning zaten, bedacht Hermien zich niet langer. Haar hart
klopte zwaar en fel, haar hoofd draaide en duizelde, toen ze plotseling verlof vroeg
iets te mogen zeggen ‘buiten de les om’. Zoo zonder overgang plotseling verving
toen de stilte, waarin spanning voelbaar was, het gedruisch van lessenaars openen
en boeken uitleggen, dat Bruning verbaasd de rijen langs keek. Stug vroeg hij
Hermien, waarover ze te spreken had en toen ze heesch en rauw antwoordde ‘over
Kamp’ trok er een lach over zijn gezicht, een verlucht ‘ah zoo’ ontsnapte zijn mond,
hij gaf Hermien verlof en zij, snel en rad, de lippen kil, de oogen strak in de verte,
waar ze het papiertje zag met den doorgehaalden regel, begon zonder haperen ‘toen
ik gistermiddag uit school kwam....’ maar in haar stem kwam tot haar eigen
verluchting de overtuigende glans en de klank, die slechts de oprechtheid een
getuigenis heet te verleenen. De stilte bleef zoolang ze sprak en daarna brak er joelen
los en rumoer en onderling getwist, dat gauw gestild, in lachen en mompelen verliep.
Maar de algemeene stemming was van bevrediging en verluchting, en het was
duidelijk dat Bruning daarin deelde, geen ander slachtoffer willend dan den jongen,
die hem in zijn vernedering had bespied en betrapt. Hermien ontging dit alles, haar
oogen zochten die van Bart, die stil zat in zijn bank, niet bewoog in het roepen, niet
omkeek, gebogen over zijn boek of niets van dit alles hem betrof. Van gloeiend rood
werd Hermien kil-wit, nu was alles volbracht en voorbij.... en waarom zond Bart nu
niet in een blijden blik, als
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gister, het geluk naar haar uit! Snel wendde ze haar hoofd om naar Yvette, die zat
als Bart, roerloos, de oogen in haar boek. En nu Bruning, bevredigd, stilte had
gebulderd, Kamp schouderophalend zich onderwierp en de rust terug kwam in de
klas, nu leek het als was er niets gebeurd, als was alles waarop ze haar hoop had
gebouwd nutteloos geweest, in ijle leegte opgegaan.
Bart in zijn bank, keek nog steeds niet op of om. Hij had den ganschen morgen al
dit verbijsterend-vreemde in zichzelf waargenomen, dat hij niet meer aan het spel
en aan zijn ridderrol dacht, maar alleen aan Yvette en aan haar verachtenden blik,
aan Yvette, die zijn hand had durven weigeren en zonder groet hem laten staan. Wat
gebeurde er in hem -, Yvette was toch niet meer dan een meisje, het spel was zijn
vreugde en trots, zijn verwachting van dagen en weken geweest, wakend en droomend
had hij er in geleefd. Nu niet langer. Hoe hij tastte en riep in zijn binnenste -, er kwam
geen antwoord, de verblijding was dood, de verwachting heengegaan. Er was alleen
Yvette, aan haar alleen dacht hij in een verwarde dooreengloeiing van schaamte,
verlangen, ongeduur, naar haar gunst en goedheid dorstte hij, als bestond er in de
wereld daarbuiten niets. Dat het plotseling zoo met hem was gegaan, alles in hem
gebroken en dooreengeworpen, hij nu een weeke jongen, die schreien kon om een
meisje dat hij bijna niet kende, dat hem beleedigd had, en die zijn glorie vergat, waar
hij zoo fel was op gebrand geweest en nu alles met vreugde wilde prijsgeven en
verliezen en smeeken, dat zij hem vergeven en tot zich nemen zou -, dit alles verwarde
hem. Bij lichaamspijn en onrecht had hij zijn leed verkropt, zijn tranen verbeten,
thans dreigden ze heet en fel naar zijn oogen te dringen.
Hij keek op zijn horloge. Het was al over half twaalf. Elkeen werkte met inspanning
de moeilijke opgaven uit, niemand durfde meer lachen en fluisteren. Bruning scheen
de stoornis van een oogenblik met verdubbelde strengheid te willen wreken -,
geweldig stond hij, geweldig draaiden en dreigden zijn oogen. Toen greep Bart
haastig zijn pen en schrift om zich een houding te geven, maar zoodra Brunings
blikken elders waren, scheurde hij een blad papier uit zijn notitie-boek, schreef daarop
enkele woorden, vouwde het scherp toe tot een smalle strook, draaide daarin een
wrong en reikte het heimelijk zijn buurman toe. Die las den naam buitenop, gaf het
door, zoo werd van hand tot hand steelsgewijs het witte
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briefje naar Yvette gevoerd en te leste zacht naast haar op de bank geschoven. Ze
greep het, opende en las ‘Na twaalf uur zal ik het zeggen, wil je op mij wachten?’
En zijn naam. Ze liet het briefje glippen en keek op en ontmoette zijn bangen,
smeekenden blik en schonk hem met den haren de volle zekerheid van haar liefde
en van haar vergiffenis -, en de vurigste beloften, zonder dat ze het wist. Nu was in
hem alles goed, van een ongekenden wellust, omdat hij zich verdeemoedigd had, en
nog verder verdeemoedigen ging, de eerste maal in zijn jongensleven, waarin trots
en koppigheid te pronk hadden gestaan, door zijn naasten openlijk afgekeurd,
heimelijk aangemoedigd en bewonderd. Verslagen lag die jongenstrots en alles dat
ermee samenging: vrees voor spot, verzet om den ander te doen zegevieren -,
verslagen onder de versche vreugde der willige onderwerping. Hij haakte nu om bij
Yvette te zijn en zijn doode glorie aan haar voeten te leggen. En Hermien beidde
terwijl in angst en spanning, rusteloos en benauwd, met benauwde keel en heete
handen, het teeken van zijn dankbaarheid en zijn gunst.
Twaalf uur sloeg het, de verloste kinderen trokken blijde af. Bart stond op en trad
naar voren en hield Bruning staande om een oogenblik gehoor. Achter de overigen
ging de klassedeur dicht en hij bleef met den leeraar achter.
Hermien zag het, maar vreesde het niet, ze bracht geen verband tusschen het een
en het ander, en wilde hoopvol wachten tot hij kwam. In de gang liep ze heen en
weer, langs haar heen stroomden de klassen leeg, 't zonnig buitenlicht, 't geraas van
de straat drongen binnen met geur en wind door de open deur. Een nauw-bewust
voorgevoel van een bang geheim hield haar bij de gesloten klasse waar Bart alleen
was met Bruning. Toen zag ze plotseling op de bank in de vestibule Yvette zitten.
En haar simpel gevoel had de verklaring van die aanwezigheid gereed ter hand: die
kwam om Bart nu het te laat was, die kwam nu nog haar verdringen! Ze voelde sterk
haar recht, richtte het hoofd op, wierp Yvette een blik vol minachting toe en bleef
nu vlak voor de deur van hun klas, om hem dadelijk te zien en mee te nemen, voordat
hij Yvette zag, dat ze zelfs niet voor een oogenblik zich meer zou kunnen dringen
tusschen hem en haar.
En nauwelijks stond ze daar of die deur sloeg open en Bart stormde het lokaal uit,
bleek, met stralende, zoekende oogen in zijn opgeheven gezicht. Hermien zag het
en nog weer keerden haar
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verwachting en volle vertrouwen in haar terug - zij was het immers, die zóó stralend
zijn oogen zochten -zonder dat ze wilde of wist, strekte ze de handen, opende ze den
mond, stortte de smeekbee van haar liefde naar hem uit.... ‘Bart’...
Hij zag haar en zijn gezicht verdonkerde, zijn voorhoofd trok samen, drift trilde
om zijn mond, hij deinsde weg van haar uitgestrekte handen met on verborgen afkeer.
‘Jij.... waarom heb jij op mij gewacht.... waar is Yvette? Heb je Yvette niet gezien?’
Toen zag Hermien, wier armen neerzonken en die trillende stilstond, hoe hij door de
gang verder stormde, en dat Yvette opstond en hem tegemoetkwam. Ze hoorde zijn
stem, haastig en hoog en zag hen samen heengaan, de school uit het zonnige licht in
en uit haar blikken weg. Toen, van verbijstering en smart als half verdoofd, liep ze
naar de bank, die Yvette had verlaten en schreide luidkeels in de stilte als een klein
kind, omdat ze niet begreep, waarom nu nòg Bart haar versmaadde en boven haar
een ander gekozen had.
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Lente
door Karel Casteels.
Voor een jong paar.
In lentbeloofde boomen, zie ik spelemeien
Van liefdedronken vogels, die in dichte bent,
Van twijg op takje tripplen, koozend blij en jent,
Als honderd jonge paartjes, die in vreugde vrijen.
Het lichtgroen bosch is als een bont bekranste tent,
Waar, onder bleekgroen blaren en bebloemde meien,
De voglen voozen, wijl ze zingend vreemde reien
Te zamen dansen, dansen, die geen mensch en kent.
Ze zijn extase dronken zoekend liefde en leven
Aan wijfjeshartjes, die, met hooge vreugd belaan,
Van eigen passie en van wee en wellust beven.
Tot dat ze moegespeeld, beschut door twee, drie blaartjes,
Stil twee aan twee in 't manelicht te rusten gaan,
Zacht hart aan hart in 't nest, als uitverkoren paartjes.
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Tulpen.
O gaafgerande, hooggegroeide tulpen
Op stijfgestrekten, blauwbewaasden steel,
Met bolgebuikte bloemkroon zwavelgeel
Of vederblank, maar zacht als zijden fulp en
Gevlamd satijn - steeds gracelijk en êel Soms rood als bloed, een krans van vleezge schulpen,
Zoo vol als kelen rond van gulzig gulpen,
Of roosgetijgerd als gevlekt fluweel.
Ziet, vreugdbelovend wassen blij de loten
Van 't jonge loof, dat wacht op zonnetij....
Bloeit op mijn tulpen, bloeit, teêr opgeschoten
Als fijn gesneden kelken, rank verheven
Op slanken stam, waaruit ik zonneblij
Den zegen zuig van 't nadrend lenteleven.
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Van Verre Vuren.
In striemend stralen schijnen verre vuurge lichten,
Als vlammende gedachten in den donkren nacht,
En gloeien op den stroom, in glanzend gouden pracht
Van lange strepen en gevlekte zig-zag schichten.
En ik, die duister zoekend naar wat lichten tracht,
'k Wil Groot-Verlangend, naar dien Gouden Gloed mij richten,
In vroomheid en intens mijn Denkend-Ik verlichten
Aan 't wondervreemd gelaai, mysterievol en zacht.
Ik poog ze stil te naadren, tot ik zwervensmoe
Van matheid neerzijg, denkend in mijn moe-zijn hoe
Steeds water en steeds stroomen mij den weg versperren.
Ik zie ze groeien, groeien in mijn smachtgestaar,
Alsof 't één enkel gloeien en één laaien waar
Zoo wereldgroot.... maar eindloos, eindloos verre.
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Mijn Liedjes.
Mijn liedren tripplen zoetjes,
Als op hun bloote voetjes,
Lijk rozen rood,
Van vreugdvergeten kindjes,
Zoo licht als lentewindjes,
Van mijnen schoot.
Het zijn zoo'n tengre wichtjes,
Met blijde bloemgezichtjes,
Als fijn satijn;
Zij bibbren voor de windjes,
Mijn zwakke harte kindjes,
Zoo bitter klein.
Ze weten waar er wonne is,
Bij rozen als het zon is,
Vol gouden licht.
Daar neuren zij mijn wijsjes
Van wel en wee, heel lijsjes
Met de oogen dicht.
Nu wordt het weer zoo kilkes
Mijn liedjes liggen stilkes
In stervensnood.
Schoon Lief toch houd ze warmpjes,
Heel zachtjes in uw armpjes,
Straks zijn ze dood.
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Het einde
door J. Philip van Goethem.
De zieken lagen in de spaarzaam verlichte draaihal.
Het was een mistige avond aan 't einde van den Herfst en alles zag er somber en
naargeestig uit.
Vocht sijpelde langs de donkere stammen der pijnen temidden waarvan de lighal
stond.
Nu ruischten ze niet, zij hielden zich stil in den druiligen avond, zij pasten zich
aan aan de drukkende, wegende stilte.
Zoover de lichtkring reikte van de olielampen die aan den houten wand van de hal
hingen, boven de stoelen der patiënten, glommen de natte stammen van het
omringende bosch, maar verderop werden ze als vage dreigende gedaanten.
De zieken keken er naar en soms zagen ze in die roerlooze boomen op eenmaal
levende wezens, werd het alsof zij een donkeren man naar zich toe zagen komen met
behoedzame bewegingen, een landlooper, een dief....
Niemand sprak. Deze avond maakte allen verdrietig en zwijgzaam. Sommigen
lazen. Twee, de stoelen dicht aaneen, speelden schaak. Twee speelden dam. De
anderen keken voor zich uit, elk met zijn eigen gedachten.
Aan het eene uiteinde van de hal, dicht bij elkaar en van de overigen verwijderd,
lagen twee jonge mannen. Ze waren trouwe vrienden geworden en hadden zoo liggend
al vele uren bij elkaar doorgebracht. Dikwijls op mooie dagen waren zij vertrouwelijk
samen op hun vaste plekje in het kuurbosch.
De een was er twee jaar en ongeneeslijk ziek.
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De ander was er zes maanden en hoopte over enkele weken genezen in het leven
terug te keeren.
De eerste was donker, de tweede blond.
‘Wat ben je stil,’ zei de blonde op gedempten toon.
De donkere schrikte op uit zijn gedachten, maar hij scheen dankbaar over de vraag,
omdat hij zich zou kunnen verlichten door te praten en hij begon maar dadelijk zonder
veel inleiding.
‘Die boomen stemmen mij zoo ellendig. Alles in de toekomst zie ik even verdrietig
voor me. Als een donker beest zie ik de toekomst, een donker beest dat op me loert,
dat tegen me grijnst; het biologeert me, houdt me vast met zijn klauw. Soms laat het
mij even los, maar het blijft aan mijn zijde, het wáakt over me. Soms heel even is
het alsof ik het vergeten ben, of het weg is, maar later opeens alsof het mij vast had
bij een lang touw, voel ik het koord spannen, grijnst het me weer tegen, roept mij
terug, brengt zijn verdoembre ban weer over mij: een eeuwige schaduw, een
eindelooze smart. Zie je het beest, zie je het? Zie je zijn grijnzenden kop en zijn
duivelschen spot mij weer vast te hebben, mij te zien wurmen, worstlen. Ach wat
zeg ik, wat zeg ik, wringen, worstlen tegen mijn toekomst. Is het onzin, is het waanzin
wat ik zeg? 't Is mijn smart, mijn lot, mijn ellende, dat is het beest en ik worstel
ertegen, ik wring mij, ik wring mij......’
De blonde voelde een floers van tranen voor zijn oogen.
Zijn hand had hij troostend op den arm van zijn vriend gelegd, maar woorden had
hij niet gevonden. Doch toen de spreekstem zich bij de laatste woorden even verheven
had boven den zachthijgenden toon, zei hij, zijn hand wat vaster drukkend:
‘Jongen denk om de anderen.’
Even zweeg de donkre toen en de half gewekte aandacht vervloeide. Dan ging hij
zachter weer door, alsof hij alleen tot zichzelf sprak:
‘Dat het zóo moest worden!
Hoe zag ik eenmaal alles zonnig. Zij hield van me.
Maar ik moest weg.
Waar zou ze nu zijn? Nu woont ze bij haar Liefste.
Hoe lang is het al geleden, hoe lang. Wat hield ik van haar, wat was ik gelukkig
als ik alleen maar stil bij haar kon zitten of naast haar gaan.
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Wat was ze blond. Hoe kon ze mij streelen over mijn haar.
Hoe lief waren mij haar handen.
Maar ik moest weg....’
Even was hij stil en een lichtende, gelukzalige glans blonk in zijn oogen, als was
zij bij hem, als voelde hij de streeling van die handen weer. Dan was het of in zijn
oogen de zon achter de wolken verdween en hij keek weer treurig en ging verder:
‘Waarom liggen mijn handen zoo eenzaam, met al hun teerheid zoo eenzaam?
Kreeg ik ze alleen om mijn eigen verdrietige hoofd mee te ondersteunen, om ze tot
vuisten te ballen wanneer mijn tranen mij bijna te machtig worden?
O als je het leven zoo innig liefhadt en nog hebt als ik, als je zoo houdt van kracht
en jeugd, als je zoo graag middenin den vollen strijd had gestaan en bovenal als je
zoo graag liefde gegeven en gekregen had en je hebt niets, niets ervan! Je ligt te
wachten op je dood, je ligt te vechten om je leed zoo lang mogelijk te rekken en je
zoekt de kracht om nu en dan te denken dat je beter zult worden.
Wie heeft de ellendige dwaling uitgevonden dat we àltijd denken dat we beter
worden?
Kunnen wij altijd leven in zelfbedrog?
Kunnen wij altijd leven in wanhoop?
Noch 't een, noch 't ander, maar mocht men van mijn doovende lippen nog
gelooven, dat niet éen van de minderen onder ons in zijn diepste innerlijk het geloof
aan zijn beterschap kan staande houden. In onze sterkste oogenblikken mogen we
éven zoo denken, in onze meest ware oogenblikken weten we waar het toe lijden
moet, weten we dat geen liefde, geen kracht, geen brandende strijd ons deel meer
zullen zijn, dat we zijn als stervende lampen, verwelkende bloemen, eindende dagen.’
De blonde zat maar stil, eerbiedig naast hem, met zijn hand op zijn arm. Hij voelde
dat iedere troost hier machteloos moest zijn, hij begreep dat het beste wat hij voor
hem doen kon, lag, in de stille, hartelijke toewijding waarmee hij luisterde; in de
zwijgende ligging van zijn hand. Hij begreep dat hij hem nu maar uit moest laten
spreken, omdat het hem verlichten zou zijn hart tegen een vriend uit te storten.
En de donkre sprak maar door, slechts nu en dan door zijn eigen droge kuch
onderbroken.
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‘Hier zijn wij nog het beste, wij zieken onder elkaar. Wij voelen de tegenstelling met
de gezonde menschen niet zoo. Hier leven wij ons eigen leventje en kunnen soms
zelfs vergeten dat er nog een ander leven bestaat. Maar vaak worden we daar zoo
onherroepelijk aan herinnerd, dat al de bitterheid van ons gemis met dubbele hevigheid
in ons opgolft. Wij weten dat het ons niet baat het waarom te vragen. Toch vragen
wij het. Toch vraag ook ik het. Maar het helpt me niet. En ik heb de kracht niet te
zeggen als een Fransche dichter: “Pourquoi demander le pourquoi, j'étais appelé à
souffrir.” Waarom kon hij dat zeggen?
Zal zijn leed kleiner geweest zijn dan het mijne? Was hij sterker dan ik? Dat moet
het zijn. En voor mij is nog maar éen doel gebleven: te leeren begrijpen dat ik
geroepen was om te lijden, en te dragen en niet te vragen naar het waarom.’
Hier zei de blonde éven zacht:
‘O je bent zoo sterk, je zult het zeker kunnen.’
De donkre lachte flauwtjes en vervolgde:
‘Maar 't is zoo moeilijk dit als het levensdoel te zien, wanneer je je altijd het leven
als een zonnig licht huis hebt voorgesteld, waar je samen zou zijn met je Liefste.
Toch heb ik maar éene vrees: Dat ik sterven zal eer ik de kracht vond dit doel te
bereiken.’
Hij zweeg, hij moest wat rusten van het lange spreken.
De avond liep ten einde en het werd tijd dat de patiënten uit de kuurhal van het
gebouw zouden gaan, dat op een vijftal minuten afstands in hetzelfde bosch lag. Nog
een uur bleven ze dan samen in de conversatiezaal als ze wilden en klokke half tien
moest alles naar bed.
Allen haalden ze nu de thermometers voor den dag om hun avondtemperatuur op
te nemen.
Zij waren gedurende den ganschen luguberen avond, behoudens enkele
opmerkingen, vrijwel stil gebleven.
't Partijtje dam was uit. 't Partijtje schaak werd afgebroken. Er ontstond een zacht
rumoeren. Dan werd het weer stil en lagen ze allen zwijgend voor zich uit te kijken
met de thermometers in den mond, de plaids hooger over zich heen trekkend, omdat
ze rillerig werden van de kille mistige herfstatmospheer.
De donkre dàcht er niet over zijn temperatuur op te nemen. De blonde deed
zwijgend met de anderen mee. Hij zag wel dat
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zijn vriend naast hem geen aanstalten maakte, doch hij liet hem begaan. Maar van
een eind ver riep er een:
‘Hé zeg, moet jìj niet tempen?’
De donkre was echter op zoo iets voorbereid en kalmweg jokte hij:
‘Heb al opgenomen, zeven en dertig twee.’
‘Mooi voor jou,’ riep de ander terug.
Meer misschien dan de donkre zelf, voelde de blonde de bittere ironie van den
zoo goed-gemeenden uitroep als een pijn. Fijngevoelig als hij was vatte hij snel het
gesprek weer op om te trachten het gezegde niet tot zijn vriend te laten doordringen
en hij begon zacht, terwijl hij zijn thermometer weglegde:
‘Zie ik geloof dat weinigen zoozeer tot innerlijke klaarheid zijn gekomen als jij.
Juist omdat je gewone gesteldheid zoo'n mooie en sterke berusting is, in wat je als
je lot ziet, juist daarom heb je het noodig je hart eens uit te storten van tijd tot tijd,
zooals nu. Je mòest vanavond zoo zijn, om te kunnen blijven wie je wás. Je moest
nu zwak zijn, omdat je zoo sterk bent. En je weet hoe lief het mij is, dat ik het ben
tegen wie je je uitspreekt.’
Met een vriendelijk-weemoedige glans in zijn oogen had de donkre geluisterd. En
terwijl de anderen bezig waren heen te gaan en door elkander hun diverse
temperaturen afriepen, zei hij peinzend en eenigszins langzaam, alsof het hem moeite
kostte een nieuwe phase in zijn innerlijk leven onder woorden te brengen.
‘Ik weet hoe je met mij meevoelt en ik weet ook dat jij me kent, begrijpt, doorziet.
Maar nu kon je mij niet begrijpen. 't Is nu niet als anders, laten we zeggen, een
zwaarmoedige bui, het is, hoe zal ik het noemen....?’
Even zweeg hij weer, zoekend naar de meest juiste woorden die hij vinden kon:
‘Het is het einde van iets in mijn innerlijk leven, het einde van iets dat mij lief
was, er brak iets in mij, ik verloor iets; niet opeens; ik heb het langzaam voelen
komen, ik wist het, voelde het, zag het.
Maar 't was onafwendbaar.
Wat ìs het? Wat had ik nog te verliezen?
Niets wèrkelijks. Want iets werkelijks had ik niet.
Ik weet zelf niet hoe het te noemen. Misschien zou een ander zeggen dat hij de
laatste hoop verloren had.
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Maar dat is het niet precies. Voel je wat ik meen? Voel je hoe moeilijk het onder
woorden te brengen is.’
‘Misschien begrijp ik je,’ sprak de blonde heel zacht.
‘Maar laat ik het anders zeggen, wellicht was het een zwakheid daareven, wellicht
koos ik niet de meest scherpe woorden, omdat ik er niet toe komen kon de waarheid
zoo vast, zoo volkomen te benaderen. Maar toch wil ik dat. Ik heb de zekerheid
gekregen dat het geluk een onmogelijkheid voor mij is geworden. Ik heb het uitzicht
op het geluk verloren. Ik heb de wreede zekerheid dat al mijn oude, lieve, glanzende
droomen bedrog waren, dat alles wat ik eens als het hoogste en heiligste, het teederste
en sterkste mij voorhield, mij voorhield als een schoon beeld der verbeelding in mijn
geheven handen, dat alles weg is, weg eens en voor al. Het beeld is gebroken, het
viel mij uit de machtelooze vingers en ik weet dat ik het niet weer opnemen zal. Het
is alles uit. Ik ben niet strijdbaar meer.
De zon is onder, ik blijf voor altijd in het duister.
De dag is ten einde, ik rust gelijk de wind.
De bloemen zullen in 't voorjaar bloeien, maar ik niet meer....’
Hij zweeg. Zij zwegen beiden en zaten met hun ontroering.
Allen waren heengegaan en niets brak de stilte in de hal of het omliggend bosch.
De blonde vond geen woorden; zocht er ook niet naar. En zoo bleven zij tot ze
opgeschrikt werden door een voetstap vlakbij.
Het was de knecht van het huis die de lampen uit kwam doen.
‘Wij moeten gaan,’ zei de blonde nu.
Zij stonden op en gingen.
Het vocht sijpelde van de boomen. De grond was week en drassig.
Door de volkomen duisternis liepen zij arm in arm naar het huis.
Amersfoort, September 1912.
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Schimmen
door Lita de Ranitz.
I.
If you wound the tree in it's youth the bark will quickly cover the gash;
buth when the tree is very old, peeling the bark off, and looking carefully,
you wil see the scar there still. All that is buried is not dead........ Olive
Schreiner.
Zij ging op den weg van Aerdenhout naar Haarlem, een vlottend grijs figuurtje door
den lichten lenteavond. Ze liep vlug en welbesloten, iemand, die een langen weg
voor oogen heeft. Onder de wijde vleug van haar zwarten hoed, die haar gezicht
beschaduwde, glimlachte ze telkens: ‘Dat ik toch nooit eerder gegaan ben’.
't Was de geur van de narcissen, die er haar toe gebracht had, eindelijk, mijmerde
ze voor zich heen. Van morgen had ze de eerste Poëtica geplukt, in den tuin, en
meteen was het over haar gekomen, een drang, die niet meer te weerstaan was:
vanavond zal ik naar van Beveren gaan. 't Lot was haar gunstig, Vader, van middag
naar Den Haag vertrokken voor een vergadering, en niet zeker van zijn' tijd, had
besloten den nacht daar over te blijven; ze was dus heelemaal vrij geweest. Ze had
de tram kunnen nemen naar Haarlem, maar ze had liever geloopen; ze hield van
beweging en het had zóó iets van een pelgrimstocht, dacht ze wat kinderlijk. Alléén,
had ze vroeg kunnen eten.... en nu was ze dan op weg naar haar' ouden vriend.
‘Dat ze toch niet eerder gegaan was!’ herhaalde ze zich, ze had toch zoo naar hem
verlangd soms, vooral nadat ze hem sedert verleden jaar wist, wonend in Heemstede,
nadat hij zich uit zijn zaken had teruggetrokken. Eens had ze hem gezien in zijn
tuintje voor het huis, op een avond dat ze met haar vader voorbij was
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gereden. Maar iedere keer als ze had willen gaan, was er iets tusschen beiden
gekomen. Als ze een enkele maal vrij geweest was, in haar gebonden bestaan van
eenige vrouw in huis, had ze in een plotseling onberedeneerd tegen-opzien, niet
gedurfd. Ze had gezocht naar allerlei uitvluchten, die ze zelf niet volkomen waar
voelde: als hij haar niet herkende.... als ze hem niet alleen vond.... waarom was hij
háár niet komen opzoeken.... of ten minste Vader dan.... Waarom had hij haar nooit
meer geschreven?....
En door al die kleine bezwaren voelde ze zelf vaag de reden, die er achter lag: ze
had er zoo vurig naar verlangd, en toch was ze bang geweest, door de nevelen heen
te dringen, die haar scheidden van het lang voorbije. Nu ze eindelijk op weg was
naar den eenige, die haar aan dat verleden verbond, gleed dat alles van haar schouders,
als een oud kleed, waarmee ze niets meer van noode had; het kwam haar zoo
eenvoudig voor, wat ze ging doen; nu ze hem terug ging zien, was het als had ze den
ouden vriend pas gisteren ontmoet.
Uit de al grijzer achtergrond van het verleden doemden voor immer lichte beelden
voor haar op....
Twintig jaren waren sedert voorbij gegaan.
Ze was naar Glion gestuurd met haar oude kinderjuffrouw, die sedert ze van
kostschool thuis was, bij haar teruggekeerd was als gezelschap. Ze was niet heel
sterk geweest; de dokter had haar, zeker met het voorbeeld van moeder voor oogen,
die jong gestorven was, een verlengd verblijf in de bergen aangeraden. Vader, steeds
druk in zijn werk, had niet meegekund.
Wat had ze zich verveeld in het groote hotel du Righi-Vaudois, leeg nog zoo vroeg
in het jaar, de winter-sport al afgeloopen.... Toen was hij gekomen, meneer van
Beveren; ze had hem nooit anders dan ‘meneer’ genoemd, de vriend van haar vader.
Hij was een verlegen, stille man, hij had er ziek uit gezien.... in het begin vooral....
Hij was ook alleen geweest.... Zij had op dat oogenblik, ver van de haren, iemand
noodig gehad, in haar onmiddelijke nabijheid, dien ze kon liefhebben en bewonderen;
haar verlangen had in haar getrild als een arm verkleumd wezentje, dat niet rustte,
voor het zich nestelen kon in het vertrouwde schuilplaatsje van eens anders
genegenheid. Als met een tooverslag
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was ze heengedrongen door de wat hinderlijke vormelijkheid, waarachter van
Beveren's eenvoudig-warme natuur zich verborg. Hij, de eenzame man, nauwelijks
van een zware ziekte hersteld, had niets liever gedaan dan haar met volle maat geven,
wat ze van hem vroeg.
Binnen een week ware ze vrienden geweest....
Ze begon sneller te loopen. Ze had haar hoed wat achterover geschoven; de lage zon
scheen in haar oogen, lichte oogen, eer goudachtig dan bruin; daarachter moest een
rustige vredige ziel liggen, maar niet meer in de al te strakke blijheid van een lentedag;
eerder was het de zonneschijn van herfst, gezeefd door een ijlen nevel van stille
weemoed.
Niet lang daarna was Michael teruggekomen.... droomde ze verder.
Een van de eerste dagen in Glion had ze aan de table d'hôte kennis gemaakt met een
oude Engelsche dame en haar zoon, die schilder was. Ze hadden zich het eenzame
meisje wat aangetrokken, waren vriendelijk voor haar geweest. Een paar morgens
had zij met de oude vrouw in den tuin gezeten, als de zoon erop uit was om te
schilderen in de buurt; eens hadden ze met hun drieën een tochtje gemaakt naar les
Avents.
Het had haar een oogenblik erg gespeten, toen de Burgoynes doorreisden naar de
Italiaansche meren, maar kort daarop was meneer van Beveren gekomen, en ze had
nauwelijks meer aan hen gedacht.
Op een dag waren ze teruggekomen. Mrs. Burgoyne had plotseling verlangd de
rozen in Glion te zien bloeien, vóór haar terugkeer naar Engeland, vertelde zij, toen
zijzelf hen glimlachend-verrast bij hun aankomst in de hall was tegemoet gesneld.
Wat had van Beveren zich stug-onhandig achteraf gehouden, herinnerde ze zich nu
nog, en hoe prettig-cordiaal had Michael hem z'n hand toegestoken toen ze hen aan
elkander voorstelde....
‘Wat zijn dat voor dikke vrienden van je, Lotte’, had van Beveren gevraagd zoodra
ze weer alleen waren. Ze had heel goed gehoord, dat hij z'n stem onverschillig poogde
te maken, maar ze had wat huiverig gevoeld het ongenoegen dat erin lag. Ze had
hem kort hun eerste ontmoeting verteld.
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‘Waarom heb je niet eerder van die vreemde snoeshanen gesproken’, had hij
gevorscht, ontevredener nog door het feit, dat hij ongaarne Engelsch sprak.
‘Omdat ik er niet om gedacht heb’, had ze eenvoudig geantwoord.
En voor het oogenblik had hij er zich bij neergelegd. Toch was er een tijd gevolgd
van veelvuldige onaangenaamheden; van Beveren had zich schuw-verlegen getoond,
achterdochtig bijna, zich steeds terughoudend en dan weer beleedigd, als hij zijns
inziens gepasseerd was. Hij had aanvallen gehad van kwalijk verholen jalouzie, als
ze zich meer dan hem lief was, met de nieuwaangekomenen inliet.
Maar Michael had met een vertrouwen, dat niets afdeed aan z'n bescheidenheid,
van het begin af van Beveren's kopschuwe terughoudendheid genegeerd.
En de oudere man had niet anders kunnen doen, dan zich laten meeslepen, te meer
daar hij al gauw gemerkt had, dat de komst van den jongen, in den grond geen
verandering bracht, in z'n verhouding tot haar. Ze had met vreugde gezien, dat hij
hem zelfs nu en dan aanspoorde hen te vergezellen op hun tochten....
Michael Burgoyne.... hij was een van die zeldzame menschen, in wier nabijheid
heel de wereld mooier is en het leven meer waard om geleefd te worden.... Het
eenvoudigste plannetje werd een feest, als hij erbij was; het landschap verinnigde in
schoonheid, als zijn zonnige oogen ermee van genoten....
Michael had hen gebracht naar plaatsen waar ze nooit geweest waren, waar zelden
iemand zonder gids zich waagde....
O, laaide het nu nog na twintig jaar als een vreugde in haar op, hem te volgen
langs moeizame wegen, hem na te klauteren, als een jonge gems waar de weg steil
opklom.... Nu en dan keek hij om, stak haar zijn hand toe.... nog voelde zij z'n vaste
warme greep als een veiligheid.
Van Beveren volgde, genoot mee.... Zij had geleefd in een sprookje, volmaakt
gelukkig in de driedubbele vriendschap, waarin haar jong verlangen bevrediging
vond.... het was een rustpunt geweest in haar leven.... 't begin van den zomer als de
natuur schijnt stil te staan, zonder heimwee om het verleden, zonder verlangen naar
wat komen gaat....
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In latere jaren had ze dikwijls, wat nuchter zich afvraagd hoe het had kunnen zijn,
dat ze nooit verliefd was geweest van Michael, met zijn charme van jonge veroveraar,
waarvan hijzelf alleen onbewust was, met z'n mooi lenig, sterk lichaam, z'n zonnig
gezicht, z'n frissche idealen, z'n kracht en energie....
Misschien was het dat er in haar dor meisjesbestaan op de leerkamer eerst, later
op een streng Hollandsch kostschool, met slechts nu en dan als verpoozing een reis
met haar vader, weinig plaats was geweest voor romantisch gedroom. Misschien was
het, omdat zij van nature ingetogen, eerder trotsch, nooit gezwicht zou zijn voor een
liefde, die haar niet vrijwillig was aangeboden en Michael had haar, hoe hij haar
omringde met bewijzen van z'n jongensachtige vriendschap, nooit een dieper gevoel
getoond. Of misschien was het geweest, dat haar verlangen naar liefde eenmaal
vervuld door haar genegenheid voor den ouderen man, tot rust was gekomen, niet
verder zocht.
O, die wandelingen als ze uit de ongerepte sneeuw daarboven op de Rochers de
Naye waren neergedaald in een wonderen winter van kleuren, schitterender dan de
zomer die malen kon. Langs de schaduwhellingen lag nog de sneeuw in vlekken,
een gescheurd kleed, waar telkens het groen doorstuwde van de komende lente; aan
de zonkant, waar de sneeuw gesmolten was, lag het egaal goudgroen van grasfluweel,
en het ruiger zwartblauw van dennenbosschen. Dichtbij langs den weg prijkten nog
de eiken in 't bezonken goud van vergane herfstglorie, staken larixen rechtop hun
fonkelnieuwe lentekaarsen; onder de boomen kleurde de kruipende klimop, die den
winter had doorgemaakt zich de warmroodige tint van goudleer. In de verte stonden
de nog kale boomen fijn doorzichtig tegen den hemel op, of lieten tusschen hun
stammen door, als door een Japansch scherm, verdere vista's op de kom van het meer,
die vol grijze nevelen wolkte, of op het Lac Léman zelf, dat blauw zich uitstrekte,
ver als een zee met reflexties van zilver. En al naar mate ze lager kwamen, omving
hun kozender zonnewarmte. Als ze onwillig naar huis te gaan àl, langs Glion waren
doorgeloopen tot beneden toe, moesten ze hun jassen uittrekken; Territet en Montreux
aan het meer, koesterden zich als in de atmospheer van een vervroegden zomer,
waarbij de trage vegetatie scheen achtergebleven....
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Al meer verdoezelde het vlottend figuurtje, in de schemering, die viel.
Het vlakke land rondom was niet meer dan een vage grijsheid, waarin hier en daar
een enkel stuk bollenland, nog niet van z'n verven gestroopt, oplichtte. Ze stond stil,
ademde diep; er was geur van narcissen in de lucht.
De narcissen, droomde zij; ze waren een middag vroeg uitgegaan Michael en zij; ze
hadden hun armen vol geplukt tegen de hellingen van Caux.... het was zomer al....
op die hoogte bloeien de narcissenweiden vroeg in den zomer. Daarna hadden ze
thee gedronken met Mrs. Burgoyne en meneer van Beveren in den tuin van 't hotel....
een blauwe zomerlucht over de vrede van zondagmiddag.... het orchest speelde
Waldweben uit Siegfried.... Michael zat naast haar.... samen waren ze gebogen over
een schetsje, dat zij gemaakt had dien morgen. Plotseling had Mrs. Burgoyne gezegd:
‘Sit quite still, dear’ en iets van: jij, ook Michael. En een oogenblik waren ze gebleven
onbeweeglijk, alleen hun oogen even vragend opgeheven van de teekening, naar het
vriendelijk oude gezicht;
‘Kijk meneer van Beveren,’ had ze gezegd, ‘dat spinnetje, dat z'n draad gespannen
heeft van Lottie's hoed naar dien van Michael, een gouden draadje in de zon’.
Toen was er tusschen hen een zwartgerokte arm gekomen, die het theegoed had
klaargezet en de draad was gebroken.
‘De arm van het nootlot,’ had van Beveren gezegd.... en ze hadden er alle vier om
gelachen.
Het was niet heel lang daarna geweest dat Michael haar verteld had dat zijn moeder
en hij spoedig weg zouden gaan. Hij moest weer aan het werk, had hij gezegd; hij
verboemelde z'n tijd; de zomer in Zwitserland was te mooi, werkte verslappend op
z'n energie.
Ze had niet dadelijk geantwoord, ondanks zichzelf gegriefd, dat hij vrijwillig een
einde maakte aan hun samenzijn. Maar dadelijk daarop had haar gezond verstand de
overhand behaald: ‘Ja, dat begrijp ik,’ had ze eenvoudig gezegd.
‘Je vindt dus dat ik gelijk heb?’ vroeg hij blij.
‘Ja,’ had ze geantwoord, ‘ik onderga ook den invloed van die al te volmaakte
schoonheid; het is alsof de natuur haar beste
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beentje heeft vooruit gezet om iets heel moois te maken, al haar hulpmiddelen heeft
te baat genomen.... eigenlijk is het niet de natuur, maar zijn het de menschen, die het
zoo gemaakt hebben, maar het effect op je gemoed blijft hetzelfde.... ik zou nooit
gelukkig kunnen zijn in Zwitserland, op den duur....’
‘En in Engeland?’ had hij gevraagd.
‘Maar, Michael, ik ken Engeland niet, behalve Londen natuurlijk; daar heb ik me
nooit in verdiept; misschien is ten slotte Holland nog het beste land voor mij’.
En zij had getracht hem te beschrijven: de blanke duinen, de grijze zee vol witte
meeuwen, de sappige weilanden waar de koeien staan in 'n zilveren nevelsluier, de
vochtig-drijvende luchten, de zuivere lijn van den verren horizon, de avondluchten
en de regenbogen, heel de droomende atmospheer, die trilde over het wazige land,
tot ze ineens in 'n gevoel van onmacht gezwegen had.
‘Hoe je dat alles weet te zeggen!’ had hij uitgeroepen! ‘Wat moet dat mooi zijn!
Als ik mijn doel bereikt heb, kom ik kijken!’
‘Welk doel?’ had ze gevraagd.
‘Ik wil een groot schilderij maken voor de Royal Academy!’
Ze had het op de lippen gehad uit te roepen: Waarom voor de Royal Academy,
maar bijtijds had ze gezwegen; ze wist hem te veel Engelschman om haar bezwaar
te begrijpen. Haar eenvoudige, klare ziel, voelde zich één met het sobere, stille land,
dat Mauve en Maris, Israëls en Gabriël geinspireerd had. Ze had, wat eenzijdig
misschien, in de Royal Academy, die ze eens met haar vader bezocht had op een
Private View, niets anders gezien dan een reusachtige Vanity Fair van modieuse
toiletten tegen een achtergrond van druk-verbijsterende en minderwaardige
schilderstukken waartusschen het goede, dat er toch zeker zijn moest, was schuil
gegaan.
‘Luister eens, Michael,’ had ze gezegd, ‘jij zult nog iets beters maken dan het
mooiste schilderij daar’.
Van Beveren had zich bij hen gevoegd; op de hoogte gebracht van hun gesprek,
zei hij op lichtelijk minachtenden toon: ‘Zeker, je hebt gelijk dat je je aspiraties hoog
stelt; dat is immers die groote tentoonstelling eens in 't jaar, die zoowat overeenkomt
met den Salon in Parijs?.... Waarom uit Zwitserland weg te gaan als je wilt schilderen,’
had hij eraan toegevoegd, ‘heb je hier niet
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de schilderachtigste onderwerpen voor het grijpen? Wat een prachtding zou je al
dadelijk kunnen maken van het uitzicht hier, van Chillon in de diepte en de Dent du
Midi’.
Hij was een van die menschen, die met een werkelijke liefde voor de natuur, bijna
geheel van kunstzin verstoken zijn; zich wat laatdunkend onbewust van die leemte
in z'n karakter, sprak hij gaarne over kunst mee, kwam het woord ‘schilderachtig’
bij iedere gelegenheid, dikwijls te onpas over zijn lippen. Hij wantrouwde Michael's
talent. Michael wiens onvankelijke warme natuur in verrukking kwam over de
allesoverwinnende pracht van Zwitserland, maar die zich soms onwillig bijna had
afgewend van van Beveren's aansporing tot weergave van een vergezicht, of een
gansche reeks bergtoppen. De oudere man minachtte de sobere, wel al knappe schetsen
van den jongen kunstenaar, begreep niet hoe hij zich vermeiden kon in een
kleinafgeschoten brokje zwartdoorploegde aarde, gevat in een bruin paars
winterheggetje, in een dag van wattigdichte nevelen, als je geen hand voor oogen
kon zien. Hij zag het als een onmacht dat Michael nooit zich waagde aan een schilderij
waar wat opstond, dat hij zich hoogstens vergenoegde een schetsje te maken van
Lotte, als ze 'avonds in de hall zaten of een enkele aquarel ging wasschen in het
Rhonedal, ‘omdat het plat was,’ zei van Beveren, maar dat den schilder in
werkelijkheid aantrok om de groenigblauwe ijsschittering van het water uit het land
van eeuwigen winter, dat tusschen de grijze populieren voortschoot.
Wat haar ouden vriend het meest ergerde, had ze geweten, was dat zijzelf Michael
volkomen begreep, hem bijviel en aanmoedigde, bewonderde zelfs; dat ze zich had
laten leiden in haar eigen werk, kleine aquarellen en schetsen die ze maakte op hun
wandelingen.
Al te gauw was de dag van vertrek aangebroken.
Van Beveren en zij hadden de Burgoynes gebracht naar het stationnetje van de
funiculaire naar Territet, aan het eind van den hoteltuin.
Met z'n gewone zorg installeerde van Beveren de oude dame in het treintje. Zij
stond nog met Michael op de breede hartsteenen trap, die evenwijdig met den
funiculaire afliep. Het was het laatste oogenblik; alle reizigers waren al ingestapt.
Ze keek naar beneden langs het smalle ijzeren tandbaantje, dat heel steil afliep
tusschen twee bermen van rozen, digitalis en wilde bloemen.
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‘Ik zal hard werken,’ zei hij bijna als een gelofte.
‘Ja, en je zult slagen,’ antwoorde zij, ‘ik zal in alle couranten naar je uitzien’.
‘Als ik m'n doel bereikt heb,’ beloofde hij, ‘zal ik je schrijven’.
‘Niet eerder?’
‘Neen,’ zei hij, ‘ik moet het eerst verdiend hebben’.
‘En voiture!’ riep gerekt-zangerig, de conducteur.
Hij was ingestapt.... een laatste maal had Mrs. Burgoyne haar omhelsd....
Langzaam zette het treintje zich in beweging. Nog eens hadden Michael en zij
elkaar de hand toegestoken.... een paar stappen liep ze mee, de trap af, haar hand in
de zijne.
‘Als ik klaar ben,’ had hij gezegd, ‘kom ik in Holland.... M'n belooning halen....’
Ze had nauwlijks geweten, of ze goed verstaan had.
Dienzelfden avond had van Beveren haar gekust. Als een vreemd intermezzo flitste
het even door haar denken, iets dat veel verder afstond, dat nauwelijks iets met
haarzelf te maken had....
Niet lang daarna waren ze naar Holland teruggekeerd.
Nog een paar maal had ze van Beveren in den Haag, waar ze toen nog op de
Prinsegracht woonde met haar vader, ontmoet. Toen was hij geheel hersteld naar
Indië gegaan voor zaken. Ze hadden elkaar geschreven in het begin, maar ook dat
was langzamerhand opgehouden; ze wist niet meer wie er schuld aan geweest was
hij of zij.... Ze had een vage herinnering, dat er een verkoeling tusschen hun gekomen
was, in den Haag nog, bij hen thuis, dat hun brieven al niet meer dát waren.... Maar
daar wilde ze niet aan denken; het was lang geleden.... in liefdevol verlangen naar
hereeniging, duldde ze geen wanklank in haar mijmerijen.
Toen was de lange winter gekomen, alleen met haar vader, die meest op z'n bureau
was, een tijd vol teedere geruchten van herinnering, vol onbestemd verlangen, ze
wist nauwlijks waarnaar.
En op een avond in 't vroege voorjaar al, had ze in de kamer van haar vader gezeten
in de breede eikenhouten vensterbank van het oude huis, wat achteloos de
leesportefeuille doorbladerend in
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't zilveren schemerlicht, en in al te blijde verrassing had ze plotseling gevonden,
waarop ze nauw bewust gewacht had.
Het was in de laatste London News geweest, een dubbel blad reproducties van de
op de Royal Academy bekroonde schilderijen. En bovenaan, een klein prentje maar,
haar eigen beeld, enkel mooier, dacht ze: in heel blanke toon een meisje voor een
open raam, buiten maar even aangegeven een landschap in ochtendnevelen nog,
waar, in een lichtstreep de zon op het doorbreken stond. Ze was half afgewend; niets
zag men dan de zuivere ronding van haar wang en de afhangende hand met een paar
witte bloemen. ‘Expectancy’, zeiden de enkele woorden kritiek onderaan het blad,
was in z'n sobere schoonheid het mooiste, wat de Royal Academy dat jaar te toonen
had. De jonge schilder Michael Burgoyne had met dat ééne schilderij zijn roem
gevestigd.
Ze had niets gezegd.... ook niet tegen vader aan wien in z'n druk werk het geval
ontging.... Zij ook had van dat oogenblik gekeken naar de lichtstreep, waarachter de
zon op het doorbreken stond.
Toen na drie dagen was de brief gekomen.... de brief van Mrs. Burgoyne.... met
een rouwrand.
Zij, z'n moeder had het haar zelf willen schrijven, voordat ze het las, uit een courant
misschien. Lotte was de eerste geweest die in z'n talent geloofd had, ze had hem
geinspireerd voor zijn groot schilderij. Mrs. Burgoyne had haar al dikwijls op de
hoogte willen stellen van z'n werk, maar hij had niet gewild: ‘Wacht tot ik het haar
zelf ga vertellen’, had hij gezegd. De volgende week zou hij naar Holland gegaan
zijn....
Toen had ze alles geweten, maar ze had verder gelezen, koel als gold het een ander.
Ze begreep nu wel dat er iets vreeselijks gebeurd was, ging de brief verder. Hij
was middenuit z'n mooi leven weggerukt. Hij had niet geleden. Dat had ook niet
gekund, hij zoo een en al kracht en leven....
Dat was genoeg geweest, wat deden die enkele regels nog, die volgden, onleesbaar
haast, nauwlijks samenhangend.... een dag op de rivier met vrienden.... de boot
omgeslagen.... allen gered.... God, wat deden die allen ertoe, hij was er niet
bijgeweest....
Ook nu weer had ze gezwegen.... tegen ieder.... tegen vader
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ook. Ze had een kort briefje van deelneming geschreven aan Mrs. Burgoyne, had
haar beloofd bij de eerstvolgende gelegenheid naar Engeland te gaan, haar op te
zoeken. Nog voor ze aan haar plan had kunnen gevolg geven, had men haar bericht
gezonden van het overlijden der oude dame, met ingevolge een harer laatste
beschikkingen, de schets van Michael's schilderij en zijn portret.
In een onberedeneerd verlangen had ze de eerste maanden na Michael's dood
opnieuw uitgezien naar een brief van van Beveren; maar hij schreef niet. Dat was
voor goed het eind geweest aan hun correspondentie; zijzelf had het niet meer over
zich kunnen verkrijgen den dierbaren naam tegenover van Beveren's onverschilligheid
te noemen, en in verdere brieven over het gebeurde te zwijgen, had in haar gevoel,
gelijk gestaan met een verloochening.
Een enkele maal was het in dien tijd bij haar opgekomen, in felle wanhoop, of
dofschrijnend berouw, dat ze niet met haar twee handen genomen had, wat het leven
haar had aangeboden aan liefde's geluk, ze zag het nu eerst. Waarom had ze van haar
kant in haar blinden trots, geen elan genomen om den geliefde te ontmoeten....
Toen had ze die gedachte verworpen als onwaardig.
En van dat oogenblik af was de stil-ingetogen vriendschap, die in het diepst van
haar ziel slechts gewacht had op de aanraking van den man, om te worden tot een
inniger hartstocht, overgegaan in een devotie voor den lieven doode, een heilige
vlam, te onuitbluschbaarder en glanzender, naarmate ze in het leven verder weg
gebleven was van den eenige, dien ze haar liefde had kunnen geven.
Zij, die den naam van den schilder gaarne gemengd had in haar gesprekken, had
hem nooit meer genoemd.
Haar vader, haar vrienden, moesten gedacht hebben, dat zij Michael Burgoyne
vergeten had.... zooals men de dooden spoedig vergeet.
Zij alleen wist dat vanaf het oogenblik, dat Michael's naam niet meer over haar
lippen kon komen, hij voor altijd besloten was in haar vrome herdenking.
En weer kwam ze tot de werkelijkheid terug, zacht omschenen al door 't licht dat uit
de avondvestibules van Heemstede's eerste villa's schemerde.
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En ineens was alles verweggezonken in de diepte van 't verleden.
Ze verlangzaamde haar gang, spande haar oogen in; vier-zes-acht, las ze de
nummers op de tuinhekjes.
Alleen hij, de oude vriend uit haar jeugd, kwam al dichterbij in haar herinnering,
naar mate ze hem naderde in het heden.... alsof ze hem pas gisteren gezien had....
Tien-twaal-twaalf A.... Ze lichtte de klink van het hekje op, ging het tuintje in.

II.
Why should we faint and fear to live alone,
Since all alone, so Heaven has will'd, we die,
Nor even the tenderest heart, and next our own,
Knows half the reasons why we smile or sigh?
Each in his hidden sphere of joy or woe
Our hermit spirits dwell, and range apart;
Our eyes see all around in gloom and glow
Hues of our own, fresh borrow'd from the heart. JOHN KEBLE.

Z'n handen in z'n zakken, z'n schouders wat opgetrokken, liep van Beveren ongeveer
een uur geleden, in den kil-lichten lenteavond z'n tuintje op en neer. Hij deed het
iederen avond als het weer mooi was.
Het tuintje omgaf het huis aan drie kanten, een aardig lapje vooraan den weg, op
zij, een smal streepje, niet veel meer dan het pad langs een heesterboschje, en het
grootste gedeelte achter. Links schuurde vlaklangs het huis de heg van de buren.
Wat zwaarwichtig bekeek hij ieder bloempje, dat de kozende lentezon dien dag
had wakkergekust. In het zijlaantje geurden de eerste seringen, bleekten de groene
wat gechiffoneerde sneeuwballengezichtjes tot zuiverder wit; de goudenregen liet
behaagziek zijn gulden bloemendruppels schitteren in het lage licht. In den achtertuin
ontplooiden de rododendrons hun sneeuwige bouquetten wijduit in 't bed van glanzend
groen; op hoogopschietende stengels wiegden late tulpen in alle schakeeringen van
paars: van bleek-donzig mauve tot dauwig-blauw van rijpe druiven, en glans van het
donkerste purper-satijn. Vóór langs den weg, onder de nog kale stamrozen, waren
de narcissen al uitgebloeid; alleen de roode faisantenoogjes
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der Poëtica pinkerden uit hun wasachtige krans van smetteloos wit.
Die bekeek hij met een zorgvuldige aandacht. Dat was z'n lievelingsbloem, sedert
hij lang geleden een meisje in een witte japon had zien bloemen garen tegen een
narcissen-bestérde glooiing van een berg in Zwitscherland. Haar, had hij zoo goed
als vergeten; de bloem was hem lief gebleven.
Nog een enkele maal toch dacht hij aan haar, als den narcissen bloeiden in 't
voorjaar, als z'n blik eens toevallig rusten bleef op een kleine aquarel in z'n salon,
waar hij maar zelden een voet zette.
Vreemd, maar het was hem vanavond, alsof met de zoetbedwelmenden geur der
witte bloemen, op de lentekoelte iets tot hem kwam aangeademd, over lange jaren
van bijna-vergetelheid, iets van die teere ziel van heel jong meisje, die zich eens aan
de zijne had aangepast als iets moois en heerlijks.
Hij liep om het huis heen, slenterde door de wijdopen deuren van het smalle
serrestrookje, de salon in. Naast den spiegel in 'n matverguld lijstje, waarbinnen den
veel breederen witten passepartoutrand, hing het aquarelletje, 'n bloemenbesprenkeld
bergweitje met een paar witte geiten.
Met een nieuwe helderheid in z'n wat omvloersde herinnering, wist hij ineens nog
goed, hoe ze het hem gegeven had:
Ze had hem ermee opgewacht, op een avond boven op de gang van het hotel Righi
Vaudois, toen ze naar beneden zouden gaan om te eten:
‘Ik dacht, dat u het misschien aardig zou vinden het te hebben,’ had ze wat verlegen
geantwoord, op z'n warme dankbetuigingen,’ later zal het u misschien een herinnering
aan me zijn, als...’
‘Als wat?’ had hij gevraagd, ‘z'n oogen in de haren, z'n handen om den rand van
het lijstje, dat zij ook nog vasthield.
‘Als we niet meer samen zullen zijn,’ had ze gezegd met een stemmetje van
berustende zekerheid, als zag zij den onvermijdelijken gang van hun verscheiden
levenswegen.
Dat was even een klamme wolk geweest van teleurstelling over z'n blijdschap om
het kleine geschenk; maar meteen had hij de dwaasheid van z'n gevoel ingezien.
Onzin, had hij bij zichzelf gezegd, natuurlijk heeft ze gelijk; onze wegen zullen
spoedig genoeg uiteengaan.
Hij had in die dagen altijd voor oogen gehad een zin uit den
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brief van z'n vroegeren schoolvriend van Zevenaar waarin hij hem z'n kind opdroeg:
‘Het doet mij genoegen te hooren, dat je ook in Glion bent. Ik heb er Lotte heen
moeten sturen met haar gewezen Zwitsersche bonne, een vertrouwd mensch voor
wat ze is, maar een kinderjuffrouw, blijft een kinderjuffrouw en ik ben gelukkig mijn
dochtertje aan sterkere handen te kunnen toevertrouwen.’
Die opdracht was een stralende vreugde geworden in z'n eenzaam bestaan van
ouden vrijer. Een enkele maal had hij zich met bitterheid gezogd: ‘Aan sterkere
handen toevertrouwen.... 't is wat.... God, wat ben je toch een sterke kerel,’ maar
over het geheel was hij gelukkig geweest in de koesterende vriendschap van het kind,
dat hem haar tweeden vader noemde.
Slechts eenmaal had hij een oogenbiik van zwakheid getoond. Dat was het tooneel
dat hem het sterkst was bijgebleven, dat voor immer in gloeiend-oplaaiende kleuren
stond, tegen den zwartgrauwen nacht van bijkans-uitgedoofde herinnering.
Het was geweest op den avond van den dag, waarop die schilder met z'n moeder
vertrokken was.... hoe heette hij ook weer?
Het was een glorieuse Juli-avond geweest. Lang na donker was nog de lucht van
een bijna lichtend helder blauw, doorstipt van gouden sterren. De rozentuin van Righi
Vaudois was een weelde van doezele kleuren en aromen. Hij was met Lotte
weggedwaald tot den uitersten hoek van het hotelterrein, waar de berg ombuigt boven
de Vallée du Chaudron. In de verte onder de veranda speelde het orchest, hij wist
niet wat, maar het was een muziek vol ingehouden passie, die hem dronken maakte.
Ze waren stilgegaan, keken naar beneden in het duister, waar geheimnisvol het
meer sliep in een halve maan lichtende steden. En hij had het zich niet kunnen
ontveinzen, hij was blij geweest dat die anderen weg waren, dat hij haar weer had
voor zich zelf alleen. In een sterk opwellend verlangen, dat ze hem zou tegenspreken,
had hij gezocht: ‘Het is jammer, dat ze weg zijn, nietwaar Lotte?’
Het meisje was stiller dan gewoonlijk; ze wachtte even; ‘Ja,’ zei ze toen eenvoudig
‘heel jammer!’
‘Je zult je nu wel vervelen, alleen met mij,’ had hij verder gevorscht.
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Toen had ze haar arm door den zijnen gestoken en haar wang tegen zijn mouw
gedrukt:
‘Welneen, zoolang we elkaar hebben’, had ze gefluisterd.
Hij had zich over haar heen gebogen, en vlak bij het zijne was haar opgeheven
gezichtje, heel jong en een beetje treurig, met haar zachte goudachtige oogen.
‘Lottie’, had hij gevraagd, ‘wil je mij geen kus geven?’
En, nauwlijks even verwonderd, had ze haar frissche lippen gedrukt tegen z'n
wang, heel gewoon als een kind nog.
Dat was te veel voor hem geweest. Hij had haar plotseling in z'n armen genomen,
vast tegen zich aan, en haar gezoend op haar mond.
Uit de verte klonk de muziek, altijd dezelfde melodie, van steeds aanzwellende
golven die hem meesleepten, over hem heen sloegen. Een oogenblik had hij haar
soepel jong lichaam gevoeld in z'n omarming in willooze overgave; toen was er een
trilling door haar heengegaan alsof haar slappe zenuwen zich staalden; ze had zich
zachtjes maar zeker losgemaakt, had met den druk van haar sterke kleine hand tegen
z'n voorhoofd, zijn gezicht van haar afgewend.
En ze was haastig weggegaan, door de rozentuin, langs de muzikanten, de verlichte
deuren van 't hotel in.
Den volgenden morgen had ze hem aan 't ontbijt ontmoet alsof er niets gebeurd
was.... Hij was er haar dankbaar voor geweest.... en toch misschien was hij een weinig
teleurgesteld.... Ze hadden nooit met een enkel woord op het gebeurde gezinspeeld....
Zonder te denken wat hij deed, was hij z'n tuin weer ingedrenteld, maar hij liep wat
voorover nu, wat rillerig tusschen z'n schouders, keek niet meer naar z'n bloemen.
En ineens merkte hij, dat het al bijna donker was.
Hij ging naar binnen. Hij zat 's avonds meest in z'n eetkamer, vooraan straat,
misschien om dichter bij z'n tuin te zijn, maar voornamelijk voor 't gemak van Trijntje,
die dan de theestoof en de post niet hoefde boven te brengen. Wel wat dwaas, vond
hijzelf, want z'n zitkamer boven, de heele breedte van 't huis was prettiger, dan 't wel
wat bedompte eetkamertje, maar 't was nu eenmaal een instelling; je moet ook wat
voor de vrede in huis overhebben.
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Hij trok zelf de gordijnen dicht, plofte het gas aan. Z'n roodtrijpen fauteuil sleepte
hij naar de tafel, wat met den rug naar de lamp om het licht in z'n courant op te
vangen. Voordat hij zich verdiepte in z'n lectuur stak hij een sigaar op. Een zware
rooker was hij nooit geweest, maar zoo'n enkele na het eten mocht hij wel. Na een
tijdje hoorde hij vaag door z'n lezen heen het tuinhek openschuiven, stappen over
het grintpad, door de stilte van het huis de voordeurbel. Uit de keuken, door de gang
slirften de stappen van Trijntje aan; met 'n droog klikje van het slot ging de voordeur
open. Hij achtte niet op de vertrouwde geluiden: de post wist hij.
Plotseling, bij het ongewone van stemmen in de gang, hoorde hij op.
Een oogenblik later had hij z'n courant opzij gelegd, in 'n frommel van z'n
nerveus-dichtgeknepen vuist op de tafel; met een paar stappen was hij de kamer door,
luisterde met de knop in de hand, door de aangekierde deur:
‘Zeker is meheer thuis’, kwam wat wantrouwend-brutaal de toon van Trijntje
‘maar of meheer ontvangen zal?....’
‘Zou je het dan ook eens vragen?’ zei een tikje uit de hoogte een bijzonder
welluidende vrouwestem; toen even aarzelde zij, en als een kind dat verlegen wordt,
voegde ze eraan toe: ‘Misschien is het beter als ik eens terug kom.’
‘In de salon, dadelijk; steek het gas aan!’ beet hij de meid toe, die wat ontwapend,
toch maar vragen kwam.
Een overweldigende vreugde was over hem gekomen. Geleund tegen de deur
trachtte hij zich te beheerschen, luisterend naar het geschuifel van binnenkomen, het
geritsel van kleeren door de smalle gang, het stugge slot van de salondeur, het gepruts
van een paar lucifers, onhandig afgestoken; en ineens de doffe plots van de gasvlam.
Toen eerst schoof hij de porte-brisée open, ging naar binnen.
Haar twee handen naar hem uitgestrekt, met een geruischloosvlugge beweging
van expansieve vrouwelijkheid, kwam Lotte door de fel-lichte kamer naar hem toe.
‘U zult wel verbaasd zijn, dat ik kom,’ zei ze, ‘ik kon het niet langer laten.’
Hij had haar handen aangenomen, wat onwennig, in plotsopwellende verlegenheid,
niet wetend hoe ze te laten gaan weer; hij
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voelde dat een pijnlijk rood hem naar de wangen steeg, hetgeen z'n verwarring
verdubbelde:
‘Het is een eer voor mij, ‘kwam hij moeilijk, met z'n pompeuse beleefdheid.
‘O, wat een groot woord!’ zei zij, pogend een warme opgewektheid in haar toon
te brengen, hoezeer ze zich innerlijk teleurgesteld voelde door z'n vormelijke
ontvangst, die alle hartelijkheid bande.
‘Gaat u op de canapé zitten,’ verzocht hij. Hij trok onhandig het salontafeltje wat
vooruit, dat te dicht tegen de canapé stond aangeschoven, ging tegenover haar zitten
op een lagen stoel. Hij vond niet dadelijk iets te zeggen.
‘Ik had al een heelen tijd eens willen komen’, begon zij, ‘eigenlijk al van het eerste
oogenblik af, dat ik wist dat u in Heemstede woonde,’
‘Dat stel ik erg op prijs,’ zei hij, wat natuurlijker nu. ‘Ik had er ook wel eens over
gedacht u een bezoek te brengen, maar ik was bang, dat u het misschien druk had.
U heeft zeker al veel relaties gemaakt in Aerdenhout?’
‘Niet veel’, antwoordde zij; ‘we hebben toen we nu zoowat twee jaar geleden ons
huis bouwden expres een terrein uitgezocht dat achteraf lag; we bemoeien ons zoo
weinig mogelijk met de buren, ik vrees wel een beetje tot hun ergernis.... maar meneer
van Beveren besloot ze in lachend verwijt, ‘wat een onzin toch, alsof nieuwe kennissen
oude vrienden zouden kunnen verdrijven!’
‘Dat is waar,’ zei van Beveren eenvoudig.
Ze glimlachte, voldaan over de verandering, die ze in hem waarnam.
‘En u, wat doet u hier?’ vroeg ze.
‘Ik?’ zei hij, ‘nu, verleden jaar heb ik de meeste van m'n zaken aan kant gedaan;
wel wat vroeg maar 't was een voordeelig oogenblik. Buitendien kwam dit huis vrij;
het trok me aan, voornamelijk om z'n tuin.... Ik zit nog wat in Indische ondernemingen
maak nog nu en dan een reis heen en weer.... Ik ben Haarlemmer van geboorte, ik
heb hier nog een zuster, weduwe zonder kinderen.’
‘Marie’, zei ze, ‘natuurlijk weet ik nog, dat u over haar sprak.’
‘Heusch?’ vroeg hij, blij-verwonderd. ‘Hoe maakt het uw vader, freule?’
‘Heel goed.’ antwoordde ze wat afgetrokken. Toen legde ze haar hand op zijn arm,
die op de leuning van de stoel rustte:
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‘U’, ‘freule’, zei ze in smartelijk verwijt, ‘U wilt dus niets meer van me weten, meneer
van Beveren!’
‘O neen, werkelijk niet, dat is het niet’, aarzelde hij: ‘als u wilt dat ik u bij uw
naam noem nog, dan heel graag.... maar u bent zoo....’
‘Oud geworden.’ voltooide ze, half-ondeugend half-weemoedig.
‘Neen dat niet’, hakkelde hij, ‘maar het is zoo lang geleden.... u was toen nog een
kind bijna.... ik dacht....’ Toen eindelijk vond hij het rechte woord: ‘Lottie’, zei hij
langzaam, ‘kleine Lottie!’
Zij glimlachtte, iets van een zachte voldoening in haar neergestreken.
Zoekend naar iets om verder te zeggen, dwaalden haar oogen door de kamer, een
ongezellig-banaal salonnetje, zoo kant en klaar door meubelmakerssmaak afgeleverd.
En ineens bleef haar blik in herkenning rusten op het aquarelletje, dat ze lang geleden
gemaakt had:
‘O, kijk,’ riep ze, ‘hebt u dat nog?’
‘Natuurlijk heb ik het nog,’ antwoordde hij, en zich niet bewust dat hij er soms in
geen tijden naar had omgezien, kwam het hem voor de grootste schat in z'n huis te
zijn.
Ze was opgestaan om het van dichterbij te bekijken.
‘Ik was er toen zoo trotsch op’, peinsde zij, en wat is het nu onbeholpen!’
Hij voelde zich geraakt; het was hem alsof deze mooie, elegante vrouw, die zooeven
bij hem was binnengekomen als een bijna vreemde, afbreuk deed aan het werk van
het kind, dat hij eenmaal had liefgehad. En wat bruusk, leidde hij het gesprek af op
de omstandigheden van het oogenblik: het was een mooie avond, was ze komen
loopen?
Zij, zag in z'n ontwijken niets dan een onverschilligheid omtrent het verleden....
In de voorkamer had de meid het theegoed klaargezet.
Binnen de omlijsting van de porte-brisée lag vertrouwder, in 't getemperd licht
van de omkapte lamp, de meer bewoonde eetkamer, 't comfoortje onder de theepot
doorgloed van een flakkerend vlammetje, 'n troostend rood lichtje over de tafel:
‘Zal ik een kopje thee voor je halen?’ vroeg van Beveren.
‘Heel graag.... toe neen, laten we daar gaan zitten’, drong
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ze, ‘dan zal ik voor u schenken; het ziet er daar zoo gezellig uit’.
Ze had haar hoed afgezet en haar mantel uitgedaan, zat nu achter het theeblad alsof
ze thuis was. Met vlugge handige beweginkjes verschikte ze wat op het te volle blad,
zette thee: een schepje voor ieder en een voor de theepot:
‘Wat doe je dat precies’, zei hij; ‘ik neem altijd maar zoo'n scheutje.’
‘Zeker de heele bus’, plaagde ze, met haar karakteristiek, bijna geluidloos lachje.
‘Neen, neen zoo erg is het niet’, verdedigde hij zich. ‘Maar wij mannen kunnen
het ons nu eenmaal niet behaaglijk maken’.
Ze keek de kamer rond, die ze stemmiger van toon en lijn, minder leelijk vond
dan de salon. Toen ging als een zonnestraaltje een ondeugend spotlachje over haar
stil-ernstig gezicht: ‘Mag ik eens iets vragen’, zei zij.
‘Natuurlijk’, kwam hij in afwachting.
‘Waar zit u eigenlijk? gewoonlijk meen ik, als u werkt, als u alleen bent?’
‘Ik heb m'n zitkamer boven?’ zei hij op een toon van verdediging.
‘Maar wat doet u met die pronksalon? Ziet u menschen?’
‘Neen.... ik weet het zelf niet; toen ik me inrichtte kwam het zoo vanzelf; beneden
een salon en een eetkamer; de man waar ik m'n meubels bestelde, zei....’
Ze viel hem vroolijk in de reden: ‘Als ik het niet dacht, o meneer van Beveren, u
bent niets veranderd!’
‘Jij ook niet, Lottie!’
Een oogenblik viel weer de stilte. Toen met een bijna driftige beweging boog ze
zich over de tafel naar hem toe:
‘Ik moest komen’, zei ze, ‘ik kon het niet langer laten. Ik wou met u praten over
vroeger!’
Ze keek hem aan, met den vollen blik harer warme goudachtige oogen, verinnigd
in 'n onbedwingbaar verlangen.
Zijn blijdschap van het eerste oogenblik, toen hij haar stem had gehoord in de
gang, kwam weer boven, maar zonder zweem van verwarring nu, in rustig geluk.
‘Lottie’, zei hij: ‘ik heb ook naar jou verlangd, vanavond nog dacht ik aan je’.
‘Vanavond juist?’
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Hij knikte ja, zei verder niets, uit vrees dat ze hem uit zou lachen om z'n
sentimentaliteit van de narcissen.
Toen was zij het, die erover sprak, hoe ze ze dien morgen geplukt had, hoe met
de zoete geur van de bloemen, oude herinneringen waren opgekomen.
‘Wat is het lang geleden, Glion....’ peinsde zij.
‘Ja’, kwam hij spraakzamer dan Lotte nu: ‘en 't is nog als de dag van gisteren:
mijn ziekte, m'n langzaam herstel, het voorschrift van den docter voor een verlengd
verblijf in een hooge lucht, iemand die me Glion noemde.... ik weet zelf niet meer
wie. Het kon me niets schelen, waarheen ik ging; ik vond het allemaal even
afschuwlijk, om m'n werk, om alles. Toen het vervelende hotelleven, het doellooze
geboemel, de lange malen aan table-d'hotes vooral....’
‘En toen?’ fluisterde Lotte stil voor zich heen, haar kin geleund op haar twee
handen.
‘Toen kwam jij, Lottie, toen was ineens alles anders’.
‘Ja, en u had me alleen nooit ontdekt’, verkneuterde ze zich nu nog, na twintig
jaar.
‘Neen’, zei hij, ‘ik keek naar niemand, ik zag niemand. Op een avond in de hall
stond je ineens voor me, een wildvreemd meisje, dat vroeg wie ik was’.
‘Of u meneer van Beveren was’, verbeterde zij. ‘Het was de dag waarop ik vader's
brief gekregen had. Ik had al gauw ontdekt, dat u een Hollander was en in de
vreemdenlijst gekeken hoe u heette. Toen schreef ik aan vader of hij ooit van u
gehoord had; hij antwoordde heelemaal niet op m'n vraag, maar in z'n volgende brief
sloot hij een velletje voor u in’.
‘Ja’, zei van Beveren, ‘was het niet toevallig, dat ik juist een oude schoolvriend
van hem was?’
‘Heel toevallig!.... Vader vroeg of u eens naar me om wou kijken’, nam ze den
draad van 't verhaal weer op, ‘en heel koopje voor u, een kind van twintig jaar!’
‘Dat was het zeker niet’, zei hij.
‘Weet u onze wandelingen nog?’ vroeg Lotte.
‘Het was begin Februari, nog bijna winter’, herinnerde hij zich.
En met kortafgebroken zinnetjes, dan van den een, dan van de andere, bouwden
ze het verleden weer op, tot ze het voor zich
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zagen opdoemen in teeder-blije kleuren, al klaarder en mooier uit de grijze nevelen
van het lang voorbije.
De sneeuw rondom Glion was meest gesmolten geweest, had nog maar hier en
daar gelegen tegen de hellingen, als kleine witte wolken die uit den blauwen hemel
waren neergevallen. Hoogerop had Caux nog gelegen onder een sluier van
schitter-ijzel en stuivende sneeuw, die overging in het dicht-blanke kleed, dat de
Rochers de Naye bedekte. Beneden waren het meer en de stadjes die erlangs lagen
meestal gehuld geweest in een compakten wolkennevel, die heel blank, van boven
gezien leek op een spiegeling van den winter, die nog toeven bleef in de hoogere
bergen. Tusschen beide die winters in had Glion gelegen in een koestering van
zonneschijn, overtogen van lente al.
‘Je noemde Glion onze eigen zomeroase’, zei van Beveren.
‘Ja’, zei ze, ‘en ik kon maar nooit begrijpen, dat ik eigenlijk onder die dichte
wolken thuishoorde, onderin het dal, dat ik daar ooit geleefd had!’
‘Er bloeiden zelfs al rozen in Glion’, kwam hij.
‘Ja’, mijmerde zij, ‘er was een bloeiende roos. Nóg of ál, dat wist je nauwlijks....
was hij overgebleven van den overigen zomer of al nieuw uitloopen?.... het was een
roode roos.... tegen het muurtje van den funiculaire.... O’, brak ze zichzelf af in een
warmeren vloed van woorden: ‘het was net als in een sprookje! Als we van de Rochers
de Naye terugkeerden naar huis, liep je zoo maar van den winter de zomer in! Weet
u nog wel hoe we ons haastten, om dwars door een kille wolk heen in de koestering
van Glion te komen, het was als een klam, donker gordijn dat ons scheidde van ons
thuis!’
Ja, hij wist het allemaal nog; hij, in stilte, zag nog na twintig jaar het lichte figuurtje
voor hem uitsnellend, met onwillekeurighortende sprongetjes, de steile hellingen af;
hij zag nog even de ronding van de zongestoofde wang, onder het witte mutsje, als
ze zich half naar hem omwendde, en hem toeriep met haar jonge, juichende stem,
dezelfde dingen bijna, die ze hem nu zeide met een zachtere blijdschap, verteederd
door een zweem van treurigheid. En hij zocht iedere trek terug van het blozende
bakkesje van toen, in het lieve gezicht, dat hem toelachtte over het theeblad.
Ja, ze was het nog zijn kleine Lotte van toen, maar mooier vond hij, van een
aandoenlijker schoonheid. Ze droeg het bruine
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haar nog altijd als toen, eenvoudig wat laag in den hals en met een scheiding; in den
lichtcirkel van de lamp, teekende zich dwars boven haar voorhoofd een enkel wit
vlokje, een fijn zilverig streekje, dat haar goed stond, maar ouder maakte. Haar altijd
helder teint was matter geworden, eerder bleek, de lijn van haar wang had zich wat
verfijnd. Maar vooral zag hij in haar wat meewarige oogen, den nevel van weemoed
die haar zonnige ziel omfloersd hield. Het ontging hem niet dat ze gekleed was met
een bestudeerde eenvoud, met een wat opzettelijke somberheid bijna, in iets zachts
en soepels van donkergrijs met even iets wits rondom haar gezicht en handen en een
enkel stil ornament van een paar baroque paarlen.
Ja, ze was het nog, zijn Lotte, maar ze was geen kind meer. Nauwlijks meer een
jonge vrouw. Hij voelde zich niet ouder dan toen. Hij was toen geweest de vaderlijke
vriend tegenover het heel jonge meisje. Hij was nog oud genoeg om haar vader te
zijn; dat kon niemand veranderen, maar hij was toch nog in de kracht van z'n leven,
sterker dan toen, in 't hernieuwde bezit van zijn volle gezondheid, een
goedgeconserveerde zestiger. Waarom was zij nu bij hem gekomen, dacht hij. Waarom
was ze mooi en begaafd en aantrekkelijk, nooit getrouwd? En terwijl hij naar haar
keek, zooals ze zich in een oogenblik had thuisgemaakt bij hem, zooals ze een gloed
van warmte gebracht had in z'n eenzaam huis, kwam het in hem op, vaag nog en
schuchter, dat misschien eenmaal.... misschien later....
Een zachte stilte wiekte in de schemerende kamer. Geen van beiden trachtte meer
die te verbreken. Een teederblij verlangen trilde over alle dingen. Door het tuimelraam
boven het gordijn kwam de geur van lentebloemen.
Van Beveren schoof het gordijn wat open. In 't manelicht lag het blanke tuintje.
Lotte zat, haar handen gevouwen in den schoot, te kijken naar buiten. En de man
wist niet, dat in de stilte, de gedachten van de vrouw hem ontglipten. Zij ook
verlangde, maar het was niet naar hem.
Ze zag duidelijker dan ze het in jaren gezien had Michael Burgoyne's gezicht.
Z'n lieve, wat wijdstaande oogen.... grijs waren ze geweest, dacht ze, van een grijs
dat ze nooit heelemaal had weten te vatten.... ze zag vooral hun uitdrukking, hoe hij
haar had aangekeken, met zijn iets spottende tederheid, waarin toch een jongensachtige
eer-
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bied lag, z'n goede zorgelijkheid om haar, z'n jeugdige ernst vooral die haar
medevoelen zocht in al z'n vragen, met al z'n idealen. Ze zag z'n glanzend bruin
hoofd, het wat lange haar glad langs z'n voorhoofd, met even het lichtje van een golf,
waar het was weggestreken boven z'n slaap, die heel blank was, bij z'n jongblozend,
zonnigbrons gezicht....
En ze voelde het nu heel klaar in zich: na twintig jaar was ze hier gekomen, om
nog eenmaal z'n lieven naam uit te spreken, tegenover iemand, die hem gekend had....
Van Beveren had z'n hand gelegd op de haren: ‘Lottie,’ zei hij, ‘waarom ben je niet
eerder gekomen?’
Ze bleef staren in den tuin, haar blik van hem afgewend:
‘Ik weet het niet,’ ontweek ze hem vaag, ‘waarom kwam u niet bij ons.’
‘Er was iets geweest....’ aarzelde hij, ‘ik voelde me in ongenade.... ik weet het niet
goed meer....’
Ze maakte een afwerende beweging met haar hoofd: ‘Praat daar nu niet over, zei
ze,’ dat is lang geleden.... en vergeten.’
Maar de onrust in haar stem getuigde, dat ze niet volkomen waarheid sprak. Hij
had door z'n woorden iets in haar aangeraakt, dat ze zelf met inspanning van alle
kracht, had willen terugdringen.
Och, ja, hoe ze haar best deed, ze herinnerde het zich nu heel goed. 't Was aan de
Prinsegracht nog geweest.... de eerste keer dat van Beveren bij hen gegeten had, na
hun terugkomst uit Zwitserland.... een onaangename wanklank in het glunder-prettige
gesprek: het plots wat koele antwoord van van Beveren op een vraag van haar vader:
‘O ja, die Engelschen, geen ongeschikte menschen, om op reis te ontmoeten tenminste;
overigens, wat weet je ervan, hé? En dan zoo 'n jong pedant artiestje; wie zegt je dat
dat ooit iets oplevert!’
En daarop vader's wat bedenkelijk-zwaarwichtig hoofdknikken van: zoo-zoo....
Wat had ze op dat oogenblik, en helaas soms later nog, van Beverens artistieke
ongevoeligheid, z'n laatdunkend chauvinisme gehaat!
Maar dat was alles lang vergeten, herhaalde ze zich, de tijd had alle scherpe kanten
afgeslepen. Alleen wat voorbij was, was voorbij. Het moest nu blijven rusten. Wat
gejaagd zei ze;
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‘Ik ben zoo blij, dat nu alles goed is; nietwaar u zult vader nu ook komen zien.’
‘Natuurlijk’, stemde hij toe, ‘heel graag.’
Een oogenblik viel weer de stilte om beider verlangen. Het was de man, die het
eerste sprak;
‘Hoe heette hij ook weer, dat schildertje, waar je toen zoo mee weglìep?’ vroeg
hij, luchtig, zeker-van-zichzelf.
Zij trok langzaam haar handen onder de zijnen weg.
Het was nog dezelfde lichtelijk declineerende toon van vroeger. Hij, die de komst
van Michael Burgoyne in hun beider bestaan met leede oogen had aangezien die,
slechts gezwicht was voor de directe aanraking met z'n meesleepende persoonlijkheid,
kon na zoovele jaren geen zachtere gedachten overhebben, voor den jongen man,
wiens onweerstaanbare charme met hem in 't graf was neergedaald....
Hoe had ze dat ooit kunnen verwachten, dacht ze in zichzelf; en ze hoorde als die
van een vreemde, haar eigen stem, vast en koel:
‘Michael Burgoyne’, zei ze.
‘Hij heeft toen dat ongeluk op de Theems gehad, nietwaar?’ kwam van Beveren
op makkelijk-converseerenden toon.
‘Ja’, antwoordde de vreemde stem.
‘Als ik me niet vergis, heeft hij toch nog een succes behaald op die tentoonstelling;
hij heeft immers nog een mooi schilderij gemaakt?’
‘Ja, hij heeft nog een mooi schilderij gemaakt....’
Toen scheen Lotte plotseling terug te komen, van verweg. Ze was opgestaan. Met
haar goudachtige oogen diep in de zijnen, zei ze langzaam op een toon trillend van
ingehouden trots:
‘Ja, hij heeft nog een mooi schilderij gemaakt’.
Toen zei ze wat gejaagd, dat ze gaan moest, wilde ze nog een late tram pakken.
Hij hielp haar in haar mantel;
‘Mag ik je niet naar de halte brengen?’ vroeg hij deemoedig.
‘O, zeker, heel graag’, zei ze vriendelijk.
Toen gingen ze. Buiten lag in 't manelicht het blanke tuintje; tusschen de schaduwen
van de rozenstammen lichtten de narcissensterren. Van Beveren plukte er een paar,
hield ze toen wat zielig in z'n hand.
‘Zijn ze niet voor mij?’ vroeg de vrouw, met haar zachte stem. Hij gaf ze haar en
ze stak ze in haar japon.

Groot Nederland. Jaargang 11

305
Ze liepen dicht naast elkaar nu door de nachtelijke straat, als twee goede vrienden
pratend over dagelijksche dingetjes.
Maar ze wist, dat er een grond was, dien ze nooit met hem betreden zou.
De grond, die haar heilig was.
En hij ook, nauwbewust misschien, voelde het....
‘Als ik weerkom’, zei ze, ‘moet ik uw kamer boven zien’.
‘Ja, en jij laat me weten, wanneer je vader eens thuis is?’
‘Zoo gauw mogelijk’, beloofde ze.
Maar ze waren beiden blij toen de tram kwam.... twee roode lichten in den nacht....
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Verzen
door Herman Middendorp.
Laat mij zwijgend aan uw voeten....
Voor Pauline N.
Laat mij zwijgend aan uw voeten
- Liefste - rusten in den nacht;
peinzend naar uw wonder-zoeten
glimlach, die mijn kus verwacht.
Schoon geen twijfel meer kan dooven
tooverschijn van gouden lied,
gaat de glans mijn droom te boven,
die nòg schooner droomen ziet.
Al de leed-vergaarde dagen
staan omlaag in deinzend licht,
nu de vale duisters vagen
voor den glans van uw gezicht.
Want de schijn der zilvren stonden,
die ons dalen in den schoot,
kan geen heugenis verkonden
van de zwarte smart die vlood.
Laat mij zwijgend aan uw voeten
rusten, lust- en leed-bereid;
peinzend naar uw wonder-zoeten
glimlach, die mijn kus verbeidt.
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O hul u in een wit gewaad....
O hul u in een wit gewaad,
en breid uw bleeke handen uit;
ik zie een glans om uw gelaat
als van een hemelbruid.
O zie mij met dien glimlach aan,
die is een bloem van blanke trouw;
o laat mij tot uw glimlach gaan
als tot een heilge vrouw.
De menschen hebben kruis en kerk,
en knielen voor een god van steen;
mijn god ligt onder kille zerk,
en ik heb u alleen....
Ik zie een schijn om uw gelaat
als van een blanke hemelbruid;
o hul u in een wit gewaad,
en breid uw handen uit....

Groot Nederland. Jaargang 11

308

Als de regen....
Als de regen
neergezegen
op de diepe landen ligt, bloeijende aarde
geur vergaarde,
vóór het zongoud dralend zwicht, glanzend over
't vochte loover
schemert flauw een late gloed, kom dan in den
zucht der winden
mijn verlangen tegemoet.
Kom dan door de
vocht-omgloorde
lanen waar ik eenzaam wacht,
dat wij vinden
vóór het zwinden
van den avond in den nacht,
weer den vrede,
die een bede
wekt van woordenloos gedacht,
en verbeiden
al-bereide
lijdzaamheid die schreit en lacht....
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De bloesems.
De bloesems vallen, vàllen;
ze dalen sneeuwend allen
naar de aarde, die ze zwijgend wacht;
de bloesems vallen,
vàllen zoo zacht....
O weemoedvol verblijden
om sterven zonder lijden,
om sterven zonder traan of klacht;
de bloesems vallen,
vàllen zoo zacht....
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Mijn weemoed.
Mijn weemoed is een witte schijn
van maanlicht in een zwijgend woud;
dra zullen de uren donker zijn,
de stammen glanzen vreemd en koud.
Mijn weemoed doolt in eenzaam lied,
dat traag zijn grijze wijzen spint;
ik luister stil, en weet het niet
waarom ik mijmer als een kind.
Den ganschen dag heeft deze klacht
mijn peinzen met haar leed gedrenkt;
ik weet niet wat mijn hart verwacht,
en welk verdriet mij tranen schenkt.
O Liefste, leg uw zachte wang
aan mijne wang, en vraag mij niet....
Dichtbij u ben ik niet meer bang
voor 't vale schijnen van dit lied....
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De uitkomst
door J. van Ammers - Küller.
I.
In de groote lichte gang van het Ziekenhuis, waar door de glazen deur aan het einde
een streep glanzend zonlicht over de blauwe tegels viel, stonden zuster Van Eeghe
de lange blonde en zuster Brakel de kleine zwarte, hun handen te wasschen. Corry
van Eeghe, de mouwen van haar strak spannende japon hoog opgestroopt, liet den
kouden straal over haar polsen en armen spatten, en vertelde terwijl, proestend van
't lachen, een grap, die dien morgen op zaal onder de assistenten de ronde had gedaan.
Haar jonge, wat luide stem, klaterde onder 't vertellen hoe langer hoe hooger tegen
de gangwanden op, zoodat zuster Brakel waarschuwend ‘stil toch kind, schreeuw
niet zoo’, fluisterde.
Maar Corry, door dien mooien voorjaarsdag met zijn zonnenovervloed in een dolle
bui, zwaaide heur natte handen naar zuster Brakel heen, zoodat een regen van droppels
in haar gezicht vloog, en donker vlekte op de blauwe japon.
Dokter Van Oven, een der inwonende assistenten, liep juist door de gang, en
schudde in 't voorbijgaan zijn hoofd tegen Corry, die haar wangen gloeien voelde
als een betrapt schoolmeisje.
‘Weer zoo'n plezier zuster?’ vroeg hij ironisch.
Zij, achter zijn rug, draaide zich op haar hielen om, en stak even een roode tongpunt
naar hem uit.
Toch zoo vlug niet, of hij, juist omkijkend had het gezien. Hij voelde zich driftig
worden, maar beheerschte zich, en liep door.
‘Net een klein kind soms’, dacht hij wrevelig, - als 't niet zoo'n beste voor 'r werk
was....’
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Onwillekeurig moest hij even lachen, denkend aan haar pretstralend gezichtje, dat
zoo snel betrokken was, toen ze hem te zien kreeg.
‘God zeg, hij zag het net!’ fluisterde zuster Brakel, maar de andere braveerde:
‘Kan me wat schélen - wat doet-ie ook zoo te schoolmeesteren.’
‘Je zult er van lusten vanmiddag op zaal.’
‘Denk je? 'k Geloof nooit dat-ie wat zeggen durft waar de directeur bij is.’
‘Zeggen niet - maar hij zal 't je laten voelen, reken er maar op hoor!’
Ze liepen snel de trap op naar de kraamzaal, het was tijd voor de voeding, en uit
bijna alle kribjes klonk het moeilijk geschrei van heel kleine kinderen.
Zuster van Eeghe begon vlug aan haar werk. Een voor een tilde ze de zuigelingen
uit hun wiegjes, hielp hen op haar schoot, en legde ze daarna naast hun moeder,
terwijl ze aldoor, in onbewuste gewoonte, tegen de kinderen praatte, hen bij hun
namen noemde, en aanmaande om zoet te zijn, alsof de kleine pasgeborenen daar
waarlijk wat van konden begrijpen.
En de moeders lachten als altijd om zuster Corry, die met haar blijmoedig humeur
elke naargeestige of verveelde stemming zoo goed te verdrijven wist.
Onder 't onafgebroken werk, dat al haar aandacht in beslag nam, vergat ze 't geval
met ‘dokter’ heelemaal, en ze dacht er pas weer aan, toen de directeur met zijn twee
assistenten dien avond de ronde kwam doen.
Met een vuurroode kleur boog ze zich over de kleertjes die ze opvouwde toen Van
Oven naar haar toe kwam, verwachtend dat hij nu wel met een of andere hatelijkheid
't geval aan dien middag wreken wou, maar hij was in een goede luim en zuster Van
Eeghe hoorde tot zijn favorietjes. ‘Hoe is 't met het kind van vrouw Vermeulen
zuster?’ vroeg hij kalmpjes, in stilte genietend van haar zichtbare verlegenheid.
‘O best dokter’, antwoordde ze snel zonder hem aan te zien, hij is een ons
bijgekomen in drie dagen en alle melk heeft hij ingehouden.
‘Mooi zoo’, prees hij, met haar meeloopend naar 't kribje waaruit ze 't heel minne
kindje nam.
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‘Kom maar eens even te voorschijn Gerrit’ praatte Corry zachtjes tegen 't ventje, dat
met zijn oogjes stijf gesloten, te schreien begon.
‘Kalm maar baasje, 't is zóó klaar hoor.’ Ze maakte vlug, op haar schoot, de
kleertjes los, hield toen 't kind in haar armen, opdat de dokter 't beluisteren en bevoelen
kon.
Hij zag, er overheen gebogen, hoe 't jongetje tegen haar zacht deinende borst
aanlag, 't kopje warm in de holte van haar blanken blooten arm; en toen hij zich
oprichtte, zag hij het mooie profiel van de zuster, met het kroezig blonde haar,
gebogen in aandachtig gepraat over 't kind.
't Ontroerde hem even, tot zijn eigen verbazing - hij zag immers altijd de zusters
bezig met de baby's, maar zij deed hem denken aan een madonna, met dien blik van
teeder medelijden, die een vrouw soms heeft voor het heel hulpelooze en kleine. ‘U
hebt eer van Gerrit, zuster’, prees hij, en haar oogen glansden blij naar hem heen.
Toen keek ze naar de grove vervallen moeder, die met een stug gezicht lag te
kijken, en meteen verdofte haar blik.
‘Och dokter, 't zal altijd wel 'n ongelukig wurm blijven’, zei de vrouw,
moe-onverschillig, ‘en dan houdt ons soort menschen ze toch niet in leven.’
Met een bruuske beweging draaide de zuster zich om en legde Gerrit in zijn kribje,
schikte met zorg de dekentjes, zoodat alléén het kale kopje nog even kwam te zien.
Daar was het weer - het niet-om-aan-te-denken wanhopige, de kinderen, die ze met
de uiterste zorgen in leven hield, waar ze uren bij waakte, om hun zwak
levensvlammetje brandend te houden, werden door de luie onverschillige moeders
verwaarloosd, vervuild, in een paar weken tijds.
Wat gaf het? - Stierf het kind niet beter bij de geboorte, dan dat het eerst moest
worden opgekweekt, om daarna dood te kwijnen door onvoldoende zorg?
Zij hoorde dokters' stem, scherp, bestraffend tegen de vrouw:
‘Je kunt ze wél op de wereld helpen hè - en dan zou je d'r niet eens je goeie zorg
voor over hebben. Wie weet wat een flinke man d'r uit je jongen groeien kan moeder,
als jíj maar goed op 'm past in z'n eerste levensjaren. En wees dankbaar, dat de zuster
zich zooveel moeite voor 'm gegeven heeft, hij was er ongelukkig aan toe hoor, toen
ie geboren werd.’
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Toen gleed over Corry's gezicht, dat zij diep over 't kindje heenboog, even een oolijk
lachje, wel wel, wat 'n minzaamheid, je zou niet zeggen dat ze hem vanmorgen
beleedigd had.... Toch aardig van 'm, dat hij 't haar niet voelen liet - hij had begrepen
dat ze 't zoo kwaad niet meende.

II.
Adolf van Oven zat nog laat dien avond, te werken in zijn kamer, onder den groenen
schemer van de studeerlamp.
Om hem was de stilte van het groote ziekenhuis in nachtrust. Geluidloos lagen de
lange gangen en wijde zalen, een enkele maal klonk een electrisch belletje of 't
gekraak van een deur die behoedzaam werd gesloten.
Door de twee groote opengeslagen ramen stroomde de lauwe voorjaarslucht,
vermengd zooals altijd hier, met een bijna onmerkbaar mengsel van ether en carbol,
de ondefinieerbare eigen atmosfeer van een ziekenhuis.
Adolf van Oven was in zijn laatste maand als intern assistent en werkte voor zijn
promotie.
Het wou niet vlotten vanavond, zijn oogen dwaalden telkens naar buiten, waar de
singel zich grijzig strekte onder de donkere boomen, een enkele gestalte, een teeder
omstrengeld paartje gingen als schimmen voorbij.... Er was iets in de lauwe
voorjaars-atmosfeer dat hem naar buiten lokte, meer dan ooit deed wenschen er eens
een paar dagen úít te kunnen, de drukkende hospitaal-omgeving te ontvluchten.
Maar dat ging niet - hij zat als een gevangene vast in het groote gebouw, om klaar
te staan bij elk appél van de ziekenzalen.
Hij snakte naar 't einde van zijn internaat - niets voor hem zoo'n assistentschap hij hield van veel beweging, veel uitgaan, en vooral van afwisseling in zijn leven.
O, en dan 't verslappende en verweekende van aldoor om je heen die schaar van
vrouwen, steeds naar je opziend, poeslief en vriendelijk doende, opdat je toch een
beetje - een klein beetje notitie van hen nemen zou.
Ze hadden ook niet veel anders, de stakkers, om hun verliefde droomen aan te
wijden, dan de dokters en de assistenten die ze dagelijks zagen in 't ziekenhuis. Geen
wonder dat de medische
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studenten die pleegzusterschaar ‘het blauwe gevaar’ noemden, wetend hoe menige
van hen, na een amouretje in 't ziekenhuis begonnen, ten slotte aan zoo'n
verpleegstertje hangen bleef.
Het blauwe gevaar....
Er werd op zijn deur getikt, en op zijn ‘binnen’, stond op den drempel, blozend,
jong en verleidelijk: Zuster van Eeghe.
Dokter, zou u even willen komen, vrouw van Doorn heeft zulke hevige pijnen?’
‘Ik kom’ zei hij dadelijk opstaande en naar de deur gaand die hij openhield.
‘Na u, na u’, boog hij hoffelijk. Ze lachte even terwijl ze de gang in wipte, en hij
de deur achter zich sloot.
‘Ik zat nét aan u te denken zuster’, zei hij brutaal, en genoot van den heftigen blos,
die tot in haar hals over haar gezichtje vloog.
‘Ik dacht eraan hoe u verleden week in de gang.... uw handen stond te wasschen....
en hoe u me toen zoo vriendelijk goeiendag zei’.
‘Haalt u nou geen oude koeien uit de sloot?’ smeekte ze.
‘Ja maar ik vind - u mocht me toch eigenlijk wel excuus vragen’.
‘'k Zal 't heusch nóóit meer doen dokter’, zei ze met een coquet lachje naar hem
opziend, en liep meteen met vlugge passen, voor hem uit, de trap op.
‘Kalmpjes aan’ vermaande hij, ‘m'n oude beenen kunnen niet zoo vlug mée’.
Ze stond op 't portaal te wachten, hijgend van 't snelle loopen, haar rooden mond
wat open, en haar oogen glinsterend van pret.
En op dat oogenblik leek zij hem zoó begeerlijk, dat zijn eerste impulsie was haar
in zijn armen te nemen, en te zoenen op de mooie lachende lippen. Maar ze had zich
al omgedraaid en hij bepeinsde wat ze gedaan zou hebben, bij zoo'n plotsen overval.
Hij had wel 'ns meer een grapje gehad met een knap pleegzusje, ze mochten hem
wel, en gewoonlijk leden zijn avances geen echec.
Zoo was zij toch niet - dacht hij, er scheen in haar houding toch een zekere trots
- iets afwijzends bijna, ondanks haar coquette vroolijkheid.
De zaal lag in blanke schemering van nachtrust. Alleen boven de tafel, waaraan
de zuster gezeten had, gloeide een lamp in
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ómdonkerende kap. Er was geén geluid dan het kreunen der zwaarzieke vrouw.
De zuster liep snel de zaal door, geruischloos op haar schoenen met gummihakken,
de dokter op zijn teenen met haar mede.
Ze bogen zich samen over de zieke, beiden geheel er van vervuld nu, en zij gaf
op korten fluistertoon op zijn vragen antwoord.
Toen hij wegging om morfine te halen, drong hun gesprek van zooeven weer tot
haar door, maar het geleek ver en onwezenlijk in de nachtstille ziekenzaal.
Nadat de patiente verzorgd was, gaf Van Oven de zuster een paar orders. Hij stond
bij 't tafeltje, zij tegenover hem met den lampeschijn op haar aandachtig gezicht. Hij
drukte haar op 't hart, hem vooral te komen roepen, wanneer zij de symptonen
bemerkte die hij opnoemde.
Met een ‘nacht zuster’ ging hij daarna heen, en de stilte van de zaal sloot zich om
haar.
Corry had graag de wacht. Ze hield van die zwijgende kalmte, zoo contrasteerend
met 't vaak herrieachtig gedraaf van overdag. Zij hield oók, van 't grooter
verantwoordelijkheidsgevoel, wanneer al de moeders en kleine baby's alleen aan
háár goede zorgen waren toevertrouwd.
Zij had wel werk te doen, den ganschen nacht door zelfs, doch ze kon nog wat
droomen erbij, en zich soms, bij 't in heur armen hebben van zoo'n klein warm-levend
kindje, eens even verbeelden dat 't van haar zelve was.
Want die liefde voor kinderen, voor pasgeborenen vooral, had Corry verpleegster
doen worden.
Zij was eerst drie jaar in een kinder-hospitaal geweest, het lijden van een kind te
verzachten leek haar nog steeds de heerlijkste taak, en nu werkte ze hier, in een groot
stedelijk ziekenhuis, voor haar diploma als kraamverpleegster. Meer nog dan vroeger
kwam ze in aanraking met de armste en meest laagstaande vrouwen, moeders die
verlucht waren wanneer hun kindje stierf, of die duidelijk te kennen gaven niet de
minste zorg en moeite voor hun kroost over te hebben.
Je moest daar niet te veel over denken, zeiden haar collega's, 't was nu eenmaal
een droevige waarheid, de zuigelingen gingen er altijd hard op achteruit wanneer ze
't ziekenhuis verlieten, doch aan Corry gaf het dagen lang een beklemmend gevoel
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van verdriet, wanneer zoo 'n klein zwak poppetje wegging, een wissen dood tegemoet.
Zij was daar dan vaak van vervuld als zij thuiskwam en mevrouw van Eeghe vond,
dat haar dochter zich te veel de haar omringende misère aantrok. Zij raadde Corry
wat luchthartiger te zijn, zich niet zoo te verdiepen in het lot van anderen, en het
jonge meisje, geen weerklank vindend voor het echt menschelijk meelij in haar warm
hart, leerde meer en meer haar gevoelens diep in zich verbergen. Zij toonde slechts
haar blijmoedig vroolijken aard, niemand wist hoe zwaar het haar viel anderen te
zien lijden, en jong als zij was, deed een blijde gebeurtenis, een zwaar zieke die
genezen ging, of een zwak kind dat flink was aangekomen, haar vroolijk zijn tot
uitgelaten toe.
Haar hartelijke lach werkte aanstekelijk, en de vrouwen op de zaal werden vaak
bij zuster van Eeghe's grappen zóo luidruchtig dat ze op de gang al te hooren waren.
Dan kwam, met een boos gezicht, de Directrice tot stilte vermanen, en wierp een
strengen blik op zuster Corry, had eénmaal zelfs de schuldige bij zich ontboden.
‘Vindt u 't geen gelúk als die stumpers eens lachen kunnen, als ze onder zoowel
misère nog vroolijk kunnen zijn?’ had Corry haar met zooveel overtuiging gevraagd,
dat de Directrice wetend hoe graag de patienten zuster van Eeghe mochten lijden,
de berisping had ingekort tot een waarschuwing: dat het niet ál te druk mocht zijn.
Corry dacht nu, terwijl ze af en aan liep in de zaal, voortdurend aan Dokter van
Oven, of, zooals de zusters hem onder elkander noemden: dokter Dolf. Wat praatte
hij druk met haar, den laatsten tijd.
Zij was genoeg gewend, door de dokters vrijwel als lucht beschouwd te worden,
om niet dadelijk te bemerken, wannéér één van hen, wat meer-dan-gewoon notitie
van haar nam.
En 't leek nu heusch wel, of dokter Dolf een beetje, een klein beetje verliefd op
haar was.
Corry lachte stilletjes voor zich heen - 't was de eerste keer niet, dat haar 't hof
werd gemaakt, en eigenlijk vond zij dat wel een aardige afwisseling in haar eentonig
bestaan.
Zij dacht aan den grooten donkeren assistent, die haar in zijn kamer had trachten
te lokken, de deur op slot deed - en weer
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lachtte ze even bij de herinnering, hoe ze hem hoonend gestriemd had met haar
scherpe verachtende woorden, tot hij quasi verveeld, maar innerlijk trillend van
boosheid en gekwetste ijdelheid, haar had laten gaan.
Zoó zou dokter Dolf niet zijn. Die deed gewoonlijk zelfs wat stijf en stug gesloten,
zijn plagerige grappen van zoo straks hadden haar waarlijk verbaasd!
Ze mocht hem toch wél graag lijden, om zijn kalmte, zijn altijd zichzelf
beheerschen, om zijn overwicht op de patienten vooral, van wie hij, met weinig
woorden, bijna alles gedaan kon krijgen.
Verbeeld je, dat hij eens heusch wat om haar gaf!
De nacht was zoo stil - en Corry's droomen sponnen zich zonder stoornis uit.
Wat een heerlijkheid - de vrouw te zijn van een goeden knappen dokter, die uit
liefde tot zijn vak, de menschen helpt en steunt.
En dan naast hem te gaan, zijn werk aan te vullen, hem te helpen bij zijn moeilijke
veelomvattende taak....
Er huilde een kind, en zuster van Eeghe tilde 't uit zijn wiegje, om 't op haar schoot
te helpen.

III.
't Was Corry's vrije middag, ze had haar fiets gehaald uit de loods, haar moeder
woonde een half uurtje buiten de stad, en zij trof prachtig weer.
Op 't voorplein pompte ze met moeite een band op, de kleine handpomp werkte
zoo slecht, haar wangen begonnen te gloeien van 't inspannend bukken.
‘Wacht zuster, laat ik u eens helpen’, zei opeens een stem en opziend zag zij met
een lichten schrik, dokter Dolf naast zich staan.
‘Als u even wacht, haal ik m'n voetpomp, dan bent u zóó klaar’.
‘O dolgraag dokter’ zei ze dankbaar, en keek hem na, terwijl hij op een draf naar
binnen liep.
Alsof 't vanzelf sprak, nam hij haar de pomp uit de handen, schroefde die los, en
begon met de zijne, haar banden vlug op te blazen.
Ze keek toe, een vroolijk lachje op haar gezicht, dat was wel iets buitengewoons,
een dokter die de zuster's fiets oppompte!
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Even dacht ze aan zuster Betsy, wat die paf zou staan als ze 't zien kon! - Zuster
Betsy beschouwde dokters als halve godheden.
Dolf intusschen, had een mooi plannetje bedacht.
Hij zou juist naar de Bibliotheek gaan, en vroeg onschuldig:
‘Gaat u vér fietsen zuster?’
‘Naar huis, dat is aan den kanaalweg, een groot half uur.’
'k Wou net een eindje omrijden, mag ik zoover met u meegaan?’
Nu bloosde de zuster toch waarlijk, en een beetje verlegen zei ze:
‘O ja - natuurlijk - heel graag’.
‘Dan kom ik u zoo meteen wel achterop’, zei van Oven die, zooals Corry begreep,
het minder geschikt achtte met haar samen van 't ziekenhuis weg te rijden.
Ze ging dus langzaam vooruit, en even later hoorde ze 't korte belletje van zijn
fiets waarschuwen, kwam hij haar achterop.
Voor hen lag de stille zonnige singel in voorjaarspracht.
Over de hooge boomen, waasde het lichte groen van pas ontloken blaadjes, en de
lucht er boven was van een teeder, bijna wit en glanzig blauw.
In het donkere water aan den rechterkant spiegelden zich de hooge stammen, en
op de haast roerlooze oppervlakte blankten twee statige witte zwanen.
Corry genoot altijd intens van de wijde zuivere lucht, wanneer zij, in haar zeldzame
vrije uren buiten kwam. Dat was haar grootste gemis in het ziekenhuis-leven, om
niet elken dag tenminste één uurtje buiten te kunnen zijn, te genieten van de warme
koesterende zon, of haar wangen te koelen door krachtigen opwekkenden wind.
Ze zou 't ook zoo graag haar patiënten gunnen, vond 't zoo jammer dat ze zoo
hoogst zelden buiten werden gebracht, want de lucht, de zuivere onbesmette, was
toch zoo'n best geneesmiddel.
Ze zei dat tegen Dolf, hij was 't met haar eens, en vertelde hoe in een sanatorium,
waar hij 't vorig jaar gewerkt had, den ganschen dag de lijders buiten lagen.
Op den kanaalweg een zonnigen klinkerweg met weinig boomen, die zich eindeloos
strekte langs 't kanaal, bedacht Dolf met genoegen, hoe het dorpje waar zuster's
moeder woonde, nog een heel eind weg lag, en onwillekeurig hield hij zijn vaart een
beetje in.
Hij luisterde naar Corry's stem méér dan naar haar woorden,
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keek zonder dat ze 't merkte naar haar profiel, met den mooien rechten neus en den
kleinen mond met even gewipte bovenlip.
‘Wanneer promoveert u dokter?’ vroeg ze opeens.
‘'k Hoop nog vóór Pinksteren’, antwoordde hij, ‘maar 'k ben eigenlijk bang dat ik
niet klaar kom. 't Is erg druk geweest de laatste weken, en met mijn werk wou 't heel
niet vlotten’.
‘En nu verfietst u 'n kostelijk uurtje’ plaagde ze.
‘O nee, dat is ontspanning zuster’ weerde hij haastig af, ‘des te beter vlot het
strakjes, als ik tenminste niet aldoor aan u....’
‘Kijk eens daar groeien waarlijk al Pinksterbloemen!’ viel ze hem in de reden, en
dacht meteen een beetje spottend: hij is niet voor flirten in de wieg gelegd, 't ligt er
veel te dik op’.
Maar toen ze weer naar zijn wat streng, maar heel flink en energiek gezicht keek
- glad geschoren, zoodat de dunne lippen en de vierkante kin scherp waren gemarkeerd
- kreeg ze lust om nu eens heel ernstig en prettig met hem te praten, ze voelde dat
het kon, dat ze elkaar begrijpen zouden.
Zoo kwam ze, met een omwegje, op wat haar zoo vaak bezig hield, het machtelooze
feitelijk, van al hun hulp aan arme patiënten, die thuis niet voort konden zetten, de
verpleging en verzorging van 't ziekenhuis, dat ze vaak alleen verlieten, om in de
maatschappij des te sneller ten onder te gaan.
Hij luisterde, wat verstrooid eerst, toen met meer aandacht voor haar duidelijke
woorden, waarin hij warme menschenliefde voelde.
‘Want God dokter - doet u dat nou werkelijk met overtuiging, zoo'n ouden armen
stumper van den dood redden, met alle middelen dien dood op de vlucht drijven sterven is toch zoo dikwijls alléén een verlossing? - Voelt u niet weleens neiging om
den dood te helpen - hem te laten komen om aan ondragelijk lijden een eind te
maken?’
‘Nee’ - zei hij langzaam, en toen heftiger ‘Nee - goddank dat denk ik niet. Ik
bestrijd den dood met volle overtuiging - omdat ik werkelijk geloof, dat ik daarmee
mijn medemenschen help. Als dokter kun je 't lijden verzachten, maar ieder mensch
heeft recht over zijn eigen leven - daar kan een ander niet voor hem beslissen - daar
heeft niemand macht toe. En ik weet zeker zuster, bijna geen van die arme menschen
zou wenschen dood te gaan, wanneer je hen voor de keus kon stellen.
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Alleen de heel ouden soms, die doen vrijwillig afstand’.
‘Maar de kinderen dokter’, drong ze, ‘die nog niet geleefd hebben - de arme
stumpers wie niets wacht dan armoede en verwaarloozing?’
‘Dat kan niemand vooruit zeggen, een kind lijdt onbewust, en later kan er wellicht
een groote vreugde voor zoo'n misdeelde zijn weggelegd - hij kan een genie zijn een kunstenaar’.
‘Dus u vindt....’ aarzelde ze, getroffen door zijn geloof in 't leven, zijn overtuiging
lijnrecht tegen de hare in.
‘Dat 't leven heilig is, en dat wij menschen zeker niet voor elkander beslissen
kunnen voor wie de dood een verlossing zou zijn.
't Is 'n instinct van ons om tot 't uiterste voor ons leven te vechten, zelfs voor dat
van anderen, zooals u zelf zuster, die 't leven van een kindje met alle middelen tracht
te behouden, al meent u dat de stumperd veel beter dood was’.
‘Ja, dat is zoo’, beaamde ze peinzend, ‘ik wou dat ik denken kon als u, of gelooven
aan een hiernamaals, dat alle aardsche leed vergoedt’.
‘Er is nog een andere overtuiging’, zei hij langzaam, en hij verbaasde zich, hoe
hij dit voor hemzelf nauw erkende geloof aan haar zeggen ging.
‘Dat wij vele levens te leven hebben, en in elk ervan een deel van lijden moeten
doorworstelen, maar dat het lijden ook juist, ons hooger op de trap naar volmaking
brengt.’
‘Is dat uw geloof?’ vroeg ze zachtjes.
‘Voor zoover ik er een geloof op na houd, - ja,’ zei hij. ‘Ik denk niet vaak over
die dingen zuster, maar diep in mezelf heb ik toch die overtuiging - wéét ik dat ik
goed doe met den dood te bestrijden.’
't Bleef even stil tusschen hen - de wat gegeneerde stilte van menschen die hun
diepste gedachten aan elkaar hebben uitgezegd, toen zei hij glimlachend:
‘Ik zocht niet zulke sombere overpeinzingen bij u - u neemt dacht me 't leven nogal
luchthartig op?’
‘Ja dat lijkt wél zoo’ gaf ze toe, ik heb behoefte aanvroolijkheid, maar toch ziet 't
er bij mij van binnen veel donkerder uit dan bij u dokter!’
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IV.
Zij namen afscheid bij het hek van de kleine villa, waar Corry's moeder woonde met
twee dames bij zich en pension.
Ze keek hem nog even na, terwijl hij, vlug op zijn rijwiel gesprongen, weer naar
de stad terugtrapte, toen ging ze, met haar fiets aan de hand, door 't tuintje en langs
het huis naar de serre aan den achterkant.
Even gluurde ze in 't voorbijgaan de voorkamer in, gelukkig, daar zat niemand,
Corry voelde geen lust over haar fietstochtje van dien middag uitsluitsel te moeten
geven.
‘Zoo kind, ben jij daar,’ klonk de wat slepende stem van haar moeder, en meteen
kwam de oude dame de twee trapjes van de serre af. Ze wachtte tot Corry haar fiets
gezet had tegen den met klimop begroeiden muur, en zoende haar toen op de warm
gloeiende wangen.
‘Dag Moes!’ En toen tot de oude hulpbehoevende dame die in de serre zat: Dag
juffronw Dolman, wat een prachtig weer hé, 't was een genot om hierheen te rijden.’
‘Wat hebben we je in lang niet gezien kind, 't is haast een week geleden.’
't Is zoo druk, geweldig Moes, we hebben twintig kraamvrouwen op 't oogenblik.’
In het nauwe serretje zocht Corry zich een plaatsje op een wat ongemakkelijken
klapstoel. Ze vond het er benauwd en ondanks de openstaande deur hing er een muf
luchtje van opgedroogde Eau de Cologne.
Mevrouw van Eeghe wier gelaat als altijd een wat pijnlijken trek droeg, streelde
zachtjes Corry's hand. Zij betoonde bij voorkeur zulke duidelijk zichtbare
liefkozingen, die de pension-dames deden zeggen dat zij zoo innig veel van haar
eenige dochter hield.
Graag gaf ze zich ook den schijn geheel met Corry's ziekenhuis bestaan mee te
leven, doch het betrof altijd het uiterlijke nooit het diepere van haar dochters
ervaringen, en Corry die dit wel voelde, gaf dan ook niet meer dan dit uiterlijke in
haar gesprekken.
Met haar vroolijke expansieve natuur voelde zij zich nooit geheel op haar gemak
bij mama en de twee oude dames, die een eentonig bestaan leidden, zonder emoties.
Ze wist zich te groot en te bruusk van bewegingen in de kleine met meubels
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volstaande kamers, alleen hier hoorde ze haar eigen stem soms hard en scherp, en
het scheen de dames te hinderen en een wat pijnlijken trek te brengen op hun
gezichten, als zij eens luid en hartelijk lachte.
Toch was er wel veel liefs in de teedere zorgen waarmee ze alle drie haar
omringden, iets wat zij ook weer niet zou kunnen missen, en waaraan ze, wanneer
ze zich in 't ziekenhuis moe en overwerkt voelde, met een heimwee-achtig verlangen
denken kon.
Mevrouw van Eeghe werd weduwe toen haar zoon in zijn cadetten-tijd en haar
dochter in de hoogste klasse van 't gymnasium was. Zij bleef, na 't zorgeloos bestaan
als vrouw van een dokter met groote practijk bijna onbemiddeld achter. 't Had haar
noòit heel opgewekten aard voorgoed geknauwd, zij werd tobberig en tot
verdrietigheid geneigd, ook toen in later jaren de financieele zorgen niet meer drukten.
De zoon ruilde zijn Hollandsche officiersplaats voor een Indische, en trouwde in
het verre land. Van hem kwamen in het kleine buitenhuis alleen de portretten, van
een gezin met kinderen vóór een Indisch huis, met veel Inlandsche bedienden om
zich heen, en zijn brieven, die elke week trouw, door mevrouw van Eeghe aan Corry
en de pensiondames werden voorgelezen.
Corry, door den ouden oom die voogd werd, terloops gewezen op de
onmogelijkheid van haar voorgenomen studie voor dokter, had zich eerst, met al
haar jonge energie tegen die wreede uitspraak gekant.
Er kon toch geld gevonden worden, zij zou dat immers, klaar zijnde, vlug genoeg
terug betalen, er werden zoo vaak onvermogende meisjes geholpen door rijke
weldoeners, door studiebeurzen of gratificaties van de koningin.
Maar de voorzichtige voogd, bang den naam der Van Eeghe's gebruikt te zien voor
dergelijke jacht op finantieelen steun, drukte langzaam maar zeker met zijn van
overwicht zware argumenten dien buitensporigheden den kop in. Hij was het, die bij
Corry's wanhopig zoeken, haar afkeer van het onderwijs en het duffe studeeren voor
een lager-akte, dacht aan: ‘liefdezuster’, dat uitgezocht werk voor fortuinlooze meisjes
van goede familie; hij was het, die de eerste bezwaren van zijn schoonzuster
wegpraatte en voor zijn pupil een plaats zocht en vond in een klein, goedbestierd
kinderziekenhuis.
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En zoo werd Corry, inplaats van kinderarts, verpleegster in een kinderhospitaal, en
toen ze over de eerste moeilijke maanden heen was, werd ze het met hart en ziel.
Ze bleek een onuitputtelijk geduld te hebben waar het een ziek kind gold. Uren
kon ze er mee bezig zijn, telkens weer probeerend het geweigerde voedsel erin te
krijgen, met een grapje, een vertelseltje, een woordje van lof, en wat aan geen der
zusters gelukken wilde gelukte vaak aan zuster Corry.
‘Wat zou u een goede moeder zijn’ had de oude kinderdokter haar eens gezegd,
omdat zij nooit geprikkeld of ongeduldig werd, zelfs niet bij het lastigste kind.
Ze had geleden onder zijn zoo goed bedoelde woorden, die haar plotseling deden
voelen, wat een surrogaat haar zorg en liefde waren, wat een droeve vervanging voor
het echte zalige moedergeluk.
Ze ging daar meer en meer over denken, over tobben zelfs, en in de liefde, die ze
ruimschoots geven kon aan zieke en ongelukkige kinderen, vond ze geen bevrediging
meer, voor dat altijd sterker wordend verlangen: een man te hebben waar ze van
houden kon, en dan kinderen, zélf kinderen om heel haar leven aan te wijden.
In dien tijd, toen zij bijna drie jaar in 't kinderziekenhuis was, werd ze ten huwelijk
gevraagd door een der doktoren, een dikken wat onbenulligen man, die haar op heel
onhandige manier een poosje 't hof had gemaakt, en om wiens ondubbelzinnige
attenties, Corry met de andere zusters vaak gelachen had.
Maar toen ze zijn aanzoek kreeg, hij deed het schriftelijk, met dringende teedere
woorden, had zij er toch heel sterk over gedacht het aan te nemen.
Hij bood immers de vervulling van al haar illuzies, een eigen home te hebben,
moeder te worden van kinderen. En hij was een goede eenvoudige man, waarom zou
ze niet gelukkig met hem kunnen zijn?
Maar toen ze 's avonds op haar kamertje wat dieper door ging denken over haar
samenleven met hem, waarin zij zich met haar verpleegsterskennis van vele dingen
beter kon denken dan een gewoon jong meisje, begreep ze dat het niet kón, dat er
voor geluk nog wat anders noodig was, dan kinderen hebben en een eigen thuis.
Ze schreef hem af, dienzelfden avond nog, en vroeg meteen haar ontslag, ze wilde
den dokter niet meer dagelijks ontmoeten,
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en 't werk in een ander, grooter ziekenhuis, zou haar afleiden van 't tobben over eigen
geluk.
Haar moeder stelde ze voor 't fait accompli: 't ontslag en 't afgewezen aanzoek.
Maar toen was het tusschen mama en haar tot een heel onaangenaam gesprek
gekomen, waaraan zij niet dan met pijnlijken wrevel terug kon denken.
De moeder had Corry's handelwijze dom en onverantwoordelijk genoemd, voor
een meisje als zij, zonder geld, was het immers een groot geluk een goede partij te
kunnen doen.
En toen Corry wat geantwoord had van liefde is hoofdzaak, was mama er heftig
tegenin gegaan: dat waren romantische ideeën goed voor rijke meisjes, en een vrouw
kon alleen gelukkig zijn wanneer ze man en kinderen bezat.
Na drie maanden kwam Corry in het nieuwe ziekenhuis, dicht bij haar moeder in
de buurt, en in het heel andere, drukkere roezige leven, vond zij veel van haar oude
veerkracht en levenslust terug.
Er werd hier meer notitie van haar genomen, er waren twee inwonende assistenten
en vier of vijf specialisten en al heel gauw merkte Corry dat zij door de meesten van
hen met zekere onderscheiding werd behandeld, die bijna iedere man voor een knap
meisje over heeft.
Ze was genoeg vrouw om ervan te genieten, om een beetje te coquetteeren zelfs,
maar verliefd was zij alleen geweest op een grooten donkeren assistent, die haar eerst
vrij brutaal het hof maakte, en haar toen, met een handig voorwendsel op zijn kamer
had gelokt.
Zij had zich goed geweerd, 't was voor hem een leelijk echec geweest, maar 't gaf
haar de bittere ervaring dat ze op haar hoede moest zijn, de mannen dachten blijkbaar
ver met haar te kunnen gaan - zooals met menige zuster die zij kende.
Mevrouw van Eeghe had thee gezet en koekjes in de kast gezocht, de oude juffrouw
Dolman onthaalde Corry als gewoonlijk op een relaas van haar kwalen en klachten
over haar steeds erger wordende rheumatiek.
Toen kwam de andere huisgenoote binnen, een lange magere dame van ongeveer
vijftig jaar, die zich het air gaf van een jongmeisje en deed alsof altijd Corry en zij
dierbare vriendinnen waren,
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jonge meisjes allebei, waarvan dan juffrouw Ducourt de onschuldigste en kinderlijkste
was.
Ze kwam nu met een opgeheven vinger en schalks lachend op Corry toe:
‘Wel wel, dat gaat zoo maar met een mijnheer uit fietsen!’
‘Niets bijzonders hoor, 't was maar een van onze assistenten’, weerde Corry
achteloos af, maar ze voelde tot haar spijt haar wangen gloeien.
‘Ze heeft natuurlijk boven door de vitrages staan gluren’ dacht zij wrevelig
ontstemd over de nieuwsgierigheid der oude juffrouw.
‘Vertel 's hoe hij heet’ interesseerde zich juffrouw Ducourt.
‘Van Oven - assistent op mijn afdeeling, hij zit voor zijn promotie. Hij reed me
toevallig achterop’.
Mevrouw van Eeghe had met een snellen blik haar dochter aangekeken, en leidde
toen met takt het gesprek in een andere richting.
Toen zij tegen zeven uur Corry wegbracht tot het hek, weifelde ze of ze nog iets
over dien jongen man zeggen zou - een raad geven misschìen.... Maar zij wist nog
te weinig, zou nog maar wachten.
Wat hartelijker nog dan anders kuste ze haar kind vaarwel.
‘Dag lieverd, rijd maar voorzichtig hoor, tot Zondagmiddag dan’.
‘Ja - 'k hoop het, reken er maar niet vast op, riep Corry terwijl ze wegreed.
Nu kon ze dan eindelijk rustig en ongestoord denken, nagenieten van haar
samenzijn met hem.
Het was een nieuwe en heerlijke gewaarwording, te spreken over haar intiemste
diepste gedachten, en te weten dat hij begreep, de sympathie te voelen die van zijn
woorden tot haar uitging.
O, ze wist het nu met vaste heerlijke zekerheid, ze hiéld van Dolf, en hij voelde
zich immers ook aangetrokken tot haar?
Zou dan eindelijk, eindelijk de liefde in haar leven komen, om het rijk en mooi te
maken in een heel zich geven en opofferen voor hem?
Over de wijde velden en het stille water lag de sereene kalmte van den avond. In
de windstilte hoorde zij niets dan het snorren van haar wielband over de klinkers.
In haar ziel daalde de rustige blijdschap van een zeker liefdegevoel.

Groot Nederland. Jaargang 11

327
Het was alles mooi en goed, het leven was waard geleefd te worden.
Toen zij 't hek van het ziekenhuis binnenreed schitterde een enkele ster aan den
lichten avondhemel.
Corry keek in 't voorbijgaan naar het raam van Dolf's studeerkamer.
Door 't open venster zag ze zijn donker hoofd gebogen over zijn boeken. In haar
gedachte kuste zij het.

V.
Zij had een onverstoorbare vroolijkheid, een onuitputtelijken voorraad grappen de
volgende dagen.
‘Raad eens met wie ik gefietst heb gisteren?’ vroeg ze aan zuster Betsy, toen ze
samen den volgenden morgen de kinderen baadden.
‘Met dokter Dolf’ lachte haar hooge stem, en Betsy met verbaasde oogen:
‘Heusch? Is hij met je meegereden?’
‘Ja - hij heeft me naar huis gebracht’.
‘Neé - maar Cor, hij is bepaald doodelijk van je - iedereen ziet het, Annie de Graaf
zei gisteren ook al - “dokter Dolf draait tegenwoordig voortdurend om Cor van
Eeghe”’.
Corry tilde den zuigeling uit het badje, legde hem op het kussen, en begon hem
met den verwarmden handdoek zachtjes af te wrijven. Om haar lippen speelde een
gelukslachje en haar bruine oogen glansden. Zij teerde den heelen dag op de twee
korte poozen, des morgens om tien en 's avonds om zeven uur, als zij Dolf op de zaal
sprak.
Dan wist hij altijd even bij haar te komen, wat te vragen over een patiënt, met een
diepen blik in haar oogen, die een rilling joeg door haar gansche lijf.
Dan gaf hij haar vaak order hem te roepen, wanneer zich een of ander verschijnsel
bij een zieke zou voordoen, doch Corry was nog nooit gekomen, een paar maal had
ze een der andere zusters gestuurd.
Des Zaterdagavonds sprak hij haar voor 't eerst alleen. Hij zag haar bezig met
flesschen spoelen in 't kleine bijkeukentje, ginger binnen, en deed meteen de deur
achter zich dicht.
‘Ik wou u vragen’ zei hij, een beetje brutaal weer, terwijl hij zich naar haar toeboog,
‘of u morgen een vrijen middag hebt?’
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Ze knikte van ja - waarom vroeg hij dat?
‘Zou u dan’ - nu aarzelde hij toch even, ‘inplaats van naar huis te gaan wat met
mij willen gaan fietsen?’
‘Ik heb zoo'n prettige herinnering aan den vorigen keer’ liet hij er zachtjes op
volgen.
Corry voelde haar hart bonzen, en een zalig gevoel zich doorstroomen.
‘Ja - misschien - ik zou wel willen....’ aarzelde zij met een verwarring, die hij zeer
bekoorlijk vond.
‘Afgesproken dan, om hoe laat bent u vrij?’
‘Zoowat half drie denk ik - tot zes.’
‘Dat 's een prachtige tijd - dan rijdt u maar weer weg, en ik kom u achterop net
als van de week. Is dat goed?’
Ze knikte weer, nog altijd heel ontroerd, en even dacht hij of hij haar zou durven
kussen op dat donzige blanke plekje van haar wang.... Maar hij waagde het niet en
verdween met een ‘nu dan - tot morgen’ weer uit de bijkeuken.

VI.
Corry deed dien Zondagmiddag onder haar donkerblauwen verpleegsters-mantel een
wit-neteldoeksche blouse aan en een witten linnen rok. Zij maakte zich zelve wijs
dat 't voor de warmte was, en zij dan buiten zijnde den mantel op 't stuur zou binden.
Haar blonde krullende haar sprong aan alle zijden uit het verpleegsterskapje, en de
witte strik deed heel flatteerend onder haar frisch, blozend gezicht.
Toen ze met haar fiets aan de hand door den tuin van 't Ziekenhuis liep, zag zij
Dolf voor zijn raam staan. Hij knikte dat hij kwam.
Maar ze was den heelen singel al afgereden en twijfelde juist welken kant zij nu
gaan moest, toen hij haar achterop fietste.
Hij was een beetje bang geweest, dat op den Zondagsdrukkenweg, bekenden hen
zien zouden.
Ze moesten maar links afslaan, dan kwamen ze 't gauwst buiten en bij de bosschen,
stelde hij voor. En onder 't rijden vertelde hij zijn plannetje. Ze zouden bij een kleine
herberg aan den boschrand hun fietsen zetten, en dan daar wat gaan wandelen. Vond
ze dat goed?
Corry zei dat ze 't best vond, al plaagde haar voor 't eerst nu een gevoel, dat dit
alles niet geheel was zooals 't behoorde. Ze verdreef het weer - ze hielden immers
van elkaar.
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't Gesprek wilde niet goed vlotten, er waren vrij veel menschen op den weg en Dolf
voelde half spijt over wat hij begonnen was.
Hij kende zichzelf genoeg om te weten dat hij, verliefd als hij was, straks voor de
verleiding zou bezwijken om Corry in zijn armen te nemen en te zoenen, en wàt
moest er van worden? 't Zou immers gekkenwerk van hem zijn, om te trouwen met
een doodarm pleegzusje?
Hij was eerzuchtig, hij wou vooruitkomen in de wereld, zich vestigen als specialist
in een groote stad. Maar daarvoor moest hij een vrouw hebben met geld, die hem in
staat zou stellen zich flink en royaal te installeeren, en de eerste jaren van beginnende
practijk te leven zonder geldzorgen.
En toch - hoe jammer, hij vond haar zoo'n aardig mooi meisje, en hij was werkelijk
heél verliefd...
Zou zoo'n kind zich dadelijk verbeelden dat hij haar trouwen wilde?
‘Hebt u altijd roeping voor verpleegster gevoeld zuster?’ onderbrak hij zijn eigen
overpeinzingen.
‘Ik had dokter willen worden, maar toen mijn vader stierf kon dat niet’. Ze wou
hem alles zeggen, óók over de geldkwestie, waarvan ze anders nooit sprak. ‘Mijn
moeder kon me niet laten studeeren, en ik moest zoo gauw mogelijk mijn eigen brood
verdienen’.
‘Misschien is dit beter voor u - u zou veel te fijnvoelend zijn voor dokter, wij
komen nog met veel meer ellende in aanraking dan de zusters hoor! Pas bij de
menschen thuis zie je ten volle hun misère.
Maar ik praat niet over de misère vandaag’, liet hij er lachend op volgen, ‘vandaag
praat ik alleen over de vreugde van 't leven!’
Zij liepen, toen zij de fietsen bij het kleine buitencafé gezet hadden, langzaam
door den mullen zandweg het stille bosch in.
De hemel was bedekt met zware wolken, of een onweer dreigde, en onder de hooge
dennen was het als in afwachting stil.
Corry genoot zwijgend van de eenzaamheid met hèm naast zich, het meest heerlijke
wat ze zich wenschen kon. Ze had wel gewild dat hij even als zij onder den indruk
kwam van de vredige rust om hen heen, maar hij praatte door, vroolijk en opgewekt,
wat vertrouwelijker nu, en vroeg of hij haar bij den naam mocht noemen. ‘Alleen
maar hier, niet in 't ziekenhuis’, voegde hij erbij.
Zij lachte nu ook. ‘Stel je de gezichten voor als je morgenochtend “dag Corry”
zei, en ik “dag Dolf”’!
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‘En als ik je dan opeens een zoen gaf - kijk zóó....’
Toen voelde ze zijn lippen op de hare, het was de eerste maal dat een man haar
kuste, en er stroomde een tinteling van geluk door haar lichaam heen.
‘Ga mee hier zitten’ fluisterde hij gejaagd, en met zijn arm om haar heen leidde
hij haar naar een lagen heuvel.
Toen trok hij haar naar zich toe, op zijn knieën, en haar hoofd achteroverbuigend
zoende hij haar lang en hartstochtelijk.
Het overweldigde haar.
Ze begreep vaag, dat dit niet was wat ze gehoopt had, maar die overtuiging lag
diep in haar ziel, door haar zelf nog nauw begrepen, zij waande het heur eigen
schuchterheid.
‘Je bent zoo heftig’, verweet zij zachtjes.
Hij streelde nu, met zijn arm om haar heen, haar schouder, en voelde onder de
dunne blouse het warme veerkrachtige vleesch.
‘Ik vind je zoo lief - zoo heerlijk lief en mooi, kindje’, en zijn oogen, heet en
hartstochtelijk, die zij niet kende zoo, zagen haar dringend aan.
‘Hou je van me?’ vroeg ze de hare sluitend, en leunend in zalige overgave nu met
haar hoofd tegen zijn borst.
Er was in dit vertrouwelijk gebaar iets wat hem tot bezinning bracht. Het mocht
niet - zij was te goed en te nobel voor wat hij diep in zichzelf van haar gewild had.
Hij moest haar sparen - haar niet in de waan brengen dat hij zich met haar verloven
wou.
Even voelde hij een grooten drang zijn principes over boord te gooien, de liefde
te nemen die hem geboden werd, maar het kòn immers niet, hij had zich zoo stellig
voorgenomen....
‘Laten wij terugkeeren’, zeide hij, haar zachtjes opheffend, dan drinken wij bij de
herberg een kopje thee.
Ze liepen langzaam terug, Corry die heel gelukkig woú zijn, het gevoel van
teleurstelling met geweld terugdrong, legde haar arm door den zijne.
Zij dronken thee, over elkaar zittend aan een warande-tafeltje op ongemakkelijke
stoelen, en daarna fietsten zij terug. Behalve het jij en jou kwam er geen grooter
vertrouwelijkheid tusschen hen, en de herinnering aan de intieme oogenblikken in
het bosch, scheen al ver en onwezenlijk.
Toen ze bij den singel kwamen zei Dolf: ‘Rijd jij nu vooruit,
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er loopen zooveel menschen hier, 't is te gek als ze ons samen zien’.
Zij deed wat hij vroeg - hij had gelijk natuurlijk, maar ze snikte zich in slaap dien
avond, zich eindelijk bekennend hoe heel de middag een teleurstelling was geweest.

VII.
Er kwam uiterlijk geen verandering in hun verhouding. Dolf vermeed haar niet, sprak
haar nog vaak op de zaal, maar zijn onrustige oogen vonden de hare niet meer, en
haar scherp luisterende ooren misten de streeling in zijn donkere stem.
Zij zou, dacht hij, wel begrijpen dat het van zijn kant niet zoo ernstig gemeend
was. Lieve god, je kon met een meisje wel eens gaan fietsen en haar eens zoenen
zonder dat 't een engagement hoefde te worden. Maar toch had hij geen vrede met
zich zelf, wetend dat zij wat anders hoopte, en angstig spiedde hij naar haar bleeke
wangen, den soms in peinzen droef vertrokken mond, en snakte dat de laatste veertien
dagen van zijn internaat om zouden zijn. Hij was, dacht hij eens glimlachend, toen
Corry zonder op te zien naar zijn venster, met haar fiets aan de hand uit het hek ging,
er na aan toe geweest zich door ‘het blauwe gevaar’ te laten inpalmen. Het bleek wèl
waarheid wat zijn collega's zeiden, dat je bij 't voortdurend in kontakt zijn met al die
jonge vrouwen, jezelf wel zeer beheerschen moest, om niet voor de charme van de
een of ander te bezwijken.
Als hij eruit was, werd 't goddank anders. Hij kwam dan nog wel in 't ziekenhuis,
maar 't gewone leven nam hem meer in beslag, zijn tennisclub en muziekavonden
en de daaruit voortkomende dineetjes en clubfuifjes gaven hem afleiding genoeg.
En dan over 'n paar maanden misschien z'n promotie, z'n vestiging - z'n practijk....
Een der laatste dagen van Dolfs assistentschap toen zuster van Eeghe met nog een
zuster op de zaal was, onder 't etensuur der anderen, hield hij, met een beleefd
wégbuigen van zijn lange gestalte, de deur open voor twee bezoeksters.
De een' was een groote, zeer statige jonge vrouw, met een mooi regelmatig gezicht,
de andere kende Corry door de frappante gelijkenis, dadelijk als Dolf's zuster.
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Van Oven stelde voor, en Corry met bevende knieën, voelde zich stijf en onbeholpen
staan tegenover de zelfbewuste gratie der andere.
‘Deze twee dames wilden zoo graag de kraamzaal eens zien:
Freule Boudewijnse, juffrouw van Oven - zuster van Eeghe en zuster de Graaf’.
Corry boog, zuster de Graaf wat onhandig stak een hand uit.
‘O zuster’, nam dadelijk juffrouw Van Oven Corry in beslag, ‘is dat kleine jongetje
er nog waar m'n broer me van verteld heeft, dat maar drie en een half pond woog bij
de geboorte, en nu zoo flink is - dank zij uw goede zorgen?’
‘Ja dat is er nog, gaat u maar mee’, glimlachte Corry werktuigelijk, al haar
gedachten gespannen bij Dolf en de andere, die samen langs de bedden gingen, bleven
staan bij een der kribjes.
Terwijl ze het jonge meisje den zuigeling toonde, hem even in haar armen nam,
gingen haar oogen over het gebogen hoofd van juffrouw Van Oven naar freule
Boudewijnse heen, die in haar wit met zwart-zijden tailormade, een grooten
bloemenhoed op het zorgvuldig gekapte hoofd, met Dolf samen stond te kijken naar
een der baby's.
Ze hoorde de hooge geaffecteerde stem: ‘O Dolf wat snóezig, wat een schattig
kindje’, en dan een parelend lachje. En daarna moest freule Boudewijnse den kleinen
jongen in Corry's armen oók bewonderen, en Dolf om zich een houding te geven,
prees in warme woorden hoe bizonder de zuster voor dat kindje had gezorgd.
Corry had hem kunnen slaan op dat oogenblik, zoo diep voelde zij zich door hem
vernederd tegenover de zelfbewuste jonge vrouw, die met een minzaam lachje zei:
‘Ja, verpleegster is een mooi vak - als je er roeping voor hebt’.
Zij namen vriendelijk afscheid, freule Boudewijnse stak zelfs haar hand uit en zei:
‘Dag Zuster, dank u wel.’ Toen zij naar de deur gingen, en Dolf met een vertrouwelijk
gebaar de opgewipte kanten kraag van den mantel der freule gladstreek, wist Corry
met onfeilbare zekerheid: ‘Dat is de vrouw waar Dolf mee trouwen gaat’.
Zuster de Graaf was opgetogen. ‘Wel leuk zoo'n bezoek hè, en wat een beeldig
gezichtje die freule, net 'n plaatje.
Corry, wier ijskoude handen de kleine kinderen aan 't schreien maakten, antwoordde
er niets op.
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Twee dagen later nam Dolf zijn afscheid als assistent.
Hij kwam op de zaal terwijl 't er heel druk was, zei met zijn gemakkelijke
minzaamheid de zusters en zieken één voor één goeden dag.
Corry stond, met voorbedachten rade in een stil hoekje aandachtig iets te meten,
diep in haar hart lag de hoop, dat hij - misschien - iets zeggen zou, een vage belofte
wellicht....
Vooruit had hij een zinnetje bedacht, en hij zeide het haar met de gevoelige
intonatie die hij daarbij passend wist:
‘Ik dank je voor het mooie dat je me gegeven hebt.’
Toen begreep ze, dat alles uit was.

VIII.
In den tuin der kleine villa lag grauwe half-weggedooide sneeuw, de donkere toppen
der heesters staken er armoedig bovenuit. Van de kale, natglimmende boomtakken,
lekten traag de druppels. De velden verdwenen in grijzen mist, en over 't water
zweefde een ijle damp.
Corry, voor 't raam van de voorkamer, keek naar het troostelooze landschap, en
wenschte vurig maar weer uitgehaald te worden.
Zij was nu, een jaar of vier al, vrije verpleegster, en haar meest korte maar soms
wekenlange rustpoozen bracht ze bij haar moeder door, die nog steeds met de twee
pension-dames het kleine buitenhuis bewoonde.
Ze had, zoodra ze haar kraamverplegingsdiploma haalde, ontslag aangevraagd in
het Ziekenhuis, hunkerend om weg te komen uit de omgeving die in alles herinnerde
aan Dolf en haar korten tijd van geluk.
De eerste weken na zijn weggaan, toen de troostelooze uren eindeloos schenen,
en met elken nieuwen morgen de komende dag voor haar lag als een berg van grauwe
verschrikking, had slechts de harde plicht, het heilige moeten, haar zenuwen
ópgehouden.
't Meest van alles leed ze onder de vernedering: hij vond haar te min, goed genoeg
voor een grapje van 'n paar dagen, maar niet om mee te trouwen, en ze hoonde haar
naïve verliefdheid, waarin ze gedroomd had van zielenverwantschap en wederzijdsch
begrijpen.
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Waren dan ten slotte toch alle mannen het zelfde en zagen zij in een meisje als zij,
dat haar eigen brood moest verdienen, slechts een willig speelgoed?
En haar gewonde trots steunde zich aan de overtuiging dat niemand het wist, géen
der zusters wat gemerkt had. Want nadat Dolf, assistent-af, nog maar een paar maal
's weeks in 't Ziekenhuis kwam, hadden de zusters zijn flirtation met Corry gauw
genoeg vergeten.
Alleen toen zijn verloving met freule Boudewijnse bekend werd, en zij het nieuwtje
op de zalen druk bepraatten, hadden een paar van hen Corry veelbeteekenend
aangekeken en achter haar rug wat gefluisterd.
Zij was er uiterlijk kalm onder gebleven, de tijding schokte haar niet, ze had het
geweten immers.
Toen, een middag dat ze boodschappen deed in de stad, en te kijken stond voor
een platenwinkel, bemerkte ze Dolf en zijn verloofde vlak naast zich.
Ze had onmiddellijk de hooge stem der freule herkend, en zag hen nu dicht
aaneengedrongen, heel verliefd en alleen oog en oor voor elkander.
‘Zie je wel schat,’ lispte freule Boudewijnse, ‘daar heb je dat beeldige kopje van
Rodin’.
En hij teeder en halfluid, maar Corry verstond het woord voor woord: ‘Ik vind
jouw kopje veel mooier liefste’.
Zij was weggeslopen, zich een paria voelend die van verre hunkert naar
onbereikbaren schat.
Drie maanden later trouwden zij, freule Boudewijnse was wees en zeer
gefortuneerd; en met verscheidene andere zusters ging Corry naar de kerk om de
plechtigheid bij te wonen. Zij spaarde zich die pijniging niet, in het ziekelijk verlangen
hem te zien met de andere, en te voelen hoe algeheel en volkomen zij in zijn leven
had afgedaan.
Het was een deftig huwelijk, en algemeen vond men dat het knappe paar uitstekend
bij elkander paste.
De bruid, statig en fier, welbewust van den indruk dien zij maakte op het
reikhalzend, en fluisterend publiek, was volkomen kalm.
Dolf zag bleek, bebeet zenuwachtig zijn lip en streek telkens met de hand langs
zijn slaap, met een nerveus gebaar dat Corry zoo goed van hem kende.
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Zij zorgde natuurlijk wat in de achterhoede te blijven.
Kaarsrecht en uiterlijk onbewogen zat ze in de kerkbank, de toespraak van den
predikant, zelfs het geven van de trouwbelofte ontroerden haar niet, doch toen het
orgel te ruischen begon, en zijn machtigen heilwensch uitsloeg door de wijde
gewelven, voelde zij met een ijskoude rilling het bloed terugvloeien naar heur hart,
en droge snikken kroppen in haar keel.
Dien heelen nacht sliep zij niet. Haar ontwaakte zinnen deden haar lijden om wat
die andere veroverd had: het geluk waarvan zij éénmaal, één dag de zaligheid had
geproefd.
Daarna had Corry dokter Van Oven nooit meer gezien, zij wist al vroeger dat hij
zich in den Haag zou vestigen als chirurg, en zoo verdween hij uit haar leven.
Een paar maanden later verliet ze het ziekenhuis, waar men haar graag wou houden,
een hoofdverpleegsterplaats aanbood zelfs en kwam bij haar moeder thuis.
Zij hoopte er kalmte te vinden voor haar overspannen zenuwen, eens flink uit te
rusten naar lichaam en geest, vóór ze haar nieuwen werkkring begon.
Maar toen ze drie weken lang het eentonig kringetje van het huishouden had
meegeleefd, met de geestdoodende gesprekken der oude dames als eenige afleiding,
snakte ze weer naar wat anders.
Toen schreef ze, in een plotselinge opwelling, op een advertentie, waarin een
ziekelijke dame zich een reisgenoot vroeg, en uit de tallooze sollicitanten viel de
keuze op haar.
Vier maanden reisde ze met haar patient door Zwitserland en Italië, en vond in
het leven vol afwisseling, te midden der mooie natuur die nooit zijn uitwerking op
haar miste, haar zelfvertrouwen en levensmoed terug.
Haar reisgenoot, een bejaarde zwaar kreupele dame, was een beschaafde en
fijnvoelende vrouw, die veel gezien, en een veelbewogen leven achter zich had. En
Corry leerde van haar, in de vele ernstige gesprekken, die hen dicht tot elkander
brachten, het leed te beschouwen als een noodige en nuttige beproeving, die aan de
andere hoogere levenservaringen des te meer waarde geeft.
Haar moe-gepijnigde geest ging een stil en fijn genot vinden in een mooi boek of
een diepe gedachte, en met wondere streeling legde muziek, nooit gevoeld en begrepen
in de drukke laag-bij-
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den-grondsche ziekenhuis amosfeer, een balsem op de open wond van haar ziel.
Toen kwam ze terug in de kleine villa bij haar moeder en de twee pensionnaires,
dezelfde Corry oogenschijnlijk, wat ouder geworden, en naar hun opinie bizonder
stil; doch in haar innerlijke dat zij meer dan ooit voor hen angstvallig gesloten hield,
was de smart uitgebloed en stond haar frissche moed weer gereed het leven te
aanvaarden.
Zij behield echter een wat puriteinschen angst voor elke mannelijke toenadering,
en ze zag in haar vroeger heftig verlangen naar liefde en getrouwd zijn, nog slechts
een zinnelijke drijfveer waar ze niet dan met schaamte aan denken dorst.
En zoo moeilijk verborg zij dien afkeer, zóo toonde zij zich tegenover heeren stug
en afwijzend, dat gewoonlijk geen man met wien ze in aanraking kwam, eenige
toenadering wagen durfde.
De liefde voor zieken die zij vroeger zoo spontaan en blijmoedig gegeven had
werd dan een zorgvuldig bouwsel van plichtjes en zichzelf opgelegde zorgen, waarin
ze toch geen vrede vond.
Nooit was moeite haar te veel, zij sloofde den ganschen dag, en in haar
kraamverplegingen stond ze 's nachts ontelbare malen op, onrustig bij elken kik van
't kind of zucht van de moeder.
Corry vond weinig voldoening in haar eerste gezinsverplegingen. Haar zorgvuldig
zich terugtrekken bij iedere toenadering, maakte dat zij de menschen als vreemde
weer verliet, terwijl het afscheid van de kinderen, waaraan ze zich in die weken meer
dan iemand wist, gehecht had, een telkens terugkeerend verdriet werd.
Doch zij leerde er veel, veel levenswijsheid vooral, want zij leerde de menschen
kennen in hun meest natuurlijken, onopgesmukten aard, zij was getuige van
liefdeblijken spontaan en innig, wanneer elkaar oogenschijnlijk kalmgezinde
menschen werden saamgebracht in groote vreugde of in groot verdriet.
En diep trof haar de blijdschap, die zij altijd en altijd weer terug vond, wanneer
een moeder, na uren van lijden, het kleine kindje in de armen hield, en de oogen van
allen in huis glansden van een heerlijke, heilige ontroering, die ze elkaar uitzeiden
in hun glimlach, terwijl ze met onhoorbare schreden en fluisterende stemmen door
het stille blijde huis gingen.
Na een paar drukke maanden, van de eene verpleging in de andere, was Corry
weer een veertien dagen thuis. Ze had veel
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rust genomen, zich laten vertroetelen door de zorgjes der oude dames: haar ontbijt
op bed, en een kopje bouillon of 'n geklopt eitje tusschen de maaltijden, als voor een
herstellende zieke.
't Had al weer lang genoeg geduurd, vond ze, bovendien was het doodelijk saai
en stil op de kleine villa in dezen tijd van 't jaar, waarin fietsen en wandelen, Corry's
eenige troost, bijna onmogelijk werden.
Ze tramde dan maar eens naar de stad, om te winkelen of boeken te halen uit de
bibliotheek, en zelfs pikte ze ijverig aan een handwerk - gemeenlijk in haar oogen
de ergst denkbare tijdverspilling.
Daar kwam, tot haar vreugde, de telegrambesteller op zijn fiets moeizaam
aangetrapt door de sneeuwpap, en sprong voor het hekje af.
Meteen wipte Corry uit de voorkamer, opende de voordeur en wachtte op het
stoepje.
‘Zuster van Eeghe?’ vroeg de jongen, het telegram uit zijn taschje halend en heffend
in zijn hand, ‘'t is antwoord betaald’.
Corry ging er al lezend mee naar binnen, 't Was een oproep van een
verplegingsbureau in den Haag, of zij dadelijk komen kon, als plaatsvervangster bij
een kraamverpleging.
Ze zond den jongen buitenom naar de keuken om een warmen kop thee, schreef
intusschen het antwoord en teekende het reçu, blij dat ze gaan kon, de luiheid en
verveling al afschuddend terwijl ze naar boven liep.
‘'k Ben opgeroepen Moes, in den Haag voor een kraamverpleging,’ vertelde ze en
passant aan haar moeder, die de wasch borg in de linnenkast, en meteen schoof ze 't
gordijn opzij waarachter haar blauwe japonnen schoon en gestreken als slappe poppen
op de hangers hingen.
Mevrouw van Eeghe, hoewel gewend aan het plotseling vertrekken van Corry,
gaf zich graag het air verdrietig verrast te zijn.
‘Och kind, vandaag nog? en met dat weer’.
‘Ja,’ bepeinsde Corry, ‘ik kan niet naar 't station fietsen, Trijntje moet maar even
naar 't dorp om 'n vigelant te bestellen. Ze kan mijn regenmantel aandoen en m'n
overschoenen,’ voorkwam ze haastig de bezwaren van haar moeder. Er was veel te
beredderen opeens en daar haar stemming dadelijk steeg als ze prettig-druk met iets
bezig kon zijn, zocht ze neuriënd haar boeltje bij mekaar. 't Gaf een roezige drukte
in huis, de meid slofte haastig weg op de ongewende overschoenen, en mevrouw
van Eeghe bereidde een
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maaltje, waaraan haar dochter zich, vóór om half vijf de vigelant kwam, kon
versterken.
Juffrouw Dolman stuntelig van de rheumatiek dekte op een hoek van de tafel,
terwijl juffrouw Ducourt onder de vlag van te helpen met pakken, met oudevrijsters
interesse vischte naar de geheimzinnigheden van zoo'n kraamverpleging.
En Corry, haar zwak kennend, ging er plagend op in, weerde gewichtig af, ‘nee,
nee, dat is voor jouw onschuldige ooren niet geschikt!’
Eindelijk, op 't nippertje kwam de vigelant met Trijntje erin.
Mevrouw van Eeghe en juffrouw Ducourt stopten de plaid zorgvuldig om Corry's
beenen, terwijl Juffrouw Dolman bij het voorkamerraam moeizaam en onafgebroken
stond te wuiven.
In den Haag nam Corry een rijtuig dat haar naar 't informatie bureau heel aan den
Duinoord-kant moest brengen. Over de stille straten waasde het koud-grijze licht
van den eindigenden Februaridag, en in de schemering die wat langer rekte door de
lichte sneeuw, stonden de huizen stil en vijandig gesloten, bijna overal waren de
gordijnen voor de ramen al neergelaten, brandde in de gangen licht.
Corry, in de kille, duf ruikende vigelant rilde, in een armoedig verlangen naar een
warme lichte kamer, en met spijt berekende zij hoe ze zeker nog wel een uur moest
rondsjouwen: eerst naar 't informatiebureau, en dan naar wie weet welken uithoek
van de stad.
Eindelijk liet de koetsier, stapvoets rijdend om 't adres te zoeken, zijn paard
stilhouden. Op de deur van een benedenhuis plekte een wit bord. Hij klom van den
bok af en belde, Corry opende meteen 't portier en stapte uit.
‘Wacht maar zoolang’, zei ze.
In de voorkamer, voor spreekkamer gemeubeld, wachtte ze een paar minuten.
Spoedig al kwam, met haastige dribbelpasjes de directrice binnen.
‘Zuster van Eeghe’ stelde Corry zich voor, en het kleine dametje haar vriendelijk
monsterend door schetter-omrande brilleglazen zei:
‘O gelukkig, u bent een vlugge. 'k Heb toch zoo'n moeite gehad, zuster van Dorp
was al maanden besproken, en krijgt me daar opeens angina, 't is de drukste tijd, en
niemand, niemand te krijgen. 'k Heb de heele stad afgetelefoneerd, mevrouw wou
bepaald 'n gediplomeerde kraamverpleegster, weet u’.
Corry liet den woordenstroom gelaten over zich heengaan.
‘Schiet nu maar een beetje op,’ dacht ze.

Groot Nederland. Jaargang 11

339
‘Bent u onbepaald vrij?’ informeerde de directrice.
‘Ja, tot half April in alle geval’.
‘O juist, prachtig. Dit zal 'n vrij lange verpleging worden, 'n eerste kindje weet u’.
‘Bij wie is het?’ vroeg Corry.
Bij Mevrouw van Oven, een doktersvrouw - de chirurg, u kent den naam misschien
wel’.
Corry, met een heftig opbonzen van haar hart, voelde een doodelijken schrik door
zich heen glijden, die zelfs haar voeten en vingertoppen te verstijven scheen. Ze wou
opspringen, zeggen, uitschreeuwen dat 't niet kon, dat ze daar nóóit heenging, maar
ze zat als verlamd op haar stoel.
De vlugge woorden van de directrice vielen als droppels langs haar heen, de dame
haalde nu een dik boek uit een muurkast, doopte een pen in den inktpot, keek Corry
dan vragend aan, verwachtend dat die uit zich zelve, wel naam en leeftijd zeggen
zou.
Maar de zuster staarde strak voor zich uit, zij slikte een paar maal, 't was of haar
mond en keel waren uitgedroogd.
‘Wilt u me even opgeven?’ vriendelijkte de directrice, ‘uw naam?’
Corry zei 't werktuigelijk, kuchte even wat heeschheid weg.
‘Uw leeftijd. - Diploma's?’
Zij antwoordde zonder denken. Zoo gauw de directrice was uitgesproken zou zij
zeggen.... Het was onmogelijk - zij kon die verpleging niet aannemen.
Maar meteen voelde ze niet te durven, zij zou een reden moeten opgeven.... een
zuster moest helpen waar ze kon, alle eigenbelang op zij zetten, en zij kon dat mensch
toch niet vertellen dat Dr. van Oven en zij....
‘Mevrouw weet nog niet dat u komt’ klapte de andere haar boek dicht. ‘Ik durfde
niet te telefoneeren voor ik volkomen zeker was. Wil ik haar nu soms op de hoogte
stellen?’
‘O nee, dank u’, weerde Corry af, terwijl zij automatisch opstond en naar de deur
ging.
‘En nu weet u 't adres nog geeneens’ lachte het dikke dametje, ging nog even naar
binnen om nauwkeurig het nummer na te zien, gaf het zelf op aan den koetsier.
Toen 't rijtuig zich in beweging zette, bedacht Corry dat ze vergeten had afscheid
te nemen. Ze boog zich uit 't raampje, zag juist de deur met het witte bord in 't slot
vallen.
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Wat moest ze nu in godsnaam doen?
Haar eerste impulsie was: naar den treìn - naar huis. - Maar ze begreep wel, - dat
kón niet, zij had de verpleging aangenomen, mocht haar patient niet in den steek
laten, en bovendien - dokter van Oven zou zéker hooren wie de zuster was, die hem
die poets bakte.
Zij zou er heen gaan - haar plicht volbrengen. En meteen scheen, bij haar kloek
besluit de druk van verschrikking te wijken en voelde zij zich weer kalm worden en
resoluut. Zoo erg was het immers niet. Zijn vrouw zou zich zuster van Eeghe
hoegenaamd niet meer herinneren, en voor Dolf en haarzelve was 't verleden lang
begraven. Zij dacht er bijna nooit meer aan, hoeveel minder zou hij het doen?
Zij herkende de straat niet, waar 't rijtuig stopte, 't was nu ook geheel donker, maar
zij zag een groot dubbel huis, met beneden een lage verdieping en daarboven hooge
statige vensters. Terwijl de koetsier belde, bedacht zij met spijt dat ze onverwacht
kwam, 't was toch beter geweest wanneer de directrice had getelefoneerd.
Een nuffig dienstmeisje in 't zwart, met een kanten schortje en een muts met lange
banden, deed open.
Corry noemde zich als de verwachte verpleegster, gaf haar kaartje, en vroeg of
het meisje dit aan mevrouw wou brengen.
De dienstbode, aarzelend, zij had geen orders gekregen omtrent de nieuwe zuster,
liet Corry in de patienten-wachtkamer, knipte 't electrisch licht op, sloot de deur weer
achter zich.
Maar Corry bedenkend dat ze den koetsier niet betaald had, liep de gang weer in,
waar juist haar koffer werd doorgedragen, en rekende met den man af.
‘Wilt u maar meegaan zuster’, kwam het meisje, nu veel vriendelijker, terug, en
ze ging Corry vóór over den breeden Smyrnalooper, de trap op, en klopte op de eerste
etage aan een deur. Na het ‘binnen’ drukte ze de deur open, en liet de zuster in de
kamer gaan.
Deze stond nu in een groot vierkant schemerdonker vertrek, slechts in een der
hoeken brandde een staande lamp. Iemand heesch zich uit een fauteuil en kwam naar
haar toe met de langzame, malgracieuze bewegingen van een ver-zwangere vrouw.
‘O gelukkig dat u er bènt zuster, ik zat zoo in angst dat er
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niemand te vinden was, verbeeld u, de baby kan elk oogenblik komen’.
Het was dezelfde geaffecteerde stem, die Corry vroeger zoo hatelijk vond; maar
tot haar genoegen bemerkte ze dat nu die stem en ook de vrouw zelve, haar absoluut
onverschillig lieten.
En haast ondenkbaar scheen het, de wanstaltige figuur met het bleeke, scherp langs
neus en mond weggetrokken gezicht en het achteloos opgemaakte haar, te
vereenzelvigen met de mooie bloeiende jonge vrouw in haar herinnering.
Mevrouw zette zich weer, bood Corry een stoel, maar die zei liever eerst naar haar
kamer te willen, ze kwam zoo van de reis, waarop haar verzocht werd even te bellen.
Ze ging toen met het dienstmeisje een trap op, langs veel deuren op de corridor,
en kwam eindelijk in een keurige lichte kamer, een toiletkamer blijkbaar, waar, door
een kast in een hoek en een tafel wat opzij te schuiven, plaats gemaakt was voor een
ledikant. In dit zeer keurig vertrek, met witgelakte meubels en cretonne
wandbekleeding en gordijnen vond Corry reeds haar koffer en parapluie.
Zij kon, door de half-opengeschoven porte-brisée in een andere kamer zien,
mevrouws slaapkamer blijkbaar, te oordeelen naar de lits-jumeaux, die rijk
gebeeldhouwd en met overhuivenden rood-zijden hemel wel een vorstelijk praalbed
geleek.
Met welbehagen ontdeed de zuster zich van haar bovenkleeren, ze zat even
peinzend, de kin gesteund in haar hand, voor de witte toilettafel en betrapte toen
zichzelve dat ze in gedachten haar blozend-frisch en rimpelloos gezicht vergeleek,
met het bleeke en vervallene van de vrouw beneden.
Met een bruusk gebaar schoof ze den stoel achteruit en bukte zich over haar koffer,
hing in de muurkast naast een paar geparfumeerde zijden toiletten van mevrouw,
haar ritselende blauwe japonnen, legde haar eenvoudig toiletgerei, tusschen de wat
opzij geschoven kristallen flacons van het toilet. En als altijd gevoelig voor de
verfijnde luxe die zij alleen bij anderen kende, genoot ze van de geurige zeep en het
zachte zeer duidelijk waarneembare parfum van violette aan het linnengoed.
Ze knapte zich wat op, deed een donkerblauw-stoffen japon aan; naar gewoonte
zou ze straks aan mevrouw vragen, of die haar reeds dadelijk in verpleegsterskostuum
wenschte te zien.
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Naar beneden gaand, vond ze, aan 't andere eind van het bovenportaal een open deur,
en besloot uit de neergeworpen heerenkleeren en den reuk van sigaretten dat Dolf
hier sliep, zeker al met het oog op de aanstaande bevalling. In de gang hing een
prikkelend kruidige geur van spijzen, waaruit zij opmaakte dat men hier nog niet
getafeld had. Mevrouw van Oven stond juist op om te gaan eten, Corry hield de deur
voor haar open, en draaide op mevrouws verzoek het licht in de kamer uit.
Er was in de laag-gezolderde doch intiem gezellige eetkamer maar voor twee
personen gedekt, waaruit Corry tot haar verlichting opmaakte dat Dolf niet thuis was.
Zij geraakte, hierdoor vooral, wat meer op haar gemak, en bestudeerde onder 't
wachten tusschen de verschillende gerechten, het vertrek met z'n tallooze oudblauwe
borden en donker eiken meubels. Het servies, het tafelzilver en kristal waren uiterst
luxueus en met fijnen smaak bijeengezocht, en het zwart gekleede en wit gemutste
dienstmeisje bewoog zich gedurende den maaltijd bijna voortdurend in de kamer.
De vrouw des huizes, met een kwijnend afwijzen, bedankte voor haast alle spijzen,
waarop Corry, wetend dat dit zoo van haar verlangd werd, haar noodde toch wat te
eten, vriendelijk bestraffend, zooals dat behoorde.
En zij luisterde met blijkbaar veel aandacht naar de lange verhalen over Mevrouw's
ongemakken van voorheen en thans, werd ingelicht over den vermoedelijken datum
der bevalling, over drie dagen zou dat zijn, en over den specialist die mevrouw Van
Oven bij die gewichtige gebeurtenis terzijde zou staan.
‘Want ziet u, mijn man, wou het perse niet zelf doen, hij is tegenwoordig uitsluitend
chirurg, zooals u misschien wel weet’?
Na 't eten installeerde Corry mevrouw op de chaise longue in de huiskamer, en
zette zich toen, onder 't licht van de schemerlamp met de courant in een gemakkelijken
stoel.
Er hing nu in het huis een beklemmende stilte, alleen uit de verte drongen gedempte
geluiden, een even ópklinkende stem soms, uit de keuken.
Haar oogen aan de schemering gewend, namen de kamer met haar smaakvol
ameublement van uit haar hoekje nauwkeurig op. De gordijnen en ook het smyrna
vloerkleed waren in donker terracotta kleur, de meubels van dof donker mahoniehout,
bekleed met matgroen trijp. Boven de ovale middentafel hing een koperen
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kroon met kralenomrande gloeilampen, en in den uitersten hoek donkerde een vleugel,
waarvan de witte toetsen als een breede tandenrij opglommen. Maar het was, zooals
zij na een poosje zichzelve zeide, alsof de knappe en smaakbewuste meubelmaker
zoo juist de kamerdeur achter zich had dichtgedaan, en na zijn heengaan niemand
gewaagd had een meubel te verzetten of een gracieus gelegde sjaal anders te
drapeeren.
Toen ze wat later op mevrouw Van Oven's mat verzoek thee zette, en met
heimelijken angst voor morsen op het kanten kleedje water goot in den zilveren
trekpot, ontdekte ze bovén de theetafel juist in den lampenschijn een portret van
Dolf. Verstolen keek ze, als was zelfs dit een te groote vrijheid, en vond elken
bekenden trek terug, de wat hoekige kin en den scherpen wilskrachtigen mond. Maar
de oogen, de koele starre van het plaatje waren niet de jolige spotoogen uit haar
herinnering.
Bij 't nuttigen van haar kopje thee vertelde mevrouw Van Oven aan de zuster, dat
haar man dien avond pas laat thuis kwam, hij was voor een operatie naar Amsterdam,
en Corry die een vagen angst had gevoeld voor zijn plotseling binnenkomen, wist
zich opgelucht bij die mededeeling. Dolf zou nu wel eerst van zijn vrouw den naam
der zuster hooren, dan was hij voorbereid en kon zijn houding bepalen.
Om tien uur bracht zij haar patiënte naar bed. Zij hielp met uitkleeden, goed
wegbrengen en borstelde Mevrouws haar, bij zichzelve de opmerking makend dat
Clara zich blijkbaar zeer graag liet bedienen. Zij liet op verzoek de deur tusschen
haar kamer en die van mevrouw op een kier, voor 't geval er 's nachts wat gebeuren
mocht.
En slapeloos in haar eigen bed, toen zij laat nog de voordeur hoorde dichtslaan,
en zijn stappen langs haar kamerdeur gingen, toen de indrukken van dien dag in
bonte wemeling aan haar geest voorbij trokken, begreep Corry voor het eerst hoe
een gapend verschil er geweest was voor Dolf, tusschen haar, 't verpleegstertje zonder
geld, met wie hij in dagelijksche broodzorgjes had moeten rondtobben - en de deftige
freule met haar groot fortuin, die hem in staat had gesteld al zijn eerzuchtige
doktersdroomen van een first-class inrichting en een mooi groot huis te
verwezenlijken.
Maar toen zij den volgenden morgen in de eetkamer kwam, die
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nu vol stond met vroolijke winterzon, vond zij daar, tot haar schrik, dokter Van Oven
alleen aan de ontbijttafel zitten. Hij stond op, groette haar beleefd als een oppervlakkig
bekende en vertelde toen, dat zijn vrouw wat pijnlijk was, en liever op bed ontbijten
wilde.
Corry stond dadelijk op. ‘O, dan zal ik mevrouws ontbijt boven brengen,’ maar
hij weerde met een kalm gebaar:
‘Nee, doet u geen moeite, daar heeft het meisje al voor gezorgd, mijn vrouw ontbijt
gewoonlijk op haar kamer.’
Hij praatte nog even door, over het mooie weer, het leek al voorjaarsachtig, en
vroeg toen beleefd of de zuster hem permitteerde dat hij de courant las, zijn dag was
zoo bezet, hij moest elk kwartiertje benutten, wanneer zij zelve zich oòk
interesseerde?..,.
Zij nam met een ‘o dank u’ een der ochtendbladen van hem aan, vouwde het naast
haar bord, en boog er haar hoofd overheen. Ze voelde al lezende, hoe een paar maal
zijn oogen op haar rustten, hij was naar ze begreep, op de ontmoeting voorbereid
geweest, maar zonder dat ze 't zich bekende hinderde haar zijn absoluut meesterschap
over zichzelve en zijn blijkbaar algeheele onverschilligheid bij dit weerzien.
Toen hij opstond en bij 't raam een sigaret aanstak, bekeek ze hem kritiesch, vond
hem dikker en geposeerder en wel tien jaar ouder. De zwarte pandjesjas stond hem
deftig, heel anders dan de korte jongensachtige colbertjes die hij in het ziekenhuis
te dragen placht.

IX.
Er gingen eenige dagen, in afwachting der groote gebeurtenis voorbij. Corry zag van
Oven geregeld aan de maaltijden, den verderen dag heel zelden. Zij wijdde zich
geheel aan mevrouw, die veel over pijn klaagde maar voor den dokter in beweging
moest blijven, doch die kleine zorgjes konden den langen dag niet vullen, en er bleven
haar vele uren van drukkend alleen zijn.
Den eersten middag aan tafel had Dolf zijn vrouw meegedeeld dat hij zuster van
Eeghe nog van vroéger kende, en had het bezoek van zijn vrouw aan het ziekenhuis
gereleveerd, waarop Clara
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knikte, met beleefde onverschilligheid: ‘O, ik herinnerde me u toch niet meer, Zuster.’
En Corry, meê in het comediespel, even kalm en onverschillig als hij, vertelde een
en ander van dat ziekenhuis, en haar verblijf in het kinderhospitaal vroeger.
Mina, het tweede meisje, toonde de zuster een dier eerste dagen het baby-uitzet,
de mooie wieg en wat er verder bijhoorde, alles keurig ingepakt en onder stoflakens
weggezet op een klein kamertje.
Terwijl zij, uit Mina's dikke roode handen de kleine stapeltjes aannam, dacht Corry
hoe steeds alle aanstaande moedertjes met stille verrukking haar die kinder-dingen
zelve hadden getoond. Het was hier alles in orde, in de puntjes zelfs, met de prijzen
der winkels nog aan de net gebonden stapeltjes gehecht en de vermoedelijke
geschenken, jurkjes en schortjes, kleine zachte manteltjes, waren bij mekaar in een
groote doos gepakt, gloednieuw nog, stijf in de vouwen, nooit te voorschijn gehaald
om stil bewonderd te worden of gestreeld met teeder aandachtige vingers.
En Corry was nog niet lang in dokter van Oven's huis of zij wist dat de naam van
het kind, dat op het punt was geboren te worden, tusschen den man en de vrouw
nooit werd genoemd.
Over allerlei onderwerpen praatte men aan tafel, van Oven vertelde wat van zijn
werk, en Clara babbelde over menschen uit de stad, doch van wat hen, naar haar
gedachten het meest moest interesseeren, waarvan zij eigenlijk den ganschen dag
vervuld moesten zijn, repten zij nooit een woord.
Een der eerste keeren dat hij haar alleen sprak had dokter van Oven aan de zuster
kort en zakelijk meegedeeld, dat zijn vrouw vermoedelijk een zeer zware bevalling
hebben zou - hij als dokter en de specialist die haar helpen moest, wisten dit natuurlijk
vooruit. ‘Alle voorzorgen zijn genomen, en bepaald gevaar is er niet,’ voegde hij
erbij, terwijl hij over Corry's verschrikt hem aanziende oogen heenzag, en even wreef
zijn hand langs zijn slaap, met het oude nerveuze gebaar. ‘Maar natuurlijk vermoedt
mevrouw daar niets van, en mag zij er ook niets van vermoeden’.
Met Clara zelf had Corry eens een gesprek over 't te komen kind uitgelokt:
‘Vindt u 't niet heerlijk mevrouw? Of was u maar liever met u beiden gebleven?’
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‘Och zuster,’ sleepte het antwoord, natuurlijk wel dol hè, zoo'n schatje, maar zoo'n
zorg ook, vooral 's nachts, en er moet nog zooveel gebeuren voor 't zoover is.’
Des middags kreeg Clara vaak visite, en daar de bevalling zich het wachten, was
Corry vrij om een paar uur te gaan wandelen of fietsen. Zij ging naar 't Bosch
gewoonlijk, een enkele maal naar Scheveningen, waar ze langzaam liep langs 't
verlaten strand, en dan kwamen in de koel-klare en stille middagatmosfeer de
indrukken opgedaan in het doktershuis, weer één voor één en tergend duidelijk voor
haar geest.
Hoe de meid, wijzend op de kamer waar Dolf sliep gezegd had met een valsch
lachje: ‘De dokter slaapt altijd apart, dat doet-ie om mevrouw 's morgens niet zoo
vroeg te hoeven storen, en hoe zij nooit in al die dagen gezien had, dat Dolf zijn
vrouw kuste. O, ze begreep, het bleek immers zoo duidelijk uit honderd dingen, hun
huwelijk was niet gelukkig, zij leefden onverschillig naast elkaar, en zelfs het kind
dat komen ging zou den band die glipte niet kunnen vastknoopen. Een dier middagen
thuiskomend, vond ze Clara op haar slaapkamer, half huilende, hangend over een
stoel, ze snakte er nu zelve naar, dat 't eindelijk gebeurde.
Dien middag at Corry samen met Dolf. Op aandringen van Clara, die beweerde
dat haar man 't vreeselijk vond om alleen te spijzen, gaf ze toe. Tegenover hem
gezeten aan de zorgzaam gedekte tafel, in de intieme gezelligheid van de
gordijngesloten warme eetkamer, voelde ze, voor 't eerst in zijn bijzijn, de angstige
reserve wijken.
En toen hij opgewekter dan anders, te praten begon, en vertelde van een interessante
operatie van dien middag, ving haar vlugge geest zijn woorden gretig op, begreep
ze weer snel en intuïtief, en genoot door te luisteren naar zijn woorden, en te toonen
door haar antwoord hoe volkomen ze hem verstond. En hij, scherp 't verschil proevend
tusschen Clara's indolentie en háár helder verstand, voelde dien dag voor 't eerst, dat
hij misschien door de rijke freule te kiezen boven 't verpleegstertje toch niet het beste
deel genomen had.
‘En als’ dacht hij met een smadelijken glimlach, terwijl hij z'n sigaar rookte in de
eenzaamheid van zijn studeerkamer, als hij Corry toen, - dien Zondagmiddag gevraagd had... en ze, waren getrouwd op 'n dorp, hij met een boerenpractijk - dan
had hij immers háár en zijn leven vergald met een vruchteloos
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hunkeren naar wat hem altijd 't begeerlijkst scheen vóór het werd tot werkelijk bezit:
rijk te zijn, en zonder materieele zorgen zich te wijden aan een eervolle drukke
stadspractijk.

X.
Den volgenden middag, toen zij met Mevrouw aan de koffietafel zat na te praten, en
van Oven zijn spreekuur hield, kwam Mina vragen of zuster den dokter even wou
komen helpen. De verpleegster, die van Oven daarvoor had aangesteld was door een
ongeval met haar fiets verhinderd om te komen.
Corry, blozend van een toch-wel-prettige verrassing liep vlug de trap op naar de
achterkamer die en-suite met Dolf's studeerkamer voor ontvangst en behandeling
van patiënten diende.
Zij was er maar eenmaal, heel vluchtig geweest. Dolf hield de deur in den regel
op slot om ongewenscht stof buiten te houden. Haar verpleegsters-oog genoot van
de keurige nieuwerwetsche inrichting, den operatiestoel van glas en nikkel, de
wit-geschilderde wanden met ronde hoeken waarlangs de glazen kasten met de net
gerijde glinsterende instrumenten.
‘'k Wou zoo graag even van uw hulp profiteeren zuster, anders moest ik den jongen
naar 't ziekenhuis sturen, maar nu u er tóch bent....’
Zij knikte glimlachend, ging meteen aan den marmeren bak haar handen wasschen.
De mouwen hoog opgestroopt, haar handen nog afdrogend kwam ze bij hem staan,
luisterde oplettend naar zijn korten uitleg: wat hij wilde dat ze doen zou.
Met haar koele roze vingers vatte ze den ontblooten arm van den patiënt, en hield
dien horizontaal. Zij praatte wat tegen den knaap met kalme geruststellende woorden,
leidde zijn angstige aandacht van Dolf's instrumenten af, en zei met een grapje dat
hij nu eens heel strak naar buiten moest kijken, of er niet een vogeltje zat, in dien
boom daar voor 't balcon.
Zij hielp Dolf handig en snel, precies doend wat hij wilde, zonder dat hij veel
behoefde te zeggen, vroeg daarna of zij even verbinden wilde, en hij, na een nauw
merkbare aarzeling, liet glimlachend dat werk aan haar over.
Zij was onder haar uiterlijke kalmte toch nerveus, het samen-
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werken met Dolf, hij in zijn witte operatiejas, zooals altijd vroeger in 't Ziekenhuis,
hun heel dicht bij elkander staan om den patiënt te helpen, - zoodat zelfs eenmaal
zijn gebogen hoofd vlak onder 't hare was geweest - dreef met geweld haar lang
beheerschte gedachten weer naar vroeger, naar den korten tijd dat zij zoo samen met
hem had gewerkt in een stillen bond van sympathie.
Ze bleef nog wat dralen, toen het spreekuur was afgeloopen, ruimde den
verbandboel op, maakte de instrumenten schoon en vroeg hem een paar bizonderheden
over den operatiestoel, een nieuw systeem dat ze nog niet kende.
Dolf die graag zijn tip-top ingerichte behandelkamer liet bewonderen, vroeg toen
of ze ná 't eten nog even terugkwam, dan zou hij haar alles laten zien. Hij had
interressante nieuwe dingen, ook een Röntgen-installatie, die kon ze daar in dat
kamertje zien opgesteld.
Zij antwoordde ‘o heel graag’ maar in een heimelijken angst voor dit samenzijn
besloot ze 't niet te doen.
Hij echter kwam haar 's avonds in de huiskamer zoeken, nam haar mee naar boven,
en zij brachten een groot uur in zijn kamer door, hij uitleggend en toonend, zij met
belangstelling vragend.
Toen ze, bij 't weggaan bedankte en voor 't eerst hem haar hand toestak, die hij
even in de zijne vasthield, voelden ze beiden hoe zij in dat uur elkaar veel nader
gekomen waren, hoe de oude sympathie van vroeger er nog was, en zich te dringen
trachtte door den kouden muur van vormelijkheid, die zijzelven tusschen zich hadden
opgericht.

XI.
Een paar dagen later ging Corry na een aandringenden brief van haar moeder, des
middags een bezoek brengen bij twee oude tantes, die woonden op een poppig
bovenhuis aan een oud grachtje.
Corry vond hen, zooals sinds jaren heugenis, gezeten ieder voor een venster,
bril-glurend door een spionnetje.
Ze ontvingen haar met de wat neerbuigende vriendelijkheid, die ze graag toonden
aan het nichtje dat haar eigen brood moest verdiënen.
Corry, die de stijve degelijkheid hunner burgerlijke omgeving onwillekeurig
vergeleek bij de moderne luxe van het doktershuis,
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ketste die neerbuigendheid, door een onverschillig welwillend tegemoetkomen van
haar kant.
De conversatie had veel van een verhoor, beurtelings informeerden de dames naar
mevrouw van Eeghe, haar pensionnaires en Corry's éigen omstandigheden.
‘En waar ben je nu op 't oogenblik?’
‘Bij de familie Van Oven, mevrouw wacht een kleintje’.
‘Welke Van Oven's zijn dat?’
‘Dokter, hij woont op de Mauritskade’.
Een blik van verstandhouding vloog van tante Aaltje naar tante Betje, waarop die
laatste met een vrome kruising van haar handen meende: ‘Lieve kind, dat is vrees ik
niet de geschikte omgeving voor een jong meisje’.
Corry, wie 't bloed naar de wangen schoot bij dien onverwachten aanval, vond na
'n oogenblik haar antwoord. ‘Daar vraagt een verpleegster niet naar, tante’.
‘Heb je er nooit over hooren spreken?’ geheimzinnigde tante Aaltje.
‘O jawel’ troefde Corry, ‘ik weet er alles van, 't is geen gelukkig huwelijk’.
‘En de rest’ knikte tante Betje, en Aaltje, nog ijveriger:
‘'t Is niet algemeen bekend maar wij weten in de finesses’....
‘Wat er voorgevallen is den vorigen zomer’, vulde de andere oude dame aan, die
zich de primeur niet ontnemen liet. ‘Mevrouw van Oven is er vandoor geweest met
'n advocaat, wel veertien dagen’....
‘Nee Betje, Mietje weet het precies, tien dagen was het, uit en thuis’.
‘Nou, tien dagen dan, is ze weggeweest.’
Corry in wier hoofd op dat oogenblik de gedachten uitvloeiden tot een kleurloozen
chaos, zocht een zinnetje. ‘Och kom’ zei ze mat, ‘hoe weet u 't zoo?’
‘Van onze werkster, die 'r nichie dient er’, loofde nicht haar goede bron. ‘Je begrijpt
zoo'n mensch niet hè, en nou dat kind, d'r man weet geeneens of 't van hem is. Merk
je niets vreemds aan ze in huis? Spreken ze nog tegen mekaar?’
‘O ze zijn heel gewoon’ antwoordde Corry en dichtte een paar gefingeerde verhalen
over de Van Oven's op. Mevrouw was een lief mensch, zoo hartelijk, maar op 't
oogenblik erg zwak, en de dokter had 't heel druk, dien zag ze haast nooit.
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Toen in haar gedachten wikkend dat 't wel kón, stond ze op, kuste een slap bolle en
een prikkend harige wang, en vlood de duffe slecht geluchte kamer met de
gewaarwording of ze op 't punt geweest was er te stikken.
Even later, toen ze fietste door de verlaten lanen van het bosch, en ze vergeefs te
schiften zocht in haar verwarde gedachten, wist ze slechts één wensch: niet met hem
spreken, niet met hem samen aan tafel, bij hem, over hem, terwijl zij dit vreeselijke
wist dat als een spooksel staan zou tusschen iedere naderende vertrouwelijkheid.

XII.
Maar mevrouw Van Oven verkoos ook dien middag niet aan 't diner deel te nemen,
de lucht alléén van eten maakte haar al onpasselijk, zei ze, en Corry at met den dokter
samen.
Hij was bizonder opgewekt, hervond wel haast zijn jolige vroolijkheid van vroeger,
hij praatte over zijn assistentschap in 't ziekenhuis, en informeerde naar Corry's
ervaringen sinds ze die inrichting verlaten had.
Toen begon hij, ondervangend den wat bitteren toon waarop ze die levensjaren
voor hem opsomde, over zijn jeugdidealen, zijn geloof in 't leven, dat zoo heel anders
te zijn bleek dan hij zich in zijn jonge jaren droomde.
‘Ik kon me vroeger niets beters wenschen dan een bekend veel gezocht dokter te
zijn, zoo éen tot wien de menschen van verre komert om hulp - dat heb ik vrijwel
bereikt - ten minste 't aantal patienten is meér dan me lief is, en toch, dacht u dat ik
ooit dankbaar gestemd ben voor het deel dat ik van 't leven veroverde? Waarachtig
zuster,’ de plotselinge hartstocht in zijn stem deed haar opzien, ‘ik gaf tien jaar van
mijn leven als ik m'n heerlijken onbezorgden studententijd nog eens over kon doen.’
Corry luisterde stilzwijgend. Zij kon het 's middags gehoorde niet van zich afzetten,
en honderdmaal drong de vraag naar haar lippen: ‘Vertel het me, is het waar, dat je
huwelijk zoo'n mislukking is geweest?’
Maar ze mocht niet vragen, zij was een vreemde immers, en te willen dringen in
zijn intieme leven zou een onbescheidenheid zijn.
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Zij excuseerde zich bij 't dessert, ze ging mevrouw gezelschap houden, zei ze. Staande
bij de tafel schikte ze een paar vruchten op een bordje, legde een klein stukje pudding
erbij.
Toen keek ze hem aan om te zeggen: ‘dan ga ik maar’, doch zij ving den blik uit
zijn oogen die scherp en onafgebroken naar haar zagen, en de woorden wilden niet
over haar lippen.
Doch 's avonds in bed, met de stilte van het slapende huis rondom zich, alleen
verbroken door de moeilijke ademhaling en het telkens kreunen van Clara in heur
slaap, stond voor 't eerst het dien middag gehoorde, klaar en helder in Corry's hoofd.
Zij had met haar gewonen angst, om te dringen in de intimiteiten van anderen,
zooveel mogelijk de vreemde verhoudingen in dit huis van zich afgeschoven, ze
aanvaard als iets dat haar niet aanging.
Maar nu drong, door de babbelpraatjes der oude tantes, voor 't eerst haar de zucht
om te wéten. 't Was immers niets onmogelijk dat bij een huwelijk uit berekening,
zooals 't hunne toch zijn moest, de een den ander bedroog? En zouden zij dan, ná
dat onherroepelijke, weer met elkander hebben voortgeleefd alléén om den schijn?
Onbeteekenende voorvallen, de aparte slaapvertrekken, Dolf die bijna altijd wanneer
hij thuis was op zijn eigen kamer zat, en de weinige eerbied, waarmee zelfs door
haar gevoeld, de meiden over mevrouw Van Oven spraken, stonden nu als zooveel
schragen onder het eerst nog nauwelijks als waarheid opgehouden vertelsel. Zij lag
uren wakker, tevergeefs trachtend zich onverschillig te voelen tegenover de levens
dier twee menschen, in wier intimiteit zij zich getrokken voelde worden, of zij wilde
of niet.

XIII.
Den volgenden morgen begon mevrouw Van Oven's bevalling. Het bleek, zooals
Dolf voorspeld had een zware strijd, die driemaal vierentwintig uur aanhield. Op het
einde, den na-nacht van den derden dag werd zij onder narcose gebracht. Er waren,
behalve dokter Bron nog twee doktoren bij gekomen, een narcotiseur en nog een
vrouwenarts, want Dolf, wetend wat er gebeuren ging, had geweigerd te blijven, en
zich in zijn kamer opgesloten.
Corry die den geheelen tijd nauwelijks geslapen had, in haar korte rusturen gestoord
door het telkens kreunen van Clara, was

Groot Nederland. Jaargang 11

352
met haar taaie wilskracht voortdurend bezig, helpend, steunend, in de tusschenpoozen
alles klaarmakend voor de dokters.
Dolf's zenuwachtigheid bevreemdde haar, zij kende hem als een, die in moeilijke
oogenblikken alle energie tot zijn beschikking heeft. Hij was slechts enkele malen
in de kamer gekomen, doelloos staan blijvend bij het ledikant, alles aan zijn collega's
en de zuster overlatend en toen de toebereidselen voor de narcose gereed waren, de
dokter met de kap in zijn handen naar het bed ging, was hij weggeloopen, met een
nauwelijks verstaanbaar: ‘Je roept me wel als 't afgeloopen is’.
Er heerschte nu in de kamer een suizende stilte, waarin zwaar de afgebroken
woorden van de dokters vielen, Corry met uiterste inspanning van haar wil, deed met
nooit falende zekerheid wat zij haar kort, met halve zinnen aanwezen.
Toen werd het kind geboren, het was een jongen, en doordringend in de stille
kamer klonk zijn eerste kreet.
Corry's zorgen waren voor hem terwijl dokter Bron en de narcotiseur aandachtig
staan bleven bij het bed, waar Clara nog steeds bewusteloos lag.
De derde dokter, begeerig nog wat van zijn verloren nachtrust in te halen, vond
dat hij nu wel weg kon gaan, hij zou en passant van Oven gelukwenschen.
Op haar eigen kamer die goed warm was gestookt maakte Corry de zuigeling's
eerste toilet.
Hij was een mooie flinke baby, en toen hij klaar was in zijn gladde zijden truitje,
en de wollen luier om hem heen gespeld, dacht ze met verteedering: het was Dolf's
kind, en door een wondere speling van het lot was zij de eerste die het in haar armen
hield.
Ze legde hem voorzichtig in het als een nestje warme wiegenkuiltje, de dekens
ver over hem heen, zoodat slechts zijn donker behaarde kruintje te zien kwam.
Toen ze weer in de andere kamer trad, vroeg haar dokter Bron, zijn rug strammend
van het lang gebogen staan, of ze eens even naar van Oven wou gaan, dokter Wiesman
was nog teruggekomen om te zeggen dat hij den jongen vader geheel van streek
gevonden had, en binnenmonds zei hij iets tegen zijn collega van: onbegrijpelijk bij
de bestaande omstandigheden.
Corry ging naar beneden, het was ongeveer half zes, een vale
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lichtschijn viel door het raam aan het einde van de gang, spookachtig de voorwerpen
op de corridor verlichtend.
Zij tikte aan Dolf's studeerkamer en ging er meteen binnen.
Hij zat met zijn rug naar haar toe, aan de schrijftafel die in 't midden der kamer
stond.
De overgordijnen waren opengetrokken en het weifelend daglicht viel op zijn
gebogen hoofd. In de studeerlamp op zijn bureau brandde met valschen schijn 't
electrisch licht.
Hij scheen Corry niet te bemerken totdat ze naast hem stond.
‘Ik filiciteer u,’ zei ze werktuigelijk, ‘met uw vaderschap’.
Toen keek hij haar aan, zijn oogen groot van een wilde wanhoop.
‘Het is een leúgen,’ zei hij heesch, zijn blik onafgebroken in den haren, ‘ik ben
de vader niet, ik heb niets te maken met dat kind’.
Dus toch was het zoo! Corry voelde een verlammenden schrik opslaan naar haar
keel, maar zij zei kalm, 't was of een ander voor haar sprak:
‘U bent overspannen, ik zal een glas water voor u halen’.
Hij steunde zijn hoofd in de handen, en ze hoorde hem snikken met een heesch
geluid.
‘Joú zal ik het vertellen, 't kan me niet schelen wat de menschen van me denken,
als jij maar niet.... Hij legde zijn hand op de hare die ze steunde op het schrijftafelblad,
ze voelde hoe hij koud was en beefde. ‘Je hebt misschien óók wel gehoord dat Clara
weg is geweest, nietwaar, je wist het immers?....
Ze knikte zwijgend.
‘Het ging niet tusschen ons. Wij leefden, een heele poos al, als vreemden voor
mekaar. Toen ik eens een paar dagen op reis was - is ze weggegaan.... met 'n ánder’....
‘Bij m'n terugkomst vond ik een briefje, waarin ze 't me kort en bondig meedeelde’.
Hij wachtte even, slikte een paar maal, greep nog vaster Corry's hand. ‘Toen, na
'n tien dagen, kwam ze terug, op een avond.... alléén. Op 'r knieën heeft ze me
gesmeekt haar te vergeven, ze was wanhopig, ze noemde 't zelf een dollen streek....
toen ze eenmaal met dien anderen was - in 'n Parijsch hôtel, begreep ze pas wat ze
gedaan had.
Ik kon niets zeggen, al had ik zoovaak in mijn gedachten de
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woorden herhaald waarmee ik 'r striemen zou, 'r wegjagen als ze ooit weer voor me
stond.
In haar armzalige verdediging verweet ze me dat ik haar nooit gegeven had wat
ze bij dien anderen zocht, dat 't mij alleen te doen was geweest om 'r geld. En zij had
dan toch van mij - op haar manier, gehouden. Ik begreep mijn schuld, voelde dat ik
geen recht had haar weg te jagen, en ik zei dat ze hier terug kon komen, dat het meer
háar huis was, dan het mijne.
Ze dacht geloof ik, dat ik haar alles vergaf, en sprak van het leven opnieuw te
beginnen, maar ik wist dat ik nooit anders dan een vreemde voor haar zou kunnen
zijn, en zoo zijn wij verder geweest.’ Hij stond op - liep met groote passen door de
kamer, zuster Corry stond roerloos bij 't bureau.
‘Als ik geweten had van het kind - had ik het nooit gedaan, 'k Heb zoo naar een
kind verlangd al die jaren, 't leek me het eenige geluk dat ik nog wachten kon van 't
leven.... maar Clara woú niet, 'twas haar te lastig, te gebonden. En toen - o God o
God, een maand of vier geleden pas, vertelde ze 't me. Ik dacht dat ik gék zou worden.
Dat kind - van dien ander moet ik groot brengen, in mijn huis hebben, voor de wereld
ben ik de vader,.... Ik kán het niet.’
Hij gooide zich in een stoel, bleef er zitten, het hoofd in zijn arm gebogen.
Hij zag op toen hij haar hand voelde op zijn schouder, haar bevende hand, en hij
zag op naar haar oogen, als verwachtte hij van haar woorden heil.
‘Dat kínd’ zei ze zachtjes, en langzaam vielen tranen over haar wangen, ‘is een
weerloos klein schepseltje, hij heeft niet gevraágd om op de wereld te komen. Ik heb
zoo'n medelijden met je Dolf - want ik weet hoeveel jij altijd hieldt van kinderen.
Maar je zult hem niet haten, dat kún je niet, als je 'm ziet met z'n kleine kopje en z'n
hulpelooze gebaartjes, dan gun je hem z'n leven, hij heeft er immers recht op - hij
zal eéns een man zijn!’
‘Willen we’, ze aarzelde even, ‘sámen naar boven gaan?’
‘Nog niet’ weerde hij af, ‘straks, als Clara.... als alles afgeloopen is’.
‘Beloof me dan dat je gaat slapen’ smeekte ze, ik moet naar boven, ze zullen niet
begrijpen waar ik blijf.
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‘Wil je 't doen Dolf?’
Hij greep haar handen, en zag haar in de tranenglanzende oogen. ‘Ik dank je’
fluisterde hij ontroerd.

XIV.
Dokter Bron telefoneerde zelve om een tweede verpleegster, die eenige uren bij Clara
kon blijven terwijl Corry sliep. Hij zond haar naar bed, quasi brommend, maar met
een paar hartelijke woorden van lof, wat de zuster, omdat Van Oven erbij was,
geweldig hinderde.
Ze ging gehoorzaam, maar hoewel ze gebroken was van moeheid, sliep ze maar
weinig.
Driemaal dien dag kwam de dokter terug, hij vond Clara niet buiten gevaar, en
Van Oven geheel overstuur, zoodat hij aan hem de patiente niet durfde overlaten.
Tegen den avond stond Corry, die zich geheel uitgerust verklaarde, erop, zelve
haar taak weer over te nemen.
Clara lag stil, het wasbleeke gezicht scherp en ingevallen, een trek van smart om
de vroeger zoo mooien trotschen mond.
En ondanks alles, voelde Corry ook met haar medelijden.
Ze had toen de dokters weg waren, pas gevraagd om het kind te zien. Maar toen
Corry 't naast haar legde, en 't kleine bundeltje rustte in haar arm, was geen woord
van geluk over de bleeke lippen gevloeid; en toen de zuster om de wanhopige stilte
te breken met uitbundige woorden van lof den mooien flinken jongen prees, rolden
de tranen uit Clara's oogen op het slapende kopje in haar arm.
Wat later was Dolf binnengekomen, en de zuster, bescheiden, verdween in de
andere kamer, doch zij hoorde maar even hun gedempte stemmen, en heel kort daarna
ging hij weer naar beneden.
Er was in dit alles een zoo sombere droefheid, een zoo schreiend verschil met het
geluk dat anders een kind meebracht met zijn eersten kreet, dat het Corry haast
ondoenlijk was zich groot te houden, aan de kraamvrouw tenminste een opgewekt
gezicht te toonen.
In den avond klopte Dolf zachtjes aan Corry's kamerdeur, de porte-brisée was
toegeschoven, Clara sliep.
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Zij zat aan tafel te lezen, en opende geruischloos de deur voor hem, zij stonden even,
zwijgend tegenover elkaar.
Toen nam ze zijn hand en bracht hem bij de witte wieg, zij sloeg de dekens wat
op.... met gebalde vuistjes, de oogjes stijf gesloten, sliep het kleine ventje, met op
zijn gezichtje den wat pijnlijken trek die heel kleine kinderen vaak hebben in hun
slaap.
Even keek hij roerloos, toen nam hij in zijn groote sterke hand, een van de kleine
roze vuistjes, streelde met zijn vinger over het losse rimpelende vel.
Legde toen voorzichtig het futlooze handje weer neer.
‘Je hadt gelijk,’ zei hij enkel.

XV.
De eerste roezige dagen, toen Clara niet buiten gevaar was, en de hongerige baby
zich ontevreden toonde met zijn karig maal, gingen voor Corry snel voorbij. Zij
bouwde, meer dan de moeder zelve, luchtkasteelen, hoe misschien met het kind het
geluk weer schuchter zou trachten binnen te komen, in het sombere huis. En zij gaf
al haar overvloeiende liefde aan het kind, het hulpelooze, onbeminde, ongewenschte,
tot wie haar warm hart meelijdend uitging.
Het bad-uurtje des morgens, maakte zij zich elken dag weer, tot een klein feest.
De zonlichte kamer was dan gepavoiseerd met een guirlande van kleine kleertjes die
bij de kachel te warmen hingen, en in de, door het dampend kuipje, vochtige atmosfeer
hing een zachte geur van poeder en zeep.
Corry sloot, na zich overtuigd te hebben dat de kraamvrouw haar zorg niet noodig
had, de deur tusschen de beide kamers, om een ongewenschten kouden luchtstroom
buiten te houden; Clara sliep, het geelbleeke gezicht onder den pronkenden rood
zijden bed-hemel, naar den muur gekeerd.
Met behoedzame handen ontkleedde de zuster den baby, zeepte zijn bloote lijfje
in, dompelde hem, zijn kopje steunend, in het warme water.
Zoo ging zij op in het heerlijk werk, dat een zachte kreet uit de andere kamer haar
oor ontsnapte. Even later hief ze zich op, luisterde gespannen, kreunde mevrouw
Van Oven daar niet? Ze
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riep en kreeg geen antwoord, riep luider nog eens, en hoorde duidelijk nu het flauw
gekreun.
In één tel, hief ze 't kind uit het badje, sloeg haastig den gewarmden handdoek
stevig om hem heen, legde hem in de wieg met de dekens toegestopt. Vloog toen de
zware tusschendeur vanéén latend, naar de andere kamer.
Weggezonken in bewusteloosheid lag Clara, in het was-witte gezicht hing de mond
half open.
Corry stond éen seconde radeloos, drukte toen op de electrische schel, zoodat
scherp en lang het belgeluid door huis weerklonk.
Tegelijk vlogen de verschrikte meiden de trap af.
‘Telefoneer den dokter,’ riep Corry, ‘en dokter Bron, er moet dadelijk iemand
komen, mevrouw is in levensgevaar!
Het duurde eindeloos eer de meid terugkwam.
Dokter was aan 't opereeren in 't ziekenhuis, zij zouden hem dadelijk waarschuwen,
dokter Bron was uit - niet te bereiken.
Dan een ander hier uit de buurt - nét zoo lang opbellen tot je iemand hebt,’ hijgde
Corry, die met uiterste krachtsinspanning Clara's beenen omhoog hield.
‘Stuur Antje hier!’ riep zij de meid nog na.
Zij wist, wanneer er niet dadelijk hulp kwam, was het te laat, de doodzwakke Clara
had geen bloed meer te verliezen, en zij zelve stond machteloos, mocht en kon niet
ingrijpen.
In de opperste spanning harer zenuwen dacht zij even:
Als zij nu Clara neerlei, afwachtte tot de dokter kwam, en het leven onmerkbaar
uit het doodzwakke lichaam vlieden liet? Was sterven niet een verlossing hier? Niet
denken, - O God nee - handelen, vechten tegen den dood die aansloop in de nu angstig
stille kamer.
In 't vertrek er naast suste de keukenmeid het luid schreiende kind, nam hem op
aanwijzing der zuster, met dekens en matras uit zijn wieg, liep met den jongen in
haar armen de kamer op en neer.
Met de twee doodsbange meiden wachtte Corry twintig minuten, die haar even
zooveel uren geleken.
Zij liet hen beurtelings helpen om de zieke te beuren in de eenige houding, die,
dat wist zij, iets baten kon. Zelve trachtte zij met azijn en eau de cologne de
bewustelooze bij te brengen, doch zonder resultaat. Toen kwam van Oven, tegelijk
met een anderen, vreemden arts.
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Zij zagen dadelijk hoe ernstig het was.
Met hun drieën beproefden zij het uiterste, worstelden in een zwijgend verbond
om een leven te ontrukken aan den dood.
Het hielp niet.
Corry en Dolf waren er samen bij, de andere dokter prepareerde een nieuwe
kamferinjectie in van Oven's kamer. toen Clara's oogen braken. Even later voelde
Corry aan de ijskoude van het voorhoofd dat het gedaan was. Pas toen de collega
met een meewarig woord hem de hand drukte, drong tot Dolf door, dat het zijn vrouw
was die daar lag - zijn doode vrouw... In de kamer er naast schreide het kind.

XVI.
Er heerschte de volgende dagen een geforceerde stilte in het groote huis, in de gangen
hing de benauwende geur van veel bloemen, rozen en anjelieren, en in de met zware
gordijnen gedonkerde kamers klonken de stemmen verloren en dof.
Van Oven leefde als in een droom. Hij ontving in de benedenkamers zijn ouders,
de verre verwanten van Clara, hoorde hun troostwoorden, hun goed gemeende
hartelijkheid als van ver-af.
Hij durfde zich den toestand niet indenken, niet voor zich zelve definieeren de
vreeselijke op hem aanstuwende benauwing:
Het moederlooze kind waar hij voor zorgen moest en dat het zijne niet was
De familieleden kwamen, wanneer zij uit de sterfkamer traden, waar Clara lag in
haar strakke doode kalmte, ook allen naar den baby zien, die rustig in zijn wiegje
sliep, of een enkele maal met korte hikkende geluidjes schreide.
En in de vroolijk-lichte kinderkamer, waar hun droef-geplooide gezichten zich
ontspanden, zeiden zij tot de zuster, hoe een groote troost dit kind zou zijn voor den
vader, een levende herinnering aan de lieve doode.
Op een winderigen morgen in Maart werd Clara van Oven begraven. De
familieleden die na de begrafenis nog in het sterfhuis dejeuneerden, reisden in den
loop van den middag af.
Alleen Dolf's ouders bleven, wilden nog eens rustig met hem praten, over de
toekomst van het kind vooral.
Corry was den ganschen dag onzichtbaar gebleven, zij maakte

Groot Nederland. Jaargang 11

359
't zich druk, er was veel te beredderen boven, ze hielp er Mina mee, had de deuren
der sterfkamer wijd opengezet, de zon stroomde er binnen.
Met geweld verdreef ze de gedachten die zich telkens aan haar opdrongen, dat ze
weg zou moeten hier - ze was niet meer noodig immers - als het kind naar Dolf's
ouders ging.
Dan bleef hij alleen in het groote huis, alleen met zijn hulpeloos verdriet. - En zij
zou heengaan, hun levens zouden uit elkander glijden, zij werden vreemden als
voorheen.
Zij moest de schat van liefde en teederheid wegsluiten in haar hart, zelfs voor dit
moederlooze kind werd haar zorg en toewijding niet gevraagd.
In de huiskamer, haar zoons hand in de hare, praatte de oude mevrouw van Oven
met haar zachte stem.
Dat Dolf zich nu eens aan moest pakken - zich verzetten - eens probeeren na te
denken - er was immers zooveel waar hij voor zorgen moest?
En toen hij haar aan bleef zien, suf-verbaasd:
‘Je kind, immers, je kleine jongen!’
Hij stond op, liep heen en weer door de kamer, begreep opeens helder wat ze van
hem wilden.
‘Ik zou,’ rustigde de stem der oude mevrouw, ‘probeeren of je die zuster nog een
week of wat houden kunt, dat zal ze wel doen denk ik, en dan kan zij 't ventje daarna
- misschien bij ons brengen.’
‘Ja’ zei Van Oven langzaam, ‘een paar weken, zou ze - misschien wel willen
blijven’.
Toen drong met smartelijke helderheid tot hem door, dat zij dan daárna, heen zou
gaan, hem alleen latend met zijn leed, waarvan slechts zij de droeve waarheid wist....
Toen zijn ouders weg waren, ging hij naar boven, betrad voor 't eerst sinds zijn
vrouws dood, de kamer van het kind.
Hij vond er Corry, met in haar armen den kleinen jongen, en opeens herinnerde
hij zich met scherpe duidelijkheid, hoe hij jaren geleden in 't ziekenhuis, haar gezien
had - juist zoo - met een kindje - en hoe hem ontroerd had het moederlijke gebaar
van haar aandachtig gebogen hoofd.
‘Ik wou je vragen’ begon hij aarzelend, maar de blik vol liefde die zij hief van het
kindergezicht gaf hem moed:
‘Of jij voor hem zoudt willen zorgen Corry, of je niet heen
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wilt gaan.... We kunnen je niet missen - hij niet - en ik niet. Ik wil van joú leeren hoe
ik van hem houden moet’.
Ze knikte ‘ja’ te ontroerd om te spreken, en keek hem aan met in haar oogen een
glans van geluk.
Er lag een belofte in voor de toekomst.
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Literatuur
Nieuwe Verzenbundels
I
Johan Borgman, Verzen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1912.
Het is mij onmogelijk van dit boekje zooveel kwaad te zeggen als het verdient. Wil
iemand anders in het midden brengen, dat ook de minst-slechte bladzijden erg
onvoldragen zijn, dat het vol is van onnoozele rijmlappen, van conventioneele
Nieuwe-Gidsmen, dat de liefdepoëzie een sterk H.B.S.-karakter vertoont, - ik zal
hem niet kunnen tegenspreken. Maar mijnerzijds voeg ik daar dan bij: dat het 'n
bekoorlijk accent van jeugd heeft, en - ziehier iets zeer bevreemdends - het accent
van den tijd van ónze jeugd, het accent van wie vol ernst en onnoozelheid ‘verzen’
schreven, nu vijftien jaar geleden. Ziedaar de oorzaak van het captivante.... voor mij.
O wat 'n genoeglijke dichterling, dit jonk! Vol ernst en vol reminescenzen aan
Nieuwe-Gids werk van voor twintig-jaar. En dan óók nog een uitgever gevonden te
hebben, die zoo royaal is met het wit papier! Alles nèt precies naar 't voorbeeld!
Midden op een bladzij statig te kunnen drukken
Kerkgang in Dorp1)
Dë avend komt met gulle gaven,
Dë avend geeft een rijke vrede,
T'avend gaan in vrome bede
Lieden hunne zielen laven.
Langs de maanbelichte landen
Kome' in rijen, velerwegen
Menschen, waar de lampen branden,
In de kerk, dichtbij gelegen.
't Lichthuis is hun vrede-haven,
Dë avend komt met gulle gaven.

Ik geloof: men moet zelf met donkere starende blikken verzen van dezelfde soort
hebben geschreven, om hiervan te genieten. Maar

1) Zonder lidwoorden natuurlijk!
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dán is het genot - nu ja, niet zoozeer direct van het vers zelf, als van de
gevoels-associatie die het u brengt! - delicieus. Er hangt om mij, als ik dit lees, een
atmosfeer van Hollandsch landschap in den schemer, héél frisch en onzeglijk heerlijk.
- Daar loop ik in, jong, zestien, zeventien jaar. Ik voel mijn hoofd in de tintelfrissche
lucht, terwijl ik gelijkmatig voortstap, voortstap. En het heerlijke, het onbenoembaar
heerlijke wordt sterker in mij. En omdat ik mij uiten moet, draai ik thuisgekomen in
m'n schemerige kamer met een gebaar niet zonder diepen ernst, het gas aan, en schrijf
een ‘vers’, een ‘stemming’ van 't een of ander dat ik onderweg gezien heb. Ik gebruik
allerlei enjambementen en allerlei rijmlappen, maar ik gebruik ze met een verheven
gevoel, want ik denk daarbij met, zij 't onbewuste, voldoening aan m'n groote
voorgangers, m'n goden, die ze ook gebruikten.... Ik schrijf zóó-doende een vers van
niet veel regels, telkens er pleizierig ‘naast’, telkens conventioneel, en dat voor
iedereen die het zou zien, niets anders beteekenen zou dan een waardeloos praatje
van een decadent, met 'n enkel eventjes juist aangetikt woordje. Maar ikzelf, als ik
het ‘vers’ in later jaren in handen krijg, dan leeft er uit al dat eventjes-juiste en heel
onjuiste, en onbewust-nagedane, een atmosfeer op.... de atmosfeer vol verrukkingen
van mijn jeugd.
En dat heb ik nu telkens gevoeld in dat boekje, dat onnoozele, dat waardelooze
boekje, dat de heer van Dishoeck, de hemel weet waarom, zoo mooi uitgaf. Kán ik
er dan al het kwaad van zeggen,.... dat het verdient?

II
Henriëtte Roland Holst - Van der Schalk, De Vrouw in het woud.
Rotterdam, W.L. en J. Brusse, 1912.
S. Bonn, Immortellen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1912.
Het spitsmastig scheepje der ultra-individualistische tachtigers, als wier mogelijk
laatste volgbootje de Johan Borgman fungeert, is omstreeks 1895 omgeslagen. De
romp kwam boven; de dikke, stevige, vierkante onderkant van De Nieuwe Gids; het
naturalistisch proza met-socialen-tendenz, dat reeds in de eerste jaren wel eens even
naar de oppervlakte wiebelde. Dit proza blijkt nu na 1895 de litteraire zijde onzer
cultuur. De men schen van het vak spraken van ‘proletarisch’ proza. Ze spraken zelfs
ook van proletarische poëzie; die evenwel slechts in hun hoopvolle en levendige
verbeelding bestond. Er was poëzie, maar die was geenszins proletarisch; en er was
veel proletarisch en ook veel proletigs, maar dat was
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geen poëzie. In de twintigste eeuw zon Adama van Scheltema in deze ‘langgevoelde
behoefte’ voorzien.
Er was wel een socialiste, die tevens dichteres was, en éene van groote beteekenis.
Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk. Laten wij echter niet haar geheele, wel zeer
belangwekkende doch even-zeer bekende, litteraire geschiedenis ophalen; en ons er
toe bepalen te zien, ‘où elle en est’....
***
Waar is zij beland?
Doch om haar te oriënteeren dienen we eerst te vragen: waar is haar bezongen
ideaal, het strijdend Nederlandsch socialisme beland?
Het heeft het gebracht tot een succes; een uitbreiding van zoodanige breedheid....
als een strooming niet verwerft dan wanneer 't uit is met de felle stuwing - en met
de kristalheldere onvermengdheid. Het socialisme loopt gevaar de succesvolle
opvolgster te worden van het liberalisme, stelselloos en ideaalloos, gelijk dit in de
laatste decenniën in het bewustzijn van het Nederlandsche volk werd, voor wie zijn
definitie tot een negatie vervaalde.
Ik treed hier, uitteraard, niet in een uitvoerige waardeering van beide politieke
stelsels. Voor de kern van het liberalisme heb ik een innige vereering; van die van
het socialisme een hartgrondigen afkeer; maar bij politieke stelsels is de kern op den
langen duur van niet 't minste belang; gelijk dan ook bij het opbieden der meeste
zich ter prostitutie aanprijzende kamercandidaten alle waarachtig beginsel zoek is.
Mevrouw Roland Holst - het is om haar geestestoestand duidelijk te maken, die
reeds in haar boek ‘De Vrouw in het Woud’ spiegelt, dat ik tot een zijtred op de
schetterkleurige velden der politiek genoodzaakt was - mevrouw Roland Holst, die
een edel mensch is, met die kracht-in-teer-gevoel zooals vrouwen alleen ze bezitten,
heeft de verwording van wie met haar streden met leed aangezien. Zij zag dat zij niet
meer behoorde bij hen.... die herinnering aan een schoon verleden haar toch blijvend
als gelijkgezinden doet beschouwen. Men heeft het haar trouwens wel doen gevoelen;
zij is - haar verzen duiden hiernaar - uitgelachen. Ongetwijfeld was zij dan ook een
slechte politicienne; de zuivere eenzijdigheid, die haar kenmerkt, en die de kracht is
voor een partij in-wording, paste niet in het latere stadium van machtsverovering.
Zuiverheid bleek langzamerhand te uitdagend-hard van kleur; voor eenzijdigheid
werd men te.... ‘breed’. Mevrouw Roland Holst trok zich met bloedend hart terug in
eenzaamheid. Zij is moe; maar nog leeft haar hoop -: zal er niet nog eens een
mogelijkheid komen, dat zij weer kan deelnemen aan den heerlijken strijd?
Ziehier de ondergrond waarop de dichterlijke verbeelding wies van ‘De Vrouw
in het Woud’, de dwalende en zoekende, die een enkel vredig
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dal mocht ontmoeten, doch ten slotte op de barre rots belandt, waar de boom
Groot-Verdriet met wrange, maar sterkende vruchten voedt.
Omtrent de aesthetische waarde van dit gedicht - voor mij is die niet te scheiden
van de indrukswaarde-in-zijn-geheel - ware veel te zeggen. Ook veel kwaads, zoo
men wil; en dat speciaal van de eerste vijf-en-twintig bladzijden. Hier is heel slechte
poëzie: rijmdwangen en andere onbeholpenheden, die niet zelden zelfs komisch
aandoen. Enjambementen, manier-geworden oneenvoudigheid bij 't uitdrukken van
de minst ingewikkelde begrippen; voorts half sentimenteele, half ‘geleerde’ uitingen
- kortom, het bekende zwakzinnige socialistisch jargon -; dit alles als de ‘aanloop’
tot de zuivere lyriek. De inhoud van dien aanloop is: algemeene beschouwingen en
eigen-ziels-geschiedenis. Het mag sommigen vreemd schijnen, maar dit alles inspireert
mevrouw Roland Holst weinig. Het zijn de slechtste verzen. Ik wil dat zeggen met
nadruk, want 't is ‘erg’ waar; doch ik wil hier geen verzameling bewijsplaatsen gaan
aanleggen, want dit zou te lang stilstaan zijn bij dien ongelukkigen aanloop, die de
aanloop blijkt van een poëzie, welke dra haar stijging neemt, haar hooge stijging, en
ons eindelijk niet dan hartelijke bewondering zal ontlokken.
De - geobjectiveerde - persoonlijkheid der dichteres komt spoedig in haar
zielsgeschiedenis tot het stadium van 't heden, of een zeer kort vergaan verleden; en
hoort, hier stuwen in haar de sterke accenten op:
Het onzalig woud lag zwijgend en wachtte
- als droeve nachtgedachten in zich gebald onder de grauwe lucht;
zonder beweeg, eenzaam geducht.
Zij kwam aan, zij voelde doodelijke kilte:
er ging gerilte
door haar, een angst kroop op, versloeg haar zinnen:
't woud zwolg haar binnen.
- Het woud van onrust, tweestrijd en benauwenis
waarvoor niet één mensch veilig is.

Hier is in aantocht: poëzie. Als een rilling die de luchten doorvaart als voorbode van
de hemelschoonvagende bries, voelen we, nog niet sterk, maar zuiver, hier het klaar
geluid in aantocht.
En de bries zelf laat zich niet wachten. Er komt een rijke voorraad verzen waarin
de strijdende ziel, de worstelende ziel van een oprechte en verbeeldingrijke vrouw
zich uitstort. Met een herinnering aan de Divina Commedia, waaraan zij ook den
titel van haar boek ontleent, spreekt zij
‘Ook ik ben omstreeks 't midden mijner dagen
verdwaald geraakt in levens donker woud,
Maar mij heeft geen aardsche wijsheid ontvouwd
den weg uit smart en twijfel, noch gedragen
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omhoog, en geen hemelsche oogen zagen
neer op mij, vanmaar hoog're klaarte blauwt
m' in teed're zorg omwakend, en met stage
stralen heffend naar waar men waarheid schouwt.
Mij leidt geen gids, als het eigen gemoed,
mij schoort geen steun, dan d'enkle trouwe handen
die mij opbeuren als de kracht bezwijkt
mij sterkt geen afgezant uit beet're landen
dan soms het ruischen, als een vleugel doet,
van zachte hoop die langs zijn wangen strijkt’

Dit is nog geen subliem gedicht, maar een mooi gedicht is het wel, door zijn innig
accent van waarheid, dat zich, met groote rhythmische vrijheid, openbaart in een
regel als den derden van het hierbovenstaand sonnet dat.... door diezelfde vrijheid
niets meer van een echt sonnet heeft. Het geschrijf van 14 regel-verzen is nu eenmaal
een manie geworden bij de Tachtigers, uit wie Mevrouw Roland Holst ons zoo nu
en dan - niet alleen door sonnettelijke neiging - herinnert te zijn voortgekomen.
Van velerlei strijd dan getuigt dit boek en van groote, partijziektelooze eerlijkheid:
‘Kon ik worden, wat de tijd eischt te wezen!
Kon ik mij waap'nen met den wil die ziet
één weg, één deugd, één zijde, één recht - ach, 't lied
der kracht zou weer opklat'ren door mijn wezen.
Ik zie allen in één zin, hùn zin, lezen
het boek des levens: hun hart weifelt niet
over zijn blad'ren waar voor mij uitschiet
een stroom van twijfel en bestendig vreezen.
Ik zie waarheid met onwaarheid verstrengeld
nu overal, zie dat geen zuiver blijft
in dezen strijd, niemands hart ongerept;
'k zie eigner daden goud met erts doormengeld:
daarom hangt, die geen zekerheid meer stijft,
wil, nu neer in mij als een bloem verlept’.

Hoe velen zijn tot dit inzicht gekomen! Ik geloof allen, die met eerlijk onderzoekend
besef hun bestaan doorleven. Doch de meesten laten de eerlijkheid gemakkelijk het
zwijgen opleggen door eigengerechtigheid; dat is een van de gestalten die eigenbaat
aanneemt, wanneer zij zich nog in haar meest idealistisch karakter vertoont. Later,
als men met zijn fraai getint eigenbelang een overwinning heeft bevochten, komt er
alras een
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vleierstoon, die wel zoo luid zingt, dat men de idealistische verzekerdheid in zichzelf
missen kan.... En toch is men met zoo schoone bedoelingen begonnen....
Ik dwaal af. Mevrouw Roland Holst's verzen brengen er mij vanzelf toe. Deels
ongetwijfeld doordat de omgeving waarin ik ze las en waarin ik dit schrijf - namelijk
in het hartje van Frankrijk - mij dagelijks gelegenheid geeft op te merken wat er in
de praktijk van vrijheidsleuzen wordt, als ze eenmaal overwonnen hebben. Doch
evenzeer spreken die verzen mij ongetwijfeld aan door de levende stem die in hen
is. De stem van iemand die lijdt door het bewustzijn, het eeuwenoude, dat de
menschheid stelt voor de hoonende vraag: ‘Wat is Waarheid? Wat is úw waarheid?
Het is dat bewustzijn, dat onze daadbereide hand verlammen doet; dat ons angstig
doet deinzen, als we staan voor de wilde, woedende tuimeling van het groote leven,
waarin iedere schoone gedachte dadelijk, zoodra zij eenmaal is uitgesproken, wordt
besmeurd door de aanraking van wie haar betuìgen te belijden; en tot een schunnige
overwinning-inschijn gevoerd, als een nieuw voorwendsel tot eigen verheffing en
anderer verdrukking. Dit ziende, dit doorvoelende, snakken we terug naar de lieflijke
verbeeldingen die onze jeugd zich vormde van de schoone wereld....
Helaas, we kunnen ze niet teruggenieten: we kunnen niet laf en zwak ons vermeien;
van te veel leed, te groot onrecht, blijft gestadig ons de herinnering bij....
Dadendrang en schoonheidsliefde, die beide te gelijk te vervullen - het gebeurt
ons maar op zeer enkele hoogtijden van het leven. De herinnering aan zulk een
moment heeft zich bij mevrouw Roland-Holst dan ook tot een der sterkste en
schoonste gedichten omgezet; dat ik hier aanhaal als een staal van het beste dat zij
in dezen bundel vermocht te bereiken:
Als ik maar kon vergeten 't oude zwieren
hier in die stilglanzende toovertuin,
over het woelig veld, waar daden tieren
waar de droomen vielen tot puin.
Een spanne tijds heb ik u toch bezeten
opperste vreugd waar elk groot hart naar joeg
altijd, heb ik, een ruiter koen, gezeten
schrijlings op Leven dat mij droeg,
in d'eene vuist klemmend der daden teugels
dragend op de palm van de and're hand
de wondervogel met azuren vleugels
die weerschijn vange' uit droomenland.
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Ach, ik weet, dat ik nooit zal rijden weder
als toen, omstreeld mijne gloeiende wang
Poëzie, van uw zachtwuivende veder,
mijn hart doorgloeid van dadendrang.
En daarom werd het glanzig loof der bosschen
zwart voor mij en het groen der weiden vaal;
daarom wend ik mij van der dagen trossen
nu weg, ze vindend arm en schraal.
Want mijn veel-hong'rig hart heeft droom en daden
even lief, Levens schoone kinderpaar,
en wou een god zijn, wiens droomen daad-zaden,
wiens daden waren van droomschoonheid zwaar.

Ziehier één van de schoone liederen van leed en strijd, waaraan dit boek rijk is. De
strijd is velerlei die het hart der dichteres heeft verscheurd; het is de strijd voor
eerlijkheid, het is de strijd tegen bekrompenheid, het is de innerlijke tweespalt van
droomneiging en dadendrang, het is ook de oude vrouwelijke zachtheid, die steun
zoekt, en kampt tegen een modern besef van kameraadschappelijke gelijkheid met
den man. Dat poëzie, die dit alles naar waarheid weer-geeft, wel eens kortademig,
wel eens verscheurd-van-klank, en misschien van te wild beweeglijke bedding blijkt,
het zij zoo, - en het is zoo; maar het is poëzie die leeft. Het is poëzie die
cultuurhistorisch belangrijk is.... heerlijke gelegenheid voor ‘De Beweging’ lezende
schoolmeesters om boomen op te zetten! -; maar het is ook poëzie die genot geeft
den weinigen die boven alles en om Haarzelf alleen de Schoonheid liefhebben.
Een andere dichter, die zich als een ‘proletarisch’ poëet deed kennen, was de heer
S. Bonn. Doch in het keurig uitgegeven bundeltje dat thans van hem is verschenen,
geeft hij aan meer algemeen navoelbare aandoeningen uiting.
De gouden, de gulden flambouwen
de blonde, de gouden flambouwen
de kaarsen
branden zacht.
De wind ruischt er nauw doorhenen
door de kamer dagelichtblind,
een gordijn ruischt en ruischt alleene
bewogen door suizlende wind
De doode, de teedere doode
in de pracht van haar glanzig zwart haar
ligt vreemd, als droomde ze bloode
op de bloemenomdolven baar
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De zachtblanke de teedere hauden
liggen samen als baden ze zacht
en als boden ze weer de guirlanden
de witten, haar lieflijk gebracht.
O leven zoo vroeg mij verloren
in uw bloeiende lieflijkheid,
wie zal na mijn leefuur mij schoren
wie wordt nu mijn adem gewijd.
En het leven, 't zachtteedere leven
dat nu klaagt om de melk uit uw borst
dat gedije zijn leven, uw leven,
en nu roept u en jammert van dorst.
De gouden, gulden flambouwen,
de blonde, de gulden flambouwen,
de kaarsen
branden zacht.

Dit gedicht, dat tevens het beste van den bundel is, geeft den toon aan, waarin die
bundel is gestemd. Het is een kleine verzameling verzen van leed en van smartvolle
herinnering.
Dat er schoonheid is in de uiting van dit gevoel, zal de lezer van bovenstaand vers
wel hebben ervaren. Drijven in het begin en aan slot de zeer eenvoudige woorden
op een onmiskenbare muziek, muziek hooren we ook in de regelmatige regels van
de volgende strofen, waarvan de tweede iets opmerkelijk moois van droomigen
weemoedklank heeft; heel mooi is die derde regel ‘.... als droomde ze bloode’; doch
‘bloemenomdolven’ is wel een wat zonderlinge formatie (Is er bedoeld: rondom
bedolven met bloemen?) ‘Wie zal nu mijn leefuur mij schoren’ klinkt wat gezocht,
en iets onbeholpens is er in de voorlaatste strofe, doch wel wezenlijk stijgt een
aandoening van schoonheid uit het geheel.
We moeten om rechtvaardig te oordeelen hier bijvoegen, dat we in dit bundeltje
geen enkel ander vers vonden waarin in gelijke mate de goede eigenschappen welke
men uit het bovenstaande als die van dezen dichter leert kennen, tot ontplooiïng
komen. Er is nog héél veel groens, onvoldragens tusschen deze vruchten. Men kan
wèl immer een echte ruwe gevoelskern vinden bij ieder gedicht, maar bij de
uitdrukking van het gevoel is nog veel onbeholpens.
Waartoe zou het echter dienen dit breedvoerig aan te toonen? Een kunstenaar
wordt alleen naar zijn beste werk rechtvaardig gemeten. Het beste vers uit den bundel
‘Immortellen’ nu vindt men hierboven. En in datzelfde vers vindt men, bij de deugden,
ook duidingen genoeg van de zwakke zijden van S. Bonn's talent.
J.L. WALCH
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La Romanina.
Roman uit het Italiaansche muziekleven der 18e eeuw
door Maurits Wagenvoort.
Aan mijn vriend, den maître-charmeur,
LOUIS COUPERUS.

Eerste Hoofdstuk.
De serenata ter eere van H.M. Keizerin Elisabeth, ‘De Tuinen der Hesperiden,’ had
in den Sint-Bartholomeusschouwburg te Napels een uitbundig succes gehad. Het
publiek, verrukt over de teeder-bevallige muziek van den jongen maestro Leo, maar
vooral over den allerliefsten zwier van het kleine drama, had steeds maar gevraagd
wie toch wel de onbekende dichter er van kon zijn? Het geheele duo tusschen Venus
en Adonis, in het eerste bedrijf, had overgezongen moeten worden, en weinig scheelde
het, of ‘de bak’ had het voor den derden keer willen hooren. Toen de jonge
‘Cafariello’, Adonis, zong:
‘Wel zou het liefdespel
Zeer zalig zijn,
Indien jaloerschheid niet
Het, met heel veel verdriet,
Mengde in venijn,’

toen was de heele zaal opgestaan met het geroep: ‘bravo “Cafariello”!’ - ‘bravo
maestro Leo!’ - ‘bravo il poeta!’ En Venus, la Romanina, die in het tweede bedrijf
zong:
‘De hemel lacht, de golfjes schertsen, zephir speelt mede;
't Is alles liefde, 't is alles trouw, 't is alles vrede’,
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had in een der adel-loges een jong meisje - men dacht: het prinsesje Ruffo - doen
uitroepen: ‘ach, ik sterf van heerlijkheid!’ Dit was het sein geweest voor een ovatie
aan la Romanina, zooals zij in lang niet genoten had. 't Is waar, dat zij gezongen had
als een engel. Toen de capo virtuosi aan het slot, het scherm eindelijk na de laatste
terugroeping gevallen, voor het voetlicht gekomen was, met de mededeeling, dat de
troep den volgenden avond, men hoorde niet eens wèlke, opera van Scarlatti zou
geven, had onder handgeklap en toejuichend gefluit, van ‘de bak’ beneden, naar den
‘engelenbak’ boven, en door alle loges der gaanderijen heen, een algemeene roep
geklonken: ‘questa!’ - ‘questa!’. Men wilde dit werk opnieuw hooren. De oude
Scarlatti zelf, die in de loge van den impresario zat, had daarbij 't geestdriftigst zijn
verrukking te kennen gegeven, en ook geroepen: ‘dit!’ - ‘dit!’ Men herinnerde zich
niet in de laatste tien jaren in den Napelschen hofschouwburg een dergelijk succes
gekend te hebben, en dit nog wel van een gelegenheidsserenata, waarbij men anders
nauwelijks de zangers kon verstaan door het geroep van ‘de bak’ naar omhoog, en
vandaar naar omlaag, en het gepraat en gelach in de loges.
Natuurlijk, er waren vitters. Niet op maestro Leo's muziek; niet op het verdichtsel
van het stuk, en zijne bekoorlijke verzen. Maar men vond, dat de dichter de
wierookvaas wat te hoog had gezwaaid: de verheerlijking van Oostenrijk was wat
te nadrukkelijk, vooral voor een Napelschen schouwburg. De ‘bak’ had hierover
door gefluit en geroep zijn misnoegen te kennen gegeven. Ook had men geglimlacht,
toen men keizerin Elisabeth, met haar grove gezicht, schooner dan Venus zelf had
hooren roemen. Wat allerminst een compliment was voor la Romanina. Maar, bij
Bacchus, wie was dan toch die onbekende dichter? Sommige wisten te vertellen, dat
een beroemd lid der Arcadia te Rome, andere, dat Apostolo Zeno, de hofdichter, het
libretto geschreven zou hebben. Maar waarom had hij dan anoniem willen blijven?
En voorts - Zeno, dichter van dit bevallig liefdespel? Men haalde de schouders op
over die bewering: het was heel iets anders dan ooit vertoond was. Het moest van
een jongen, nog onbekenden dichter zijn. Wie was dat?
***
Pietro Metastasio ging dien nacht huiswaarts als in een roes van
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dronkenschap. Het geluk had hem steeds toegelachen, aan lof en roem het hem nooit
ontbroken. Maar toegejuicht te worden door geheel een menigte, waarin zich het
onder-koninklijk hof en de hooge adel van Napels in geestdrift vereenigden met het
straatvolk uit ‘de bak’, dit was hem een nieuwe heerlijkheid, waarin hij zwom als in
het lauwe gekabbel der zomerzee. De onderkoning, don Marc' Antonio Borghese,
had hem de eer aangedaan hem te veroorloven achter in de koninklijke loge de
opvoering van zijn zangspel bij te wonen, en aan het slot hem zacht toegevoegd: ‘ik
zal aan Hare Keizerlijke Majesteit over je schrijven’. Terwijl in de pauzeering, toen
hij een bezoek bracht in de loge van zijn lieve begunstigster, de jonge prinses
Pignatelli, deze, donn' Anna, hem een tikje met haar waaier op de wang had gegeven,
en hem, terwijl zij hem haar snuifdoosje voorhield, toegefluisterd: ‘ik heb pleizier
van mijn aanbeveling aan don Marc' Antonio; je hebt jezelf overtroffen, m'n waarde;
jammer, dat mijn schoonzuster, donna Marianna, niet meer hier is. Zij zou genoten
hebben.’
Metastasio voelde zich niet loopen in de donkere nachtstraten van Napels. Als een
heerlijke storm suisde het nog om hem en in hem: de lieflijke muziek van maestro
Leo op zijne verzen, het heerlijke gezang van la Romanina en il ‘Cafariello’, het
razende gejuich der menigte in de schouwburgzaal, de goedkeurende woorden van
den onderkoning en donn' Anna, de twee eenige die, voor zoover hem bekend was,
wisten, dat hij, Pietro Metastasio, hij en niemand anders, de dichter was van ‘De
Tuinen der Hesperiden’, de dichter van die zoete verzen, welke hem-zelf zoo
aangenaam en vertrouwd in de ooren klonken: en waarbij hij telkens had hooren
vragen: ‘wie is de dichter?’ O, welk een zaligheid, welk een zelfvoldoening, welk
een geluk dichter te zijn! En hoe had hij het willen uitroepen: ‘ik, ik ben de dichter!’
- ‘Mìjn zijn de verzen, die Venus en Adonis zingen!’ Maar dan telkens was door het
licht van zijn goudstralenden morgentrots, als een donkere vlek, het stroeve harde
gelaat verschenen van meester Castagnola, zijn patroon, wien hij beloofd had geen
gedichten meer te zullen schrijven.
O, niet lang, telkens, had de dreiging dier harde oogen geduurd. In den roes van
wat in zijne ooren naklonk, vermengde zich die andere heerlijkheid, welke in de
duisternis van den nacht in zijne
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oogen bleef naschijnen: die propvolle schouwburgzaal, met haar woelende donkere
menigte beneden, maar boven, in het licht van de kristalvonkelende kroon en van
honderden kaarsen, terzijde van de loges opgestoken, wijl het dan een gala-avond
was, vier hoog, deze open vakken der gaanderijen gevuld met de mooiste vrouwen,
schitterend van gewaad en van juweel, de edelste mannen van Napels: en - wonder
door hém, Pietro Metastasio opgeroepen! - het was stil gebleven in de loges, zooals
‘de bak’ aandachtig had toegehoord. Men had nièt gepraat, nièt gelachen, nièt
geroepen, nièt kaartgespeeld, nièt gegeten: men had geluisterd!
Maar dan, op het ruime tooneel, die pracht van decoratiën, welke, zooals hij dat
bedacht had, de tuinen der Hesperiden aan de Etiopische zee voorstelden, en la
Romanina als Venus, met rozen in haar witgepoederd kapsel, een lang-slepend gewaad
van gebrocheerde blauwe zijde, van voren kort toch, zoodat hare kleine voeten in
wit-marokijnen hoog-gehakte laarsjes zoo parmantig stapten. Haar koket waaierspel
tegen Adonis, en deze, de jonge castraat Cafariello, die met zijn ijle contralt-stem
zooveel succes gehad had, ook hij rozen in het haar, een prachtige roode tuniek,
goudgeborduurd, roode kaplaarzen hij, hoog gehakt òok. Zij hadden gezongen,
gezòngen, die twee! De overige waren ook heel goed geweest: Mars in 't bijzonder.
Maar la Romanina had allen overtroffen. Men had vergeten, dat zij niet mooi was,
om enkel te hooren naar de klankweelde van haar stem, welke dien avond lieflijker
gekweeld had dan ooit te voren, vooral toen zij het uitschalde:
Adonis, o, gij kent niet
Van mijn liefde de kracht!

Een oogen blik werd de opgetogen dichter uit zijn droom wakker geroepen door het
gedreun van een met twee paarden ingespannen karos, welke hem, achter een paar
voorloopers, strijkelings voorbijging, terwijl de koetsier hem een verwensching
toeriep. Het licht der twee toortsen, achterop door lakeien vastgehouden, scheen
rossig in de donkere straat. Het was een vochtige winternacht van het jaar 1721, en
de koelheid deed den jongen nachtwandelaar zijn langen mantel dichter omslaan.
Hij liep in de Domstraat, was de Domkerk reeds genaderd, en terwijl hij eerbiedig
zijn hoed lichtte voor het Allerheiligste, had hij een oogenblik aandacht voor de
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hoopen lazzaronen, die tegen elkaar aan, om van de nachtkoude minder te lijden,
neerlagen in het portiek van het heiligdom, en even beschenen werden door den over
hen heenglijdenden lichtschijn der toortsen, welke hunne onder lompen bloot komende
naaktheden rossig deden vlekken.
Hij was nu bijna thuis: meester Castagnola woonde op den
Vrouw-en-Koninginnehof, op de eerste verdieping van het oude Ferdo-paleis. Antonio,
de portier, zou wel nog op zijn. Metastasio had hem tenminste gezegd, dat hij naar
het melodrama ging, en het misschien wel een uur of vijf in den avond zou kunnen
worden êer hij thuis zou komen. Nu was het pas half vijf: hij had in den zwakken
schijn van het olielichtje onder het beeld van Sinte-Maria Vrouw en Koningin, aan
den hoek van den hof, even gekeken op het gouden horloge, geschenk van het
prinselijk echtpaar Pignatelli, don Antonio en donn' Anna, voor zijn ‘Epitalaam’ in
octaven.
Voorzichtig liet hij den klopper vallen, één enkelen klaren slag, zóo dat de familie
Castagnola, vooral zijn patroon don Gennaro, niet uit den slaap gewekt zou worden.
O, hij was vrij, natuurlijk, om naar den schouwburg te gaan, wanneer hij verkoos.
Hij had meester Castagnola wel beloofd niet meer te zullen dichten: het ontbrak er
nog slechts aan, dat hij ook niet naar het melodrama zou mogen gaan; zijn hoogste
en heerlijkste pleizier. Neen, gelukkig het don Gennaro hem althans deze vrijheid.
Toch deed de jonge abbé Pietro Metastasio, die wel een ernstig leerling wenschte te
zijn in de school van Themis, zijn strengen leermeester niet gaarne ongenoegen aan.
Hij wist dat deze - hoe het kòn zijn was den goden bekend - niets voor het melodrama
gevoelde, en de muziek van Scarlatti niet kon onderscheiden van die van Porpora of
Vinci.
De abbé bleef een oogenblik luisteren, aandachtig, benauwd bijna, en wilde juist
den klopper opnieuw laten vallen, toen hij met een zucht van verlichting daar binnen,
achter de hooge deur der koetspoort, geloop hoorde, en Antonio's stem, die vroeg:
‘Bent u 't, don Pierino?’
Op het bevestigend antwoord van den laten thuiskomer werd een deurtje in een
der vleugels van de groote deur ontgrendeld en geopend, en Pietro Metastasio stapte
over den hoogen drempel binnen, terwijl de portier het licht van een lantaarn op zijn
gelaat deed vallen. Hij gaf den ouden man een extra-fooi, en in het
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donker ging hij de statige steenen trap op, naar het appartement der Castagnola's, dat
hij binnen sloop, op de teenen, naar zijn kamer.
***
Het was wàar, dat Pietro Metastasio meester Castagnola beloofd had niet meer te
zullen dichten, maar... hij kon het niet laten. En dan, moest hij niet zorgen voor de
toekomst de gunst te behouden zijner voorname kennissen, hier en in Rome, door
hun bij huwelijk, geboorte of sluier-aanneming te looven in een gedicht?
Behalve dat hem dit soms heel mooie geschenken bezorgde, deed hij 't ook zoo
van harte. Het was zijn lust te dichten en - met uitzondering van don Gennaro iedereen deed het in dit door de muzen zoo gebenadigde land! Alleen hìj wat beter
dan de andere. Hem den eisch te stellen niet meer te dichten, was als een zangvogel
den snavel te snoeren, bijna wreed. Don Gennaro was in dit opzicht kortzichtig, groot
rechtsgeleerde, maar eenzijdig. Hij, Pietro Metastasio, dichter, voelde zich practischer
aangelegd: zijn zangspel van dien avond had hem van Zijn Excellentie een geschenk
bezorgd van 200 ducaten: hij voorzag niet den tijd, dat hij die som gauw zou verdienen
met pleidooien in de ‘Vicarìa’.
Dat was zòògekomen, en hij lag daar vergenoegd over te soezen in de duisternis
van zijn slaapvertrek, in zijn warme bed, met zijn slaapmuts over de oogen: door
zijn gestorven pleegvader, den abbé Gravina, had hij reeds sinds jaren de gunst
genoten van de prinselijke familie Pignatelli-Belmonte, en toen de jonge don Antonio
huwde met het prinsesje Anna Pinelli de' Sangro had hij voor hun huwelijk een
epitalaam gedicht, dat zeer geroemd werd. Dit was al, toen hij uit Rome naar Napels
was teruggekeerd, en op het kantoor van Castagnola ter studie geplaatst was, op
voorwaarde, dat hij het dichten zou laten.
‘Je weet wel, dat wijlen je pleegvader, daar ook niet mee ingenomen was,’ had
don Gennaro gezegd.
Ah, hij vergiste zich, maar Pietro had het verstandig gevonden zijn patroon niet
tegen te spreken.
Hij had natuurlijk ook wel andere gedichten nog gemaakt. Zòo zijn melodrama-tje
Endymion, een liefdespel, ook dit, door hem opgedragen aan de mooie gravin Althann,
donna Marianna, zuster van don Antonio Pignatelli. Zij was nu te Weenen, aan het
hof, zeer in gunst, zei men, van Keizer Karel VI, maar hare prachtige
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oogen, die hem zoo doordringend hadden aangezien, vergat hij nooit. En hare
woorden, toen hij gekomen was om afscheid te nemen, en haar eerbiedig de hand
kuste: ‘Zeno wordt oud en saai, je “Epitalaam” en je Endymion is beter dan alles wat
hij ooit geschreven heeft. Wàt dunkt je om eens zijn opvolger te worden als poeta
Cesareo?’
Wat hij, Pietro Metastasio, die eigenlijk Pietro Bonaventura Trapassi heette, en
de zoon was van een arm koomenijsbaasje in een Romeinsche achterbuurt, er van
dacht keizerlijk hofpoeet te worden? Het vooruitzicht deed hem duizelen. Hij wist
niet wat hij op die vraag zou antwoorden.
‘Welnu’, had donna Marianna gezegd, terwijl zij hem lang de hand drukte: ‘als ik
iets bij Zijn Majesteit voor je doen kan: op mij kun je rekenen’. De engel, die hij
toen in haar gezien had!
Maar op een morgen, dat, gelukkig, don Gennaro naar de ‘Vicarìa’ was om te
pleiten in een zaak van een edelman, die een lastigen lazzarone aan zijn deur had
doodgeslagen, kwam daar een lakei van het vice-koninklijk hof met een brief voor
hem, den abbé Pietro Metastasio: uitnoodiging van den secretaris van Zijn Excellentie
om den volgenden morgen te komen voor een onderhoud. Dien geheelen dag waren
zijne gedachten natuurlijk niet van de vraag te verdrijven wat toch wel don Marc'
Antonio van hem wilde? Tot hij het bij zijn bezoek vernam: de prinses Pignatelli di
Belmonte had over hem gesproken als geschikt een dichter om voor den aanstaanden
verjaardag van Hare Keizerlijke Majesteit een serenata te schrijven. Met de
vriendelijkste woorden moedigde hem nu de onderkoning daartoe aan.
De jonge abbé had een kleur gekregen van al de aandoeningen, welke hem te gelijk
bestormden, maar tevens had hij zich de woorden van gravin Althann herinnerd van
zijn toekomstig hofdichterschap.
O, of hij het gaarne wilde, die serenata schrijven! Hij voelde hoe er plotseling iets
in hem levend werd. Maar zijn belofte dan aan don Gennaro, vele malen verbroken
reeds, 't is waar, maar dit was een ander geval. Hier zou hij zijn woordbreuk niet
geheim kunnen houden.
Het drong in hem op om de uitnoodiging van Zijn Excellentie met geestdrift aan
te nemen, maar hij durfde niet, uit vrees voor meester Castagnola! Weifelend, gaf
hij wat hem terughieldd en
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onderkoning te kennen, waarop deze antwoordde, dat dit geen bezwaar was. Indien
hij de serenata dichtte: zou het werk opgevoerd worden als van een anoniem poeet,
en hij, don Marc' Antonio Borghese, gaf er zijn woord op, dat het geheim onder hun
tweeën zou blijven, met donn' Anna als derde in het verbond. En, natuurlijk, toen
was er geen oogenblik langer sprake van geweest, dat hij de vereerende uitnoodiging
van Zijn Excellentie nièt zou aannemen. En daar lag hij nu in zijn bed genoegelijk
te overdenken alles wat gebeurd was, vroeger en dien avond, hij de abbé Pietro
Metastasio, de onbekende dichter van ‘De Tuinen der Hesperiden,’ het werk, dat het
muzikale Napels in verrukking had gebracht. En indien hij meester Castagnola's
norsch gelaat niet dreigend achter zich gevoeld hadde, zou hij op de algemeene vraag:
‘wie is de dichter van dit juweel?’ het hebben willen uitroepen: ‘ik, Pietro Metastasio!’
***
Hij deed zijn werk, den volgenden morgen, alsof er niets gebeurd was: don Gennaro
wist niet eens wat in den schouwburg was voorgevallen, en de abbé sprak er hem
met geen woord over. De advocaat zond hem naar de ‘Vicarìa’, om te vragen wanneer
zekere rechtszaak op de rol geplaatst zou worden.
Napels was dien morgen opgestaan in de huivering zijner naakte lazzaronen, die
zich aan de kloosterdeuren verdrongen voor de dagelijksche soep- en brooduitdeeling,
of reeds voor de kerkdeuren neerzaten in de om erbarming roepende uitstalling hunner
afzichtelijkheden. Maar terwijl de morgenzon de koude Decembernevelen verjoeg,
ging daar reeds als de jubel van een verren vogel, zacht en toch waarneembaar voor
het oor, dat lieflijk geluid nog eêr weet te raden dan te hooren, de muziek van maestro
Leo, van de serenata ‘De Tuinen der Hesperiden’, den vorigen avond zoo
hartstochtelijk verwelkomd. Hoe dat zoo, nu reeds, in het volksgemoed was
doorgedrongen, was een raadsel. Maar toen enkele ambachtsjongens, publiek uit ‘de
bak’, dien morgen vroeg naar hun werk gingen, en de arme maar ondernemende
abbés wat later naar hunne begunstigers, was er van hen een gefluit en gezang
uitgegaan, dat het gehoor streelde der woelende menigte in de nauwe straten van de
Sinte Lucia-wijk, in het Lage-havenkwartier, en, hooger de stad in, om en aan de
Capuaansche Poort, zoodat de melodieën van maestro Leo nu reeds, tusschen twee
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erbarmelijke aalmoessmekingen in, zacht geneuried werden door de jonge lazzaronen
aan de klooster- en kerkdeuren.
Er was voor dit muzikale volk niets belangrijkers dan het wêergalooze succes van
‘De Tuinen der Hesperiden’. De duizenden, die de gala-voorstelling nièt hadden
kunnen bijwonen, vroegen aan de honderden, die dat geluk wèl hadden genoten: ‘hoe
was de muziek?’ - ‘hoe was la Romanina?’ - hoe was il ‘Cafariello?’’ Maar dan,
wanneer men op deze vragen het opgetogen antwoord ontvangen had, kwam
onvermijdelijk die andere, alles beheerschende vraag: ‘Bij Bacchus, wie zou toch
wel die onbekende dichter kunnen zijn?’ Een vraag, welke, nadat zij voor dien dag
hun honger gestild hadden, de lazzaronen ook stelden, zooals de visschers het deden,
die hun nachtelijke vangst naar de markt aan de Capuaansche Poort hadden gebracht,
zooals de dames aan haar morgentoilet, onder het opleggen van wat ‘rood’ en een
paar mouches, haar aan hare ‘dienende ridders’ stelden, de cicisbei, die daardoor,
althans voor de eerste paar dagen, zeker waren van een onderhoudender fluistergesprek
met hunne ‘schoone’, dan het gewone over hare ‘vapeurs’, en de venijnige
lasteringetjes over de verhoudingen van deze en die vriendin en haar cavaliere
serviente’. Enkel de stugge en tot wetstof verpoederde ziel van meester Castagnola
stelde die vraag niet. Maar hij was een uitzondering, en geen schitterende.
In de duistere gewelven der ‘Vicarìa’ met hun dooreen woelende menigte van
jonge en oude rechtsgeleerden, procureursbedienden, monniken, abbés en
politiesbirren, sprak men over niets anders.
Metastasio duizelde haast van heerlijkheid, wanneer hij een dier stormachtige
advocaten, die men kortelijk aanduidde met den naam van ‘strootjes’, wijl hun
rethoriek zoo licht ontvlambaar was, een zijner verzen hoorde citeeren, zooals andere
Leo's melodieën neurieden. Hij deed wat meester Castagnola hem opgedragen had,
maar diens scherp oog zag, toen hij in den studio was teruggekomen, dat zijn discipel
in gedachten elders was, en hij spaarde, voor dit keer, zijn beknorring op.
***
Zou nu, waar heel Napels zich de vraag stelde: ‘wie is de dichter?’ la Romanina het
niet gedaan hebben? Die dit een oogenblik ver-

Groot Nederland. Jaargang 11

378
onderstelde, kende de uitnemende kunstenares niet, die gewoonlijk, van haar eerste
succes af, door het publiek, liefkozend, ‘de kleine Romeinsche’ werd genoemd, wijl
zij haar kunstopleiding dankte aan een der beroemde meisjeszangscholen van Rome,
maar van zichzelf Marianna Benzi heette, en ook wel; naar den naam van haar man,
Domenico, la Bulgarelli werd genoemd. Maar dit slechts zelden, want zij was en
wilde het blijven, voor allen, die het muziekdrama lief hadden, la Romanina:
naamlooze dienares van een kunst, waaraan zij zich gewijd had met al de heerlijkheid
harer gaven, en de geheele overgaaf van haar hart.
Zij had die vraag al op de eerste repetitie gesteld: ‘wie is de dichter van dit juweel?’
Natuurlijk allereerst aan maestro Leo, die het moest weten. Maar die wist er evenveel
van als zij, vertelde dat hij het manuscript gekregen had van het schouwburgbestuur,
en toen hij er graaf Conti, den eersten impresario, naar gevraagd had, was diens
antwoord, dat het gedicht kwam van den secretaris van den onder-koning. Ziedaar
alles wat men wist.
Het was niet slechts deze geheimzinnigheid, het was de beteekenis zelf van het
bekoorlijke zangspel, waarin zij de rol van Venus zou vervullen, welke haar dreef
den dichter te leeren kennen. Konden deze zangerige verzen inderdaad door de muziek
winnen, ofschoon dan Leo een der begaafdste jongere meesters was, die zij onder
hare vrienden telde? Dit was lieflijker poëzie dan alles wat ooit voor het melodrama
geschreven was, dit overtrof zelfs Zeno's beste werk verre. Deze verzen waren muziek
zelf, en wanneer zij hen, als zij ‘appartement’ hield en hare vrienden om zich heen
verzamelde, voordroeg, dan was er in haar een gemoedsverheffing, alsof zij gevoelde,
dat met hen de kunst, die zij liefhad, was verjongd, een indruk, dien de oude meester
Scarlatti, roemrijke veteraan der muziek, met haar deelde. Zij zou en zij moest weten
wie de dichter van het juweel was.
Zij vroeg er al hare vrienden en kennissen naar, stuurde er Bulgarelli op uit, sprak
zelf, mild met glimlachjes en klinkende overredingen, met het dienstvolk van Zijn
Excellentie. Eindelijk kwam de capo-virtuosi, Mazzanti, bij haar met een gezicht,
waarin geheimzinnigheid en zelfvoldoening om de eerste uitdrukking streden, en,
fluisterend, achter de hand, de oogen half toe, zei hij: ‘Ssst! Romanina mia, ik weet
het!’
‘Wat weet-je?’
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‘Wie de dichter is.’
Zij kreet het haast uit van tevredenheid. ‘Vertel op!’ riep zij, begeerig.
Eigenlijk wist hij nog niet veel, niet meer dan dit: kort voor het manuscript van
‘De Tuinen der Hesperiden’ aan maestro Leo was ter hand gesteld, had een lakei
van den onderkoning een brief gebracht aan zekeren abbé Pietro Metastasio,
leerling-rechtsgeleerde van den advocaat Castagnola op den Vrouw-en-Koninginnehof,
bij de Domkerk. Welnu, die Pietro Metastasio was, zei men, een dichter, die op
veertienjarigen leeftijd al een tragedie had geschreven, Justinus getiteld, die in de
kringen der Romeinsche Arcadia, waarvan hij lid was, zeer op prijs was gesteld.
‘Pietro Metastasio’, prevelde la Romanina. ‘Nooit van gehoord. - Op den
Vrouw-en-Koninginnehof, zeg je? Daar woont, heb-ik-'t-wèl, de oude heer Vanvitelli,
je weet wel: die Hollandsche schilder, met zijn grooten bril, de vader van Gigi, den
jongen bouwmeester.’
Zij had in langen tijd Gigi Vanvitelli niet ten harent gezien. Nu, terwijl het ging
naar de eerste voorstelling, en zij intusschen ijverig las in die tragedie Justinus, een
jaar of tien geleden al gepubliceerd, waarin zij, ondanks de stroefheid der verzen,
sommige deugden hervond van ‘De Tuinen der Hesperiden’, nu was zij er bijna van
overtuigd, dat die Pietro Metastasio de gezochte dichter moest zijn. Toèn, daarop,
haar heerlijk succes als Venus! O, maar zij herinnerde zich ook niet in lang met
inniger welbehagen een rol te hebben gespeeld en gezongen. Zij bewonderde den
nog onbekenden dichter niet enkel, zij gevoelde dankbaarheid voor hem, dat hij haar
kunst, haar zelf dus, dit had geschonken.
Zij was gewoon, na de voorstelling, voor een uur of zoo nog eenige vrienden te
ontvangen en - alsof hij zich geroepen hoorde - de jonge Vanvitelli was haar komen
huldigen, zooals de andere. Zij viel hem haast om den hals: ‘Gigi!’ riep zij in
hartstochtelijke vreugde uit, ‘ken-je den abbé Pietro Metastasio, die op den
Vrouw-en-Koninginnehof bij zekeren advocaat Castagnola woont?’
Gigi Vanvitelli kende hem heel goed, was met hem bevriend.
Zij gaf hem een kus op de wang, en klapte in de handen van pleizier. ‘Vertel op,
Gigi, wat is 't voor iemand’. En Gigi, die niet voor niet architect en zoon van een
Hollandschen vader was, en dus het leven met scherpe oogen aankeek, beschreef in
bijzonder-
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heden het uiterlijk van zijn vriend als dat van een jongen edelman, middelmatig van
statuur, met zeer hoog en zeer mooi voorhoofd, rijk krullend haar, zwart, dat hij met
een zwart lint in den nek samenbond, donkere oogen vol uitdrukking, maar waarvan
toch bovenal de ietwat weemoedige zachtheid trof, een fijnen, heel-even gebogen
neus, een glimlachenden mond met volle hel-roode lippen, de wangen blozend.
‘Bravo Gigi’, juichte la Romanina hem toe. ‘Ga voort: zijn karakter’.
Ah, dit was moeilijker te zeggen: hij was stil van aard, zwijgzaam, maar wat hij
zei trof door de klaarheid van gedachte en de sierlijkheid van woord. Toch kon hij
vroolijk zijn, in gezelschap van vrienden van zijn leeftijd. ‘Maar waartoe, schoone
Romanina, die belangstelling voor den abbé Pietro Metastasio?’ zoo eindigde Luigi
Vanvitelli zijne inlichtingen.
Zij keek hem een oogenblik met grappig medelijden aan, terwijl zij hem liefkoozend
een tikje met haar waaier op de wang gaf. ‘Die onnoozele Gigi’, zei zij lachend, ‘hij
vraagt waarom ik belangstel in den abbé Pietro Metastasio!’
Haar man, Domenico Bulgarelli, bij verkorting maar door de vrienden ‘Bulga’
genoemd, vormde een groepje met graaf Conti, den hoofd-impresario voor het
loopende carnevalseizoen, en den capo-virtuosi Mazzanti, ernstig bezig zijn hof te
maken aan den bonten papegaai der gastvrouw, dien hij in zijn kooi had wakker
geplaagd, en door wien hij nu openlijk voor ‘schurk’ werd uitgemaakt. Daar was ook
Pasquale Cafaro, ‘il Cafariello’ genoemd, die zijn vriend, den jongen castraat Carlo
Broschi had meegebracht, wien maestro Nicolà Porpora de beste leerling noemde
zijner uitnemende zangschool der ‘Armen van Jezus-Christus’. Hij was nu in gesprek
over de voorstelling met de eerste danseres, la Bettina, ‘Pie' d'ucellino’ bijgenaamd,
die de vrouw was van Mazzanti en daarom bij la Romanina op bezoek kwam,
ofschoon zij deze giftig haatte. De ‘tweede vrouw’ ‘la Zippoli’, mooi, maar
middelmatige zangeres, fluisterde haar juist een vinnigheidje over la Romanina in
het oor, wijl zij deze in gesprek zag met een der rijke bankiers, de gebroeders Farina,
groote muziekliefhebbers: beschermers van Carlo Broschi, die aan hun naam zijn
bijnaam dankte van il Farinello. Daar waren eindelijk ook de meesters zelf: Porpora,
Sarro, de jonge Leo, de held van den avond, gelukgewenscht om
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de meeslepende bekooring zijner muziek voor ‘De Tuinen der Hesperiden’. En de
aartsvader het laatstgenoemd: de uitnemendste van alle toondichters, leermeester
van alle andere, de stokoude, maar nog zoo levendige cavaliere Alessandro Scarlatti,
veel minder trotsch op de groote hervorming door hem in de muziek van zijn tijd
gebracht, en op zijn daardoor gewonnen ridder-titel, dan op het talent van zijn zoon
Domenico, den beroemden klavierspeler, die nu in dienst was van den koning van
Portugal.
Al deze gasten, die met het muzikale volkje van den hofschouwburg la Romanina's
salon vulden, hadden met eenige verwondering haar gesprek met Gigi Vanvitelli
aangehoord. Nu, na Gigi een tikje met haar waaier gegeven te hebben, keerde zij
zich tot hen om en zei: ‘Mijne heeren,’ - de dames liet zij met opzet ongenoodigd,
die kwamen of die kwamen nièt - ‘ik noodig u allen uit om morgenavond, na de
voorstelling, hier kennis te maken met den abbé Pietro Metastasio, dichter van “De
Tuinen der Hesperiden.” Jij, Gigi, wees zoo goed je vriend mee te brengen, maar
zeg hem nog niet, dat ik weet, dat hij de dichter is.’
‘Is hìj dan de dichter van ‘De Tuinen’? vroeg Gigi verbaasd.
Opnieuw gaf la Romanina hem een tikje op de wang, en zei lachend: ‘onnoozele
Gigi! Dat is bekend, bevriènd met een der beste dichters van Italië, de hemel weet:
misschien de beste, en hij weet het niet!’
‘O, dat hij dichtte, weet ik wèl, maar dat doet iedereen’, zei Gigi, ietwat beteuterd.
‘Maar iedereen dicht niet ‘De Tuinen der Hesperiden’, merkte la Romanina op,
terwijl zij met een sierlijken hoofdknik van graaf Conti een snuifje aanvaardde.
‘Mààr, mijne heeren’, zeide zij, zich opnieuw tot hare gasten wendende, ‘ik verzoek
u geheimhouding. De abbé Pietro Metastasio wenscht, om zekere redenen, die mij
nog niet bekend zijn, niet genoemd te worden als dichter der “Tuinen”. Wij moeten
dat eerbiedigen.’
‘Maar hoe weet-je, dat hij de dichter is?’ vroegen allen als om strijd.
‘Voor een vrouw, die iets weten wil, blijft niets geheim’, antwoordde la Romanina
met haar liefsten lach. ‘Wij zullen er morgenavond mèèr van hooren.’
***
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Zij was maar de dochter van arme Romeinsche ouders, doch had al vroeg de aandacht
getrokken door haar verstand en haar steeds rijker en krachtiger stem. Hare ouders,
oòk om een mond minder aan tafel te hebben, hadden haar toen afgestaan aan de
nonnen van ‘De Godsvrucht’ die een der uitnemendste zangscholen van Italië
bekostigden, en daar was Marianna Benzi de beste zangeres geworden, wier stem
de feestelijke oratoria der vrome zusterkens tot engelenzang maakte. Zij was niet
mooi, ofschoon zij oogen van zeldzame diepte bezat, en in haar ietwat onregelmatig
gelaat weêrspiegelde de geringste aandoening harer fijn gestemde ziel. Zij was, beter
dan mooi, uitermate lieftallig.
In de eerste jaren, na haar muziekopleiding, had zij het moeilijke leven der
virtuosen-familiën meegemaakt: tweede of derde partij, altijd afhankelijk van de
grillen der prima donna of van den eersten castraat, achtervolgd door de
amoureuselijke kuren van den ‘eersten man’ tevens; 's winters, gedurende het carnaval,
dat gewoonlijk half-December begon, wonende in een koude kamer eener nauwe
straat van een of andere groote stad, 's zomers meest tusschen de wielen van diligence
of postwagen, op reis naar de groote jaarmarkten. Maar allengs was zij naar voren
getreden: de capo-virtuosi, het publiek, de voorname impresari, hadden oor gehad
voor haar geluid, oog voor haar spel: in den Sint-Jan-Guldenmondschouwburg van
Venetië was zij voor 't eerst opgetreden als ‘eerste vrouw’. Van dat oogenblik was
haar weg gebaand.
Een paar jaren had zij toen gezongen aan den hofschouwburg van den Keurvorst
van Saksen: zij was, natuurlijk, een poos lang zijn vriendin geweest. Want dat ging
zoo: onder de strenge tucht der virtuosenfamiliën bleven de tweede en derde
zangeressen wel eerzaam, maar met het succes kwam ook de verleiding, en de prima
donna leefde zooals zij het goed vond. La Romanina was niet deugdzamer, ook niet
loszinniger geweest dan de meeste harer kunstzusters. Zij had haren vereerders,
buiten haar kunst om, gaarne een pleizier gedaan, dat haar zoo weinig opoffering
kostte, en als madama van den Saksischen Keurvorst, bij haar hooge kunstgage, nog
in kostbare geschenken het loon ontvangen van zoo niet mooie dan toch bekoorlijke
vrouw. In Italië teruggekeerd was zij rijk.
Een der gevierdste zangeressen van haar tijd, had zij verder engagementen in den
vreemde geweigerd, maar in alle groote
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steden van Italië was de roem der Romanina onovertroffen, behalve, natuurlijk, in
Rome, waar geen vrouwen op het tooneel werden geduld - vanwege de onzedelijkheid,
weet u - en de vrouwenrollen, ook in het treurspel en het geïmproviseerde blijspel
en het ballet, werden gezongen, gespeeld of gedanst door castraten. Het moet gezegd
worden: vaak in de hoogste veredeling van kunst. Van haar twintigste tot haar dertigste
jaar, waarop de Saksische Keurvorst haar, èn als prima donna èn als madama, een
opvolgster gaf, zonder dat haar levensklank er door zakte, was dus het leven der
Romanina, één gracelijk en verstandig aanvaarde toejuiching geweest, overal
gehuldigde vrouw, die zich plotseling eenzaam gevoelde. Zij was toen in 't huwelijk
getreden met den jongen zanger Bulgarelli, Domenico, die beter gedaan zou hebben
zijn vader in diens schoenmakerswerkplaats te helpen, want stem had hij niet voor
een quartino, en muzikaal gevoel niet voor een baiocco. En dat was toch maar
operazanger geworden. Maar hij was uiterst goedhartig, en had een knap gezicht,
een hèèl knap gezicht. La Romanina was daar gevoelig voor. Zij trouwde met hem,
nadat zij hem te verstaan had gegeven, dat het eêr vriendschap dan hartstocht was,
welke haar leidde hem als echtgenoot te aanvaarden. Hij was verstandig genoeg zijn
positie te begrijpen: een verzekerde toekomst, vertrouwelijke omgang met een lieve
en geestige vrouw, die slechts van hem verlangde, dat hij haar secretaris en
administrateur zou zijn, en voorts, als het pas gaf, boven ijverzucht verheven, òf iets
door de vingers wist te zien òf zich, discreet, wist te vervluchtigen. Kortom, een man
die niet lastig was.
Domenico Bulgarelli verstond zijn positie uitstekend: hun huwelijk, want een
huwelijk was het dan toch, was nu reeds een harmonisch verbond van bijna tien jaren.
Nooit een onaangenaam woord, nooit iets onvriendelijks: een volmaakte
vertrouwelijkheid. La Romanina was de lieve meesteres, die verzocht ofschoon zij
recht had te gebieden, hij de kiesche secretaris, die in haar bereik was, wanneer zij
hem noodig had, en zich deed vergeten, waar dit pas gaf. Voorts een sjarmante jongen,
joviaal met la Romanina's muzikale vrienden, gevoelig voor de lieve danseresjes
van het ballet, in wier omfladdering Marianna hem gaarne vrij liet. In een woord:
een ideaal huwelijk.
Zij was nu niet meer jong, la Romanina, de nieuwe Parijsche mode, van eenige
jaren geleden, om het haar te poederen, was
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haar welkom geweest, wijl zij in hare rijke lokken, zwart, reeds de eerste grijze haren
had ontdekt. Zij had die onmiddellijk nagevolgd. Maar wat hinderde het, dat haar
jeugd haar ontging, wijl haar stem frisch bleef, en zij nog steeds gehuldigd werd als
kunstenares en als vrouw? Zelden echter was haar triomf volkomener geweest dan
als Venus in ‘De Tuinen der Hesperiden’ en 't was niet enkel dankbaarheid daarover,
het gevoel dat haar dreef om den dichter, den abbé Pietro Metastasio dan, te leeren
kennen, ook om het groote talent van dit dramatisch gedicht: verzen zoo bekoorlijk
van geluid, dat de muziek van Leo hen tot een waarlijk hemelsche harmonie bracht.
Maar bovenal: deze jonge dichter vertolkte de liefde met een diepte van gevoel en
een kracht van kwijnenden hartstocht, zooals het melodrama tot nu niet had gekend.
Om zòò te kunnen dichten, zei la Romanina zich, moest hij in staat zijn liefde te
gevoelen, en hàd hij die reeds gevoeld, met een zielekracht van lieflijke bedwelming.
Deze kunstenares, van het vuur van den hartstocht doorgloeid, voelde voor den jongen
dichter een zielsverheffing nog voor zij hem als man had gezien.
***
Luigi Vanvitelli had de hem opgelegde taak verstandig volbracht. Hij had het
oogenblik afgewacht, dat Pietro naar de ‘Vicarìa’ ging om hem ter zijde te komen,
schijnbaar bij toeval, en het gesprek geleid op ‘De Tuinen’, waarvan dien avond de
tweede voorstelling zou gegeven worden. Zoo, over la Romanina sprekende, was
hij slim genoeg geweest den dichter niets van haar uitnoodiging te zeggen, maar het
verlangen in hem te versterken met haar kennis te maken, en had hem toen voorgesteld
mede te gaan naar haar ‘apartement’ na de voorstelling.
De geheimhouding drukte Pietro. Het is waar, dat Z.E. de Onderkoning hem zijn
woord gegeven had, dat zijn geheim geëerbiedigd zou worden. Ook waar, dat hij
meester Castagnola beloofd had niet meer te zullen dichten, en, de hemel weet wàt
gebeuren zou, indien bleek, dat hij zijn belofte ontrouw was geworden. Maar het
kropte in hem op, hij gevoelde niet te kunnen nalaten het openlijk te erkennen, dat
hij de dichter der ‘Tuinen’ was: het lag hem achter de lippen, gereed om te ontsnappen
bij de eerste onbedachtzaamheid. Hij moèst maestro Leo bedanken voor
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zijn lieflijke muziek, moèst la Romanina te kennen geven hoe zij zijne bedoelingen
tot in de fijnste ontleding had begrepen, moèst ‘il Cafariello’ en den anderen de hand
drukken tot dank. Dit alles kòn niet langer in hem wachten: het geheim was hem te
zwaar.
Zoo had hij dan, toen Gigi Vanvitelli hem sprak van het ‘apartement’ der
kunstenares na de voorstelling, gehuiverd van verlangen om daarheen mee te gaan.
In Rome, in de jaren na zijns pleegvader's Gravina's dood, die hem, behalve drie
kleine prebenden, welke hem maandelijks veertig rijksdaalders opbrachten, erfgenaam
had gelaten van een waarde van 15000 rijksdaalders, toen hij met Romeinsche
edellieden het leven had geleid van ietwat loszinnigen abbé, waren de jonge dames
van het melodrama hem niet onbekend gebleven. De oude heeren trouwens evenmin.
Hier kende hij niemand van het tooneel. In Napels gekomen, een kleine twee jaar
geleden, ietwat berooid, ontgoocheld, verschrikt, ontwaakt uit een liefdesdroom,
waarvan de herinnering in zijn ziel naknaagde, en waardoor hij, waarschijnlijk met
opoffering van geheel zijn toekomst gevangen zou zijn geraakt in een huwelijk met
de wèl héél mooie, wèl heel lieve, maar ook wèl heel arme Rosalia Gasparini, indien
hij niet zonder mededoogen voor zich-zelf en haar zich hadde losgemaakt en ware
heengegaan. Hierin was het leven hem toch wel wreed geweest, waar het hem in al
het andere begunstigd had. Hij was naar Napels gesneld om het gevaar van zwak te
zijn voor hare tranen te ontkomen, om een geheel nieuw leven van ernstige studie te
beginnen in overeenstemming met de geestelijke orden, de laagste voorloopig nog,
waartoe hij reeds behoorde, en naar het loutere voorbeeld van zijn pleegvader, den
abbé Gravina, voor wien in het leven niets, maar ook niets bestaan had - boven de
groote genegenheid, welke hij dan aan hem, Pietro Metastasio, zijn aangenomen
zoon, bewees - dan zijne klassieken.
Zoo had de jonge abbé dan gemakkelijk aan meester Castagnola de belofte gedaan
niet meer te zullen dichten, hij die in Napels terugkwam in een levenscrisis van
zelfverwijt en twijfel. Maar het was hem niet mogelijk geweest haar gestand te doen:
de toejuiching zijner voorname begunstigers der Pignatelli-familie, de voorspiegeling
van gravin Althann, die hem zoo verlegen makend had aangezien, de uitnoodiging
van den onderkoning, het succes van den vorigen avond: heel de bevolking van
Napels,
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welke naar hem vroeg: het geheim moèst over zijne lippen: ‘ik, Pietro Metastasio!’
La Romanina te zien, te spreken, te hooren hoe zij over zijn werk dacht, haar
misschien, misschièn toe te fluisteren: ‘De Tuinen der Hesperiden’ zijn van mij, haar
verbazing dan te zien, o het lokte hem onweerstaanbaar! Ja, ja, hij zou met Gigi
Vanvitelli meegaan, met maestro Leo kennis maken, met de andere meesters, die
daar zouden zijn, had Gigi hem verteld, Scarlatti den aartsvader der muziek, Sarro,
wiens kerkmuziek hem heiliger was dan de sacramenten zelf, Porpora, wiens ‘opera’
Faramondo nu door geheel Italië werd opgevoerd, de virtuosen: zij waren zijn echte
familie: onbekend nog, hing zijn hart met honderd onzichtbare draden aan het hunne,
vereenigd in één groote liefde: het melodrama.
Hetzelfde aanzienlijke publiek van den vorigen avond was ook nu in den
Sint-Bartholomeusschouwburg gekomen. Daar was de onderkoning en de prinses
Borghese in gezelschap van haar cicisbeo, den hertog di Maddaloni, met haar gevolg
in de hofloges, daar waren de Pignatelli-Belmonte, daar de hertogin de Monte-Leone,
de eenige die in haar loge, onder een schilderij van de Heilige maagd, een crucifix
had hangen. Dit verhinderde niet, dat juist bij haar het luidste gelachen werd, zoo
niet, minchiate gespeeld wanneer een opera slecht, vervelend of te vaak gezien was.
Wat de groote spiegelloge der bankiers Farina betreft: die was dicht bezet met dames
en heeren, bekend om hun verlustiging in muziek en zang. De meeste loges waren
vol, ook die van den benedensten omgang, waar slechts het lichte vrouwvolk
plaatsnam vanwege de dichte nabijheid van den soms al te onstuimigen ‘bak’. Minder
kaarsen aangestoken, 't is waar, wijl het nu geen gala-avond was, maar de geestdriftige
stemming van den vorigen avond deed zich gelden in iets feestelijks toch, dat aan
het rumoer in de zaal een vroolijker luidruchtigheid gaf.
Geen loge was prachtiger behangen dan die van het jonge echtpaar Pignatelli, dat
er een salon van gemaakt had van Venetiaansche spiegels in zeegroen gecapitonneerd
satijn: de jonge prinses was blond. Zij waren nu anderhalf jaar getrouwd en donn'
Anna toonde zekere teekenen, dat het huwelijk gezegend zou worden. Sjarmant, die
jonge twee: men had pleizier in hun liefde van Daphnis en Chloé. Het had wel een
half jaar geduurd éér don
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Antonio, sinds eenige jaren de cicisbeo van de hertogin Scartoni, naar zijn verlaten
dame, die zich intusschen met candidaat ‘dienende ridders’ had moeten vergenoegen,
was teruggekeerd, en dan nog, men merkte het ging niet eens van harte. Donn' Anna
had toen tot cicisbeo den jongen prins Ruffo gekozen, die 't ijverigste naar haar
gedongen had, maar om duidelijk te laten merken, dat zij niets voor hem voelde, den
kapitein der Duitsche lijfwacht, graaf Von Uffen tot tweeden cicisbeo aangesteld:
een veertig-jarigen dikken Beijer, die het Italiaansch sprak op een manier, dat het
den ooren pijn deed.
De abbé Pietro Metastasio die met zijn vriend Gigi Vanvitelli de sleutels gehuurd
had van twee klapstoelen voortaan in ‘den bak’, had, toen hij, niet zonder een monnik
op de bloote teenen getrapt te hebben, waarom deze hem een verwensching
toesnauwde, welke niets bezat van heilige duldzaamheid, door het gedrang van het
staande en vroolijk-rumoerige ‘bak’publiek was heengedrongen en zijn stoel
opengesloten, dadelijk den blik gericht naar de loges zijner voorname vrienden. Don
Antonio was in de loge der Ruffo's, donn' Anna kwam juist met haar ‘dienende
ridders’ binnen, enkele loges waren nog leeg. Daar werden de eerste klanken ingesteld
van Leo's jubelende inleidingsmuziek, toen het gejoel, in plaats van tot stilte te dalen,
plotseling opraasde als van bezetenen, wijl uit den ‘engelenbak’ vellen papier
neerwarrelden: een of ander lofdicht waarschijnlijk. Onder die warreling als van
groote sneeuwvlokken, waarbij het gevaar groot was, dat het papier in brand zou
geraken door de vele buiten de loges uitstekende kaarslichten, strekten de armen van
dames of hare cicisbei zich uit om zoo een vel in zijn neerschommeling te grijpen,
terwijl in den ‘bak’ een pandemonium ontstond van honderden opgestoken handen
onder gefluit, geroep, gelach en gesis om stilte. Het was een lofsonnet op La Romanina
en den ‘onbekenden dichter’, die gebeden werd zijn naam niet langer te verzwijgen,
- want en Metastasio las deze beminnelijke overdrijving van den dichter, onbekend
ook hij, niet zonder een glimlach van gevleid zelfbehagen - Napels had dien nacht
niet kunnen slapen, bezig gehouden door de vraag wie hij was?
Maestro Leo had een oogenblik zijn dirigeerstokje neergelegd: het publiek was
de meester. Indien 't het publiek behaagde rumoer te maken, dan had de kunst te
zwijgen. Nu, nadat iets dat op verkalming leek de gemoederen gestild had, en het
geroep om
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stilte nog slechts door het open- en dichtslaan der logedeuren van de laatkomers werd
bijgehouden, nu tikte de maestro opnieuw de aandacht zijner instrumentalisten òp
voor de liefelijke verklanking zijner droomen.
Het succes was ook dien avond overweldigend geweest, en toen Mazzanti, het
hoofd der virtuosen, voor het doek kwam om wie weet welk werk aan te kondigen,
had het publiek, nog voor hij spreken kon, hem: ‘questa! - questa!’ toegeroepen. Het
groote ballet in de pauze, ‘Antonius en Cleopatra’, waarin zijn vrouw, eerste danseres,
la Bettina, ‘Vogelvoetje’ - ‘la Pie' d'uccellino’ - wonderen van lieftalligheid had te
zien gegeven, was haast ongemerkt voorbijgegaan: het publiek te veel bezig gehouden
met de vraag, wie toch de dichter was van een zangspel, dat zulk een succes had
kunnen oproepen, zonder dat er èèn enkel paard op het tooneel was gekomen, zonder
de geringste apotheose.
***
In het koffiehuis van den schouwburg had Luigi Vanvitelli den abbé Pietro Metastasio
voorgesteld aan zijn vader, een heer met scherpzinnig en levendige oogen achter
groote ronde brillenglazen in schildpadden omlijsting, waarom hij onder de schilders
van Rome en Napels bekend was als ‘Kasper met den bril’. Hij was een nog krachtig
man, groot en gezet, gezond van kleur, een Duitscher, naar zijn uitspraak te oordeelen.
Maar de oude heer verbeterde dien indruk, door Pietro te kennen gegeven, door te
zeggen, dat hij Hollander van geboorte was. Met verrassing zag de jonge dichter den
ouden schilder aan, die zoo plotseling hem van dit Ultima Thule der aarde, altijd,
naar zijn voorstelling, onder sneeuw en ijs, hem voor oogen werd gesteld, en drukte
hem vol dadelijk gewonnen vriendschap de hand.
Machtige republiek, dat Holland, zoo iets als Venetië, maar van liberaler doen.
En Metastasio's eerste vraag natuurlijk naar dien beroemdste aller Hollanders, den
grooten Boerhaave, die, zei men, den ‘Steen der wijzen’ had gevonden.
Maar de oude heer Vanvitelli antwoordde niets meer van Holland te weten, waar
hij, ja, geboren was, in een allerliefst stadje, Amersfoort, maar dat hij reeds vroeg
had verlaten, wijl door het fanatisme van de Protestantsche voorgangers een Katholiek
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als hij er geen leven had. Hij was nu van heeler hart Italiaan, vader van Italiaansche
kinderen....
‘Inderdaad, zei Metastasio, uw naam is Italiaansch....’
‘O, mijn naam is een Italiaansche verbastering van het Hollandsche Van Wijttel.’
De jonge abbé zag glimlachend zijn vriend Gigi aan om dien zonderling klinkenden
barbaarschen naam, die toch wel wat Italiaansch had, maar het ongeduld om naar la
Romanina te gaan, deed hem vragen wat hen nog hier hield? Maar vòòr Luigi hem
kon antwoorden, kwam in de rumoerige opeenhooping der schouwburgbezoekers,
die hoog van geluid en druk van gebaar de voorstelling bespraken, een jonge man
op hen toe, dien Luigi begroette als Farinello, misschien, dacht Metastasio, wijl hij
een der weinige was, die, naar de Fransche mode, zijn haar gepoederd droeg.
Metastasio zag dadelijk in hem den castraat. Geheel zijn voorkomen, zijn kleedij,
sjofel maar zwierig: een kazak van donkerblauw fluweel, onder den langen zwarten
mantel, die los om zijne schouders hing, een lichtgeel satijn vest, niet zonder vlekken
maar met blauwe bloemen geborduurd, zijn klein driekant steekje, dat hij schuin op
het hoofd droeg, was wat vervrouwelijkt, evenals zijn klankrijke stem. Maar zelden
had men onder zijns gelijken een gelaat gezien van edeler lijnen, oogen van
beminnelijker zachtheid. Hij was groot van gestalte en bijzonder welgemaakt. Zooals
zijn gelaat trof door de veredeling van een breed voorhoofd, dat, rustende op zware
wenkbrauwen, diepliggende oogen overschaduwde, wier weemoedige uitdrukking
zoo harmonisch overeenstemde met den glimlach zijner fijne lippen, zoo was er iets
in zijn houding, en de wijze waarop hij het hoofd droeg, dat door zijn voornaamheid
een indruk maakte, welke nog versterkt werd door het wit van zijn haar - ofschoon
door den poeder het zwart heen scheen - dat zijn bleek en dun gelaat met de zwarte
wenkbrauwen en lange zwarte wimpers nog scheen te vergeestelijken. Nog van
niemand had de wel vreemde mode om zich het haar te poederen Metastasio zoo
aangestaan als van dezen jongen man, ofschoon de kraag van zijn zwarten mantel
geheel met meel bestoven was.
De oude heer Vanvitelli, die juist bezig was zijn grooten neus vol te proppen met
geurigen rapé uit een gouden snuifdoos, drukte Il Farinello de hand, wien Gigi aan
Pietro Metastasio voorstelde

Groot Nederland. Jaargang 11

390
als Carlo Broschi, de beste leerling van maestro Porpora, een lof waartegen il
Farinello bescheiden protesteerde. En dadelijk begon Carlo Broschi de ‘Tuinen’ te
roemen, de muziek van Leo, het beste wat hij geschreven had, zang en spel van la
Romanina, de zoetvloeiende verzen van het gedicht, dat, zei men, het werk was van
een jongen dichter: kortom een volmaakte voorstelling, wijl Il Cafariello natuurlijk
ook uitnemend was geweest.
‘Een jonge dichter?’ vroeg Gigi Metastasio aanziende, ‘ken je hem dan?’
Neen, il Farinello kende hem niet, maar men zei zoo in het publiek, dat de ‘Tuinen’
het werk moest zijn van een jongere. In ieder geval was hij verlangend om met hem
kennis te maken, immers la Romanina had hun beloofd, dat hij vanavond op haar
‘appartement’ zou komen.
Luigi Vanvitelli glimlachte om de uitdrukking van verbazing op Metastasio's
gezicht.
‘Komt hij vanavond bij la Romanina?’ vroeg deze op langgerekten toon.
‘Zoo heeft zij ons althans beloofd, niet waar Gigi?’ zei il Farinello.
Gigi knikte toestemmend, en vreezende, dat het gesprek een wending kon nemen,
welke zijn list om Metastasio mee te krijgen zou doen mislukken, zei hij, zijne twee
vrienden zacht bij den arm nemende: ‘la Romanina is zeker al thuis, zij zou in haar
koets de meesters Scarlatti en Leo meenemen. Wanneer wij nu langzaam opstappen,
komen wij juist op tijd. Kom-je mee, babbo?’ vroeg hij zijn vader.
De oude heer sloeg zwijgend, maar met een toestemmenden hoofdknik, zijn mantel
dichter om, zoodat de onderste helft van zijn gelaat door een plooi bedekt werd, een
voorbeeld dat de drie jongeren volgden. Opnieuw was de avond vochtig-kil: de laatste
koetsen der schouwburgbezoekers reden weg, de laatste napraters stonden onder de
portieken voor de reeds gesloten deuren. Alle lichten in het groote gebouw waren
gedoofd, op zijne stoeptreden hokten groepen van met vodden bedekte lazzaronen
reeds dicht naast elkander; boven de huizen was de donkere lucht rossig van den
weerschijn van het Vesuviusvuur.
In gedachten verzonken ging Metastasio met zijne vrienden naar de woning der
Romanina, zich afvragende wat het beteekende,
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dat Carlo Broschi zoo zeker was er met den dichter der ‘Tuinen’ kennis te zullen
maken? Was er dan misschien een bedrieger, die misbruik maakte van een geheim
om zich de eer van eens anders werk aan te matigen? De weg van den schouwburg
naar de woning der zangeres, ofschoon deze toch niet ver was, duurde hem lang. La
Romanina woonde op een derde verdieping van een oud palazzo in de Nordanesstraat,
de koetsdeur stond half open, in het hooge portaal scheen nog het zwakke licht van
een olielampje in den grooten, gekroonden lantaarn, opgehangen in het midden van
het kruisgewelf, maar de breede steenen trappen waren duister, en de vier bezoekers
strompelden voorzichtig naar boven. Een kittig dienstmeisje deed hen op hun geklop
open, en nam hunne mantels en hoeden in ontvangst. Toen gingen de drie vrienden
des huizes Metastasio voor naar het salon van la Romanina.
Deze stond in het midden van de hooge, ietwat duistere zaal, immers slechts door
de kaarsen van enkele armluchters verlicht, omgeven door eenige heeren, van wie
Metastasio dadelijk den ouden Scarlatti en maestro Leo uit de schouwburgzaal
herkende.
In haar eene hand had zij een stuk pastei in de andere een glas water: zij deed
inderhaast haar avondmaal, wijl zij, wanneer zij optrad, in de tweede helft des daags
niets at. Maar toen zij Luigi Vanvitelli, en hare twee andere bezoekers zag
binnenkomen met een onbekenden abbé, zette zij eten en drinken oogenblikkelijk
op een blad, dat een oude dienstvrouw haar voorhield, die er mee heenhing, en, op
den jongen Vanvitelli toetredende, vroeg zij: ‘en?’
Op den abbé naast hem wijzende, zei hij met een lichte buiging: ‘vereerde vriendin,
vergun mij het genoegen u mijn vriend den abbé Pietro Metastasio voor te stellen’.
Zij kreeg een kleur van vreugde, welke zich door een lichten kreet te kennen gaf,
terwijl zij Metastasio een oogenblik met wijd geopende oogen van opgetogenheid
aanzag.
Deze maakte zwijgend een buiging, terwijl hij haar de hand kuste. Zij hield de
zijne vast, en terwijl andere bezoekers haar salon binnentraden, vroeg zij hem, met
zachte doordringing harer oogen aanziende, ‘niet waar, ik mag in u den dichter
begroeten van een meesterstuk, dat mij, dat ons allen verrukt, ‘De Tuinen der
Hesperiden’?
Metastasio zweeg: het duizelde hem, en hij sloot even de oogen.
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Hij voelde zich door zijn geluk overstelpt. Toen, begrijpende dat zijn zwijgen
toestemming beteekende, wendde zij zich tot hare gasten, en luid zei zij: ‘Mijneheeren,
ik heb de eer u den abbé Pietro Metastasio voor te stellen, den jongen dichter, dien
u allen verlangd hebben te kennen’.
Over deze menschen kwam plotseling een groote vreugde. Zij omdrongen
Metastasio, drukten hem de hand, sommigen gaven hem een kus op de wang en
riepen het uit hoezeer zij zich bevoorrecht achtten hem te kennen. De ontroering
belette Metastasio eerst zijn dank in gevormde zinnen te zeggen, maar allengs
beheerschte hij de overstelping van zijn geluk. Het scheen, alsof zijn oude en reeds
lang verloren gave van verzen te improviseeren, waardoor hij als jongen in de
Romeinsche achterbuurt, te midden van een aandachtig luisterend straatpubliek, de
aandacht getrokken had van den abbé Gravina, die zijn pleegvader zou worden, hem
plotseling weer bezielde. Rhytmisch en klaar, in bloemrijke zinnen, welke hij uitsprak
als verzen, antwoordde hij, dat welke verdiensten ook zijn poëem ‘De Tuinen der
Hesperiden’, mocht bezitten, deze een groot deel van hun succes dankten aan de
muziek van maestro Leo - wien hij onderwijl dankbaar de hand drukte - zang en spel
van de onvergelijkelijke Romanina, - tot wie hij zich opnieuw vooroverboog om haar
de hand te kussen - en het talent tevens van dien uitnemenden Cafariello, om de
andere zangers en zangeressen niet te vergeten, wier zang en spel hij roemde. Men
juichte zijne woorden toe met handgeklap, met bravo's! Deze kunstenaars waren
gelukkig als kinderen en gaven hun blijdschap onstuimig te kennen, zelfs de aartsvader
Scarlatti, uitgemagerde grijsaard, gebogen onder een ouderwetsch-hooge
allonge-pruik, welke hem in bollende, bruine krullen schouders en rug bedekte, over
een stokje heen, dat hij met zijne beide peezige handen vasthield, en bij elk zijner
toejuiching op den steenen vloer deed tikken. Eerbiedig trad Metastasio op hem toe
om hem de hand te kussen, maar de geestige grijsaard wilde dit niet: zijn bruin,
uitgedroogd gelaat met de schitterend zwarte oogen keek den jongen dichter
aanmoedigend aan: ‘Neen, neen’, zei hij, ‘ik ben noch een kardinaal, noch een prinses,
de handkus kun-je hun geven, mijn zoon. Kunstenaars, die elkaar begroeten omhelzen
elkaar met broederkus’. En mèt opende hij zijne armen om den dichter aan zijn borst
te drukken, en hem, opnieuw onder
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het bravo-geroep der omstanders, op beide wangen te kussen.
‘Men had mij beloofd met den dichter der “Tuinen” kennis te mogen maken’ zei
il Farinello, Metastasio de hand reikende, ‘maar ik wist straks, in 't koffiehuis, niet,
dat ik het daar reeds had kunnen doen.’
Op Metastasio's vraag wie hem dat beloofd had, helderde la Romanina hem op,
terwijl zij van maestro Scarlatti een snuifje aanvaardde, dat zij een oogenblik tusschen
duim en wijsvinger halfweg naar den neus opgeheven hield, terwijl de aartsvader
ook den jongen dichter de gouden doos voorhield, waaruit deze zwijgend met hoofsche
buiging een prise nam, hoe zij vernomen had wie de onbekende dichter was, en zij
toen geen rust had gevonden voor zij hem van aangezicht tot aangezicht haar dank
had betuigd. Door bemiddeling van Gigi Vanvitelli was haar dit eindelijk gelukt.
Zij zag Metastasio met een blik van verteedering aan. Hoe beantwoordde hij aan
het denkbeeld, dat zij zich van hem gevormd had. Misschien had zij hem zich iets
forscher voorgesteld, maar toch: hij was wèl de elegische zanger der liefde, dien zij
zich had gedroomd. In haar opvleugelende bewondering voor zijn gedicht mengde
zich plotseling een sympathie voor zijn persoon. Hij was zoo mooi, zoo bescheiden,
zoo beminnelijk. Zijne krullende zwarte lokken dartelden zoo zwierig om zijn fijn
gezicht, dat nu door een blos werd verlevendigd; zijne schitterende donkere oogen
vonkten wèl van een innerlijk leven, dat zij wenschte te mogen doordringen van
geluk; hij was, in zijn zwarte abbé's-kleeding, het sierlijk manteltje om de schouders,
zoo ingetogen, maar tevens zoo behagelijk en fijn. Er was iets voornaams in zijn
wezen, dat haar bekoorde en streelde.
Er werd gevraagd waarom hij zijn naam zoo geheim gehouden, zich aan de
toejuiching van geheel de Napelsche bevolking onttrokken had, en Metastasio's gelaat
versomberde zich een oogenblik. Hij dacht aan meester Castagnola en de gegeven
belofte. Maar een gevoel van verzet deed hem plotseling den hem aangelegden band
verbreken. Hij mocht, hij kon zich-zelf niet langer geweld aandoen, wilde het niet
langer. Voortaan zou hij dichten, vrijelijk, en niemand zou machtig genoeg wezen
hem dit te beletten. Meester Castagnola kon naar den drommel loopen. Hier, in deze
omgeving van kunstenaars, die zich allen geëerd hadden weten te maken, ieder voor
zich boven honderd rechtsgeleerde ‘strootjes’ uit, in
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muziek, in zangkunst, in schilderkunst, in bouwkunst, voelde hij zich sterk genoeg
om openlijk voor zijn dichtkunst uit te komen. Hij lachte vroolijk op, zich zoo thuis
gevoelende in dezen kring, zoo vertrouwd reeds met menschen, die hij een half uur
geleden nog niet kende, dat hij schertsend vertelde hoe hij, terwille van zijne
rechtsstudiën, meester Castagnola had moeten belooven niet te zullen dichten.
Allen om hem heen kreetten het uit: ‘wat een barbaar!’ - ‘Wat een oester!’ - ‘Wat
een houtwurm!’ - ‘Niet meer te dichten!’ Maar dat was onnatuurlijk, wreed,
onmogelijk, dwaasheid! Het geroezemoes was zoo hevig geworden, dat de papegaai,
die tot nu in zijn kooi, door een kleed bedekt, naar 't scheen had zitten slapen,
ontwaakte, en plotseling zijn krassende stem verhief met een: ‘bij Bacchus! Je bent
een schurk!’ Gevolgd door een nog krassender ‘koppiekrauw!’ Alle aanwezigen
braken in schater uit. Meester Castagnola vond dus in dit gezelschap van menschen
noch dieren een gunstige beoordeeling. Met hevige gebaren, luide en elkaar kruisende
stemmen, vroolijk gelach verdrongen deze kunstenaars zich om den dichter in hun
midden, en Neptunus en zijn zeevolk, dat zijn triumf omstuwde, leken in hunne
verbleekte kleuren van het gewelf der hooge zoldering zich over deze groep
luidruchtige menschen heen te buigen om hun blijdschap te beluisteren en er van
mee te genieten.
Maar sommigen dachten reeds aan heengaan: het werd laat; maestro Scarlatti zou
in la Romanina's koets naar huis rijden, Sarro en Leo zouden hem begeleiden. Het
was den volgenden dag Vrijdag, door geheel Italië waren dan de schouwburgen
gesloten. Terwijl la Romanina Metastasio de hand reikte, verzocht zij hem den
volgenden avond terug te komen voor een gezellig praatje, en hij nam blijde haar
uitnoodiging aan, gestreeld door haar lieftalligheid, op voorwaarde, dat zij hem
vergunde wat later te komen, wijl hij zich eerst zou hebben te vertoonen in de
conversazione van de prinses Pignatelli-Belmonte, zijn beschermster. De lieve
gastvrouw stemde daarin toe en werd tot afscheid gekust door den ouden Scarlatti,
die haar ‘zijn Marianna’ noemde.
Die naam deed Metastasio aan als een voorspelling van geluk. Was het omdat zijn
jongste zuster Marianna heette, en hij deze meer dan de oudere Barbara had liefgehad,
wijl zij hem steeds, wanneer hij bij zijne ouders in het koomenijswinkeltje thuiskwam,
zoo
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heerlijk opgetogen had verwelkomd? Dit was dan de derde Marianna, die als een
zon in zijn leven was, door wier gloed hij zijn ziel voelde zwellen van heerlijke
gevoelens in bloei, welke zich wilden verklanken. Marianna zijn zuster, Marianna
de gravin Althann, die wie weet welke toekomst hem voorbereidde, deze Marianna,
aan wie hij zijn eerste zonnestraling van succes dankte, en die hem steeds maar met
verrukking en teederheid aanzag: hij zegende in stilte dezen welluidenden naam.
***
(Wordt vervolgd.)
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Sonnetten1)
door Nico van Suchtelen.
Mijmertroost.
Zoo dan uw donzen wangen bleeken
Ten blos waar 'k eens hen heb gekust,
En 't speelsche handje lustloos rust
Waarlangs mijn vingren streelend streken;
Zoo 't floersend oog àl glanze' ontweken,
Als bij een ster in mist gebluscht;
En klacht, die pijnend pijnen sust,
Wil bevend van uw lippen breken;
Wanneer ge lang zòò waart gezeten
In droeve mijmring, zelfvergeten,
Niet wetend wat ge hoopt en wacht;
Zal 't eindlijk troostend in u doomen,
Dat 'k in mijn ver en eenzaam droomen,
Aan u, Schoon Lief, verlangend heb gedacht.

1) Uit den cyclus ‘Liefde's Dool’ die in dit najaar verschijnt bij de Maatschappij voor Goede
en Goedkoope Lectuur.
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Geen woorden zijn 't.
Nog waagt ge 't hoog woord niet te spreken
Dat als een trotsch heraut verkondt
Van twee zielen den sterken bond,
Door géén macht ooit weer te verbreken;
Maar blozen zie 'k uw wang en bleeken,
En trillen zie ik 't heimlijk rond
Uw teedren, schuw-begeergen mond,
Zoo 'k van uw vriendschap u hoor spreken.
Schoon Lief, zoo ge ooit in weifling weent
Of wat we elkander 't schoonste geven
Zij liefde of vriendschap, min of meer:
O denk: geen woord is 't dat ons eent,
Maar de eender drang van ons diepst leven,
Gloeiend als liefde, als vriendschap sterk en teer.
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Hoogste Liefde.
Heet mij niet valsch en trouweloos
Wanneer mijn arm, verdolend hart,
Van zorgen moe en blind van smart,
Een waanbeeld voor uw waarheid koos.
Ik heb u lief, nu en altoos,
En of mijn droef en moede hart
Bij andren rust of eenzaam mart
Om u: gij zijt mijn liefde, altoos.
En zagen vrouwen, wreed of teer,
Den dwazen dooler menig keer
In wilde aanbidding voor hen knielen;
Schoon Lief, hoe 'k hen heb liefgehad,
Het was ùw glans dien ik aanbad
In hunne en aller schoonen vrouwen zielen.
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De Bouwmeester.
Voor u bouwde ik dit heerlijk huis,
Waar door de marmerkoele zalen
En stille, scheemrende portalen
Mijmring zingt als droef windgesuis;
Of waar 't hoog-feestende gedruisch
Van heldenliedren en verhalen,
't Rinkinken klinkender bokalen,
Luid schallend door de nachten bruis'.
Schoon Lief, nu zult ge als een vorstinne
Wonen in 't heerlijk huis der minne,
In droom van vreugden menigvoud;
Maar ik, wiens liefde is 't eeuwig derven,
Zal verder, eenzaam verder zwerven....
Ik, die deez woon van glorie heb gebouwd.
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Droeve Lente.
Ween, ween, arm hart, in uw stil duister O wereld wijd en wonder-rijk,
Hoe straalt ge in Lente's praal en prijk!
En schuw mijde ik uw schoonen luister?
O zoeter winden week gefluister,
Straalstreelend licht, nu zwijg en wijk!
Foltring is uw teerheid gelijk....
Mijn hart wil weenen stil in duister.
Zon, sterren, zee, veld, stroom en woud,
Hemel en aard' wilde ik eens prijzen,
Schoon Lief, in liedren menigvoud;
Nu dwaal ik stom en blind van smart
Door lente's lichte paradijzen,
De hel, de hel diep in mijn donker hart.
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Klachtloos.
O mijn arm hart dat niet meer klagen
Kunt om uw leed, maar wrokkend lijdt
De stil-stervende droevigheid
Van uw lichtlooze, eenzame dagen;
O breek uit als de woeste vlagen,
Wier gierende geweldigheid
'k Als reuzen in tuimlenden strijd
Hoor door mijn donkre nachten jagen!
Winden! O voert mijn vreemd-verstilde,
Mijn huivrend, gruwzaamlijk verkilde
Hart mede in jammerluiden nacht!
Schoon Lief, en dat een god mij zende,
O, in een storm die nimmer ende,
Te zwijmen met der winden wilde klacht.
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De tooverbron.
Wel dikwijls als ik wrokkend staarde,
Hooploos op 't dorre, doode zand
Van 't eenzaam, smartverschroeide land
Waarin mijn ziel verdorstend waarde,
Leek 't leven zelf me een barre gaarde,
Waar 't aldaagsch Leed wreed heeft verbrand
Al 't schoon dat Liefde eens had geplant;
En stom, moedloos, zonk ik ter aarde.
Maar zoo mijn klachte' in rijmen zingen,
Begint diep in me een wonderzoet
Ruischen en murmelen te ontspringen;
Schoon Lief, en onze droomen zweven
Over een toover-koelen vloed,
De oasen toe van ons verborgenst leven.
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Onuitspreeklijk.
Schoon Lief, hoe zal 'k u waardig noemen;
Waar hoorde ik ooit geluid, waar zag
Ik ooit gedaant' wier glans vermag
Beeldend uw lieflijkheid te roemen!
Is niet uw naam als 't zoete zoemen
Der luchten op een zomerdag;
Is niet uw naam de stille lach
Van elfen in verscholen bloemen?
Aan al wat teer en lieflijk leeft
Vroeg ik om beelden voor uw schoon
Dat is als dauwig spinrag breeklijk;
Maar niets dat door een antwoord geeft
U recht, zichzelf een roemrijk loon;
Want ongelijkbaar is 't en onuitspreeklijk.
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Twijfel.
Wee mij, Schoon Lief, zijt ge verdwenen
Als een gezant die konde bracht
Van verre en toog weer onverwacht
Na de vervulde zending henen?
Waart gij een drogbeeld, slechts verschenen
Mij voor één enklen korten nacht,
Na zòòveel dagen doorgesmacht,
Des waans bevrediging te leenen?
Ge waart een schim, een leege schijn,
In onhoudbaar verbeelden mijn,
Maar in geen werklijkheid bestaande;
Want toen ik 't zekerst mijn u waande,
Zijt ge verdwenen.... als al wat
Ik 't innigst liefhad en nimmer bezat.
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De fijne draad.
Een Samenspel van Wereldsche Belangen.
Van Jacinto Benavente.
Vertaald uit het Spaansch door E.C.
Personen:
DOñA SIRENA.
SILVIA.
Mevrouw PALJAS.
COLOMBINE.
LAURA.
RISELA.
LEANDER.
CRISPIJN.
RECHTSGELEERDE.
PALJAS.
HARLEKIJN.
HOPMAN.
PANTALEON.
WAARD.
SECRETARIS.
TWEE KNECHTEN VAN DEN WAARD.
TWEE GERECHTSDIENAARS.
Het stuk speelt in een stad in Spanje in den aanvang der XVIIde eeuw.

NB. Eenige, geautoriseerde vertaling. Alle rechten voorbehouden volgens de Wet.
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Proloog.
Klein gordijn op den voorgrond.

CRISPIJN.

Wat gij hier te zien krijgt, is de rommelzoô van de aloude klucht. De klucht, die in
de landelijke herberg de slaperige karrevoerders uit hun dommel opwekte of op het
dorpsplein de simpele boeren met open mond stil deed staan en gapen. De klucht,
die in volkrijke steden een oploop veroorzaakte van de meest verscheiden elementen.
Zooals te Parijs, wanneer Tabarin, op den Pont Neuf, zijn kermisplanken opsloeg en
den aandacht lokte van wie ook maar voorbij ging. Zoowel de deftige wijsgeer, die
een oogenblik afsteeg van zijn geleerd stokpaardje, en het voorhoofd, waarachter de
ernstige gedachten woelden, ontrimpelde bij het hooren van een snaakschen
kwinkslag, als de snoevende vagebond, die er zijn ledige uren en zijn ledige maag
vulde met lach na lach. Ook de prelaat, de adellijke dame en de groote heer, in hunne
karossen, en, niet te vergeten, het schalke meiske van plezier, de soldaat, de koopman
en de student. Menschen uit àlle rang en stand, die anders nooit te samen kwamen,
verbroederden daar in elkanders jool. En méer nog dan om de zotternij zelve, lachte
vaak wie deftig was omdat de goedlachsche schaterde, lachte de wijsgeer om de pret
van den simpelen gaper, lachte het volk omdat het de groote heeren, gewoonlijk zoo
zuur en streng van uiterlijk, nu ook lachen zag, als zij allen, en lachten de groote
heeren omdat zij de arme stakkers lachen zagen, verlucht in hun rijkelui's-conscientie
met de gedachte: de armen hebben het zoo kwaad nog niet, want zie, zij lachen toch
ook!
Een enkele maal deed de boerde ook intreê in het paleis van een vorst, of in een
adellijk kasteel, en, binnen geroepen om een gril, liet zij zich niet den mond snoeren
door de grootheid om zich heen, doch gebaarde er even vrij en onbevangen als overal
elders. Zij sprak vàn allen tòt allen. Aan het volk vooral ontleende zij den kwinkslag,
het leuke woord, het gezegde vol berustende filozofie. Geheel de levenswijsheid der
kleine luiden, die zich gelaten wisten te schikken in hun toestand van eeuwige
verdrukking, omdat zij hun kinderlijke hoop gevestigd hielden op eene belooning,
die niet van dèze wereld was! En gesterkt door dat vertrouwen, lachten zij
goedmoedig, zonder haat en zonder bitterheid, om het narrespel van dit leven.
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In den loop der jaren kreeg de boersche klucht tal van adelbrieven, die haar plebeïsche
afkomst glans en luister bijzetten. Lope de Rueda, Shakespere, Molière, waren de
verliefde prinsen uit het sprookje, die Asschepoester zetelen deden op den hoogsten
troon van poëzie en kunst.
Doch op zóó roemruchtige afstamming kan het spel van heden avond geen
aanspraak maken. Het is voortgesproten uit het rustelooze brein van een zoekend
dichter van heden. Het is niet meer dan een Jan-Klaassen-stuk, vòl ongerijmdheden
en zonder eenigen zweem van werkelijkheid. Zelve zult ge spoedig toegeven dat,
wat er hier gebeuren gaat, immers nooit in het leven zelve zou plaats kùnnen hebben.
Ook de dramatische personen zijn geen menschen van vleesch en bloed, streven
er zelfs niet naar er voor door te gaan: het zijn slechts marionetten, poppen, gemaakt
uit bordpapier en wat kleurige lappen, zij worden bewogen aan grove koorden,
zichtbaar zelfs in half duister en voor de meest bijziende oogen. De personnages zijn
de potsierlijke maskers van Paljas en zijn gevolg, minder luchthartig en onbezorgd
als eertijds bij hun eerste optreden: te véel hebben zij nagedacht gedurende lange
jaren.
Maar al te zeer is de schrijver zich bewust, dat zóo primitieve kunst het ontwikkeld
publiek van heden ten dage onwaardig is, daarom neemt hij ook de vrijheid beslag
te leggen, voor dit enkele uur, zoowel op uwe ontwikkeling als op uwe
welwillendheid. Hij vraagt u ook een poging te doen al uw wijsheid te vergeten en
uw geest te doen worden als dat van een kind. De wereld zelve is afgeleefd en bijna
kindsch, maar de Kunst kan er niet in berusten oud te worden, en om den schijn van
jeugd òp te houden, zegt zij stamelend de eerste woorden, die zij in hare kinderjaren
leerde. En zoo moge dit oude poppenspel trachten u een korte poos te vermaken met
haar kinderlijk gebabbel.
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Eerste bedrijf.
Eerste Tafereel.
Stadsplein. Rechts op den voorgrond gevel van een herberg met deur en klopper. Boven de
deur een uithangbord met opschrift: Logement.

Tooneel I.
LEANDER en CRISPIJN kómen op links uit de straat.

LEANDER.

Wat een groote stad moet dìt wel zijn, Crispijn, aan alles merkt men haar rijkdom
en welvaart!
CRISPIJN.

Iedere stad, groot of klein, bestaat uit tweede steden: geve de hemel dat wij in de
goede zijn aangeland!
LEANDER.

Uit twee steden, Crispijn...? O, ik begrijp het al, je meent: een oude stad en een
nieuwe stad, aan iedere kant van de rivier.
CRISPIJN.

Wat maal ik om de rivier, of om oud en nieuw! Neen, ik meen precies wat ik zeg:
iedere stad op de wereld bestaat uit twee steden; de eene is voor hem, die aankomt
met een vollen buidel, en de andere is voor hem, die aankomt... zooals wij...
LEANDER.

Ik ben al dankbaar, dat we hier zijn zonder met de politie te doen gehad te hebben!
En nu wil ik hier wèl een tijdje rustig blijven zitten, want ik ben doodop van al dat
zwerven!
CRISPIJN.

Ik niet! Voor iemand van het vrije vagebondenvolk, als ik, is het zwerven de
natuurlijke staat; ergens blijven zitten, dat doen we nooit, behalve als we er toe
gedrongen zijn op de galeibank, en dat is hard zitten, hoor! Maar, nu wij hier eenmaal
zijn aangeland, en de stad voor òns is, als een vesting, die wij moeten zien te
veroveren, zullen wij als goede veldheeren ons krijgsplan opmaken en eens
overleggen, hoe wij haar op de voordeeligste manier kunnen innemen.
LEANDER.

Een armzalig leger om een aanval mee te wagen!
CRISPIJN.

Kom, wij zullen moeten strijden als menschen tegen menschen: gevaarlijker is de
vijand niet!
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LEANDER.

En als eénige rijkdom ons eigen ik! Je wilde er niets van hooren, toen ik voorstelde
die mooie jassen van ons te verkoopen, maar dan hadden wij tenminste wat geld bij
elkaar gekregen.
CRISPIJN.

Hoor eens, ik verkoop liever mijn huid dan een goede jas. In de wereld komt alleen
het uiterlijk er op aan, en mijn uiterlijk... dat is deze jas.
LEANDER.

Ach, ach Crispijn, wat moeten we toch beginnen Ik ben zoó leeg en zoó moe, dat
alle kracht en moed me ontzinkt.
CRISPIJN.

Kijk, we moeten hier optreden met overleg... èn een groote mate van
onbeschaamdheid, want met overleg alleén, kom je toch
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niet vooruit. Mijn plan is dit: jij praat zoo min mogelijk, en wat je zegt, zeg je op een
hoogen toon, om je vooral den schijn te geven van een gewichtig personage; je mag
mij zelfs van tijd tot tijd een paar stokslagen toedienen op mijn ribbenkas. Als iemand
je iets vraagt, antwoordt je met een paar geheimzinnige woorden, die niets zeggen,
en is het bepaald noodzakelijk, dat je spreekt, dan doe je dit waardig en plechtig. Je
bezit jeugd en een knap uiterlijk: tot nu toe heb je deze gaven nutteloos verkwist,
maar nu is het oogenblik gekomen, om er profijt van te trekken. Geloof mij, niets is
zoo voordeelig voor een mensch als een ander naast zich te hebben, die op een handige
manier zijn goede eigenschappen weet te doen uitkomen. De mensch is niet anders
dan een stuk koopwaar, wiens meerdere of mindere waarde afhangt van de slimheid
van den koopman, die hem op de markt brengt. Ik verzeker je, dat ik kans zou zien
om jou, stel dat je niet meér was was dan een gemeen stukje glas, te verslijten voor
een diamant van het zuiverste water. En nu zullen we beginnen met ons kamp op te
slaan in die herberg daar, in het gezicht van den vijand.
LEANDER.

In die herberg, Crispijn? En hoe moeten we daar betalen?
CRISPIJN.

Ja, als we ons door zoo een kleinigheid willen laten terughouden, dàn moeten we
maar vragen in een hospitaal of in een armenhuis opgenomen te worden; morgen
kunnen wij dan ook gaan bedelen langs den weg, en, als het zoo eens pas geeft, het
beroep van struikroover uitoefenen en den eersten den besten reiziger leeg plunderen.
Als je absoluut wilt, dat wij bestaan volgens onze middelen, dan zijn dàt onze
middelen van bestaan.
LEANDER.

Ik geloof, dat ik nog wel een paar aanbevelingsbrieven heb voor rijke heeren hier in
de stad. Misschien willen die ons wel helpen!
CRISPIJN.

Smijt die brieven weg, en zet je die lafheid uit je hoofd. Jawel, ons aanmelden als
behoeftigen, die om ondersteuning komen vragen. Een mooie aanbeveling. Ze zouden
je vandaag ontvangen met de grootste beleefdheid en je verzekeren, dat hun huis en
hun persoon geheel tot je dienst zijn, bij je tweede bezoek zou de knecht je niet thuis
geven, en bij je derde, zou hij zelfs niet opendoen! Neen vriend, in de wereld krijg
je niets voor niets, hoor, evenmin als op de beurs of in een wisselkantoor; en eer je
vraagt, moet je beginnen met aan te bieden.
LEANDER.

En wat zou ik kunnen aanbieden, ik, die niets bezit!
CRISPIJN.

Ik moet zeggen, je telt je zelven al heél weinig! Is een man, als man, niets waard?
Een man zou soldaat kunnen zijn en door zijn persoonlijken moed de doorslag geven
aan een overwinning; hij zou ook de echtgenoot of de verloofde kunnen worden van
een deftige dame of van een edele jonkvrouw, die wegkwijnt van melancholie en die
hij dan zou genezen met de zoete medicijn der liefde...; een man zou ook als knecht
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kunnen dienen bij een heél rijk heer, die genegenheid voor hem opvatte en hem als
gunsteling aannam... een man zou nog zoo veel andere dingen kunnen doen, te veel
om op te noemen; om de maatschappelijke ladder op te klimmen, is iedere sport te
gebruiken, geloof mij.
LEANDER.

En als er een sport ontbreekt?
CRISPIJN.

Dan mag je op mijn schouder klauteren en je zoo naar boven hijschen!
LEANDER.

En als we allebei op den grond tuimelen?
CRISPIJN.

Dan hoop ik, dat we zacht zullen vallen.
(Bonst met den klopper op de deur van de herberg.)

Hei, daar binnen! Hei, ho? Mensch of duivel, is er dan niemand, hier?... Wat is dat
voor een boel? Hei! Ho!
LEANDER.

Waarom ben je dadelijk zoo kwaad? Je hebt immers pàs geklopt?
CRISPIJN.

Omdat ik wachten vernederend vind.
(Roept nog luider.)

Hei, volk! Ho, daar, binnen! Is hier niemand! Voor den duivel!
WAARD
(onzichtbaar binnen).

Wie is daar? Zijn dat manieren om zoo een leven te maken? Zoolang heb je waarachtig
niet gewacht!
CRISPIJN.

Een eeuwigheid heb ik gewacht! En ik zie wel, het is hier niet veel zaaks, is dat hier
een ontvangst voor heeren als wij!

Tooneel II.
Vorigen, de WAARD, twee bedienden.

WAARD
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(treedt naar buiten).

Zacht wat, heerschap! Weet, dat dit hier geen herberg is, maar een logement, en dat
reeds verscheiden groote heeren hier overnacht hebben!
CRISPIJN.

Nou, ik zou die groote heeren dan wèl eens willen zien, het zal wat zijn! Wat schelmen
en vagebonden, denk ik! Trouwens, je merkt het al aan die knechten van je, dat ze
nog nooit groote heeren gezien hebben, zoo staan ze ons aan te gapen, en vergeten
ons te bedienen.
WAARD.

Drommels, heerschap, je bent niet op je mondje gevallen.
LEANDER
(waardig).

Mijn dienaar laat zich dikwijls meeslepen door zijn overmatigen ijver. Uw herberg,
vriend, is goed genoeg voor den korten tijd, dien ik er vertoeven zal. Wijs mij een
kamer voor mijzelf, een andere voor mijn dienaar, en laat ons verder geen woorden
verspillen!
WAARD.

Vergeef mij, heer; zoo gij zelve dadelijk gesproken had.... Maar.... ja zoo gaat het:
de meesters zijn altijd gemakkelijker te voldoen dan hun knechts.
CRISPIJN.

En vooral, die meester van mij, die is zóó goed, dat hij zich met alles zou tevreden
stellen, maar gelukkig, dat ik weet wat zijn behoeften
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zijn en ik ben niet van plan het hem aan iets te laten mankeeren.
WAARD.

Is er niets geen bagage?
CRISPIJN.

Denk je soms, dat we met onze bagage in de hand reizen, alsof het de armzalige
plunje is van een soldaat of van een student? Maar het is waar, je weet niet veel! Je
weet niet eens, dat mijn meester reist met àcht karren vol koffers en kisten, die ons
overal achterop komen! En zoo weet je ook niet, dat hij hier blijven zal tot de geheime
opdracht, waarvoor hij in de stad ontboden is, volvoerd is....
LEANDER.

Wil je wel eens zwijgen, domkop! Met jou is ook niets geheim te houden! Als iemand
mij nu hier toch herkende, door jou zotteklap!
(Dreigt en geeft hem een klap met zijn degen).

CRISPIJN.

Help! Hij vermoordt me!
WAARD
(stelt zich tusschen Leander en Crispijn).

Bedaard, heer!
LEANDER.

Laat mij, laat mij hem straffen, ik ken geen grooter gebrek dan dat nuttelooze gezwets.
WAARD.

Sla hem niet, heer!
LEANDER.

Laat mij, laat mij, anders leert hij het nooit af
(stort zich op Crispijn, die zich verschuilt achter den waard, zoodat deze de slagen ontvangt).

CRISPIJN.

Au! Au! Au!
WAARD.

Au! Au! Dat mag ik wel zeggen, ik, die de volle laag krijg!
LEANDER.

Nu zie je wat het gevolg is: dat deze arme man de slagen krijgt, die voor jou bestemd
waren. Vraag hem dadelijk vergiffenis.
WAARD.

Dit is niet noodig, heer! Ik vergeef het hem gaarne!
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(tot zijn knechten).

Wat staan jullie daar te lanterfanten. Gauw, open de kamers waar gewoonlijk de
Keizer van Mantua logeert, en bereid ten snelste een maal voor dezen kavalier.
CRISPIJN.

Het is beter, dat ik mee ga, om hun te zeggen hoe alles zijn moet, anders doen zij
allerlei domheden, en dan krijg ik er later van langs; je hebt zelf gezien, dat mijn
meester lang niet gemakkelijk is.... Ik ga met jullie mee, jongens....
(Crispijn en de twee knechts gaan naar binnen).

WAARD
(tot Leander).

En, heer, zou ik u nu mogen vragen wat uw naam is, van waar ge komt en met welk
doel ge hier zijt?
LEANDER
(hoog).

Dat zal mijn dienaar je wel zeggen.
(Crispijn komt weer te voorschijn).

En onthoud eens en voor al, dat ik niet lastig wil gevallen worden met vragen
(gaat naar binnen).

CRISPIJN.

Daar heb je wat moois uitgevoerd! Mijn meester iets te durven vragen! Als je er op
gesteld bent hem ook maar minstens een uur in je huis te houden, spreek hem dan
nooit uit je eigen aan!
WAARD.

Ja maar, de wetten zijn hier heel streng en het is ons voorgeschreven die vragen te
stellen.
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CRISPIJN.

Met wetten aan te komen bij mijn meester!! Zwijg, kerel, zwijg, je weet niet wie je
in je huis hebt, want àls je het wist, dan zou je niet zulke brutaliteiten zeggen!
WAARD.

Maar mag ik dan zelfs niet eens weten...?
CRISPIJN.

Voor den duivel...! Als je niet ophoudt, zal ik mijn meester roepen, en dan kan hij
het je zelf zeggen, als je het nòg niet begrepen hebt! Pas maar liever op, dat alles in
orde is en hou je vijf zinnen bìj elkaar, want het zou je anders leelijk berouwen.
Weinig menschenkennis heb je, vriend, dat je nòg niet weet met wie je te doen hebt!
Het is ongelooflijk!! Kom, vooruit, laat ons naar binnen gaan!
(duwt den waard vóór zich uit de deur in).

Tooneel III.
HARLEKIJN en de HOPMAN komen op.

HARLEKIJN.

Ik geloof waarlijk, dat wij, al dwalende door de velden buiten de stad, waar het
oneindig mooier is dan hier, zonder te willen aangeland zijn bij onze welbekende
herberg. De mensch is toch een ongelukkige slaaf van zijn gewoonte. En wat een
dure gewoonte iederen dag te moeten eten!
HOPMAN.

De zoete klank van verzen had mij mijn treurige gedachten doen vergeten. Heerlijke
gave der dichters!
HARLEKIJN.

Wat niet belet, dat zij gebrek hebben aan het noodigste: met angst en beving klop ik
hier aan! Zullen ze ons vandaag nog krediet geven! Laat ons hopen, dat je zwaard
hun nog wat eerbied inboezemt!
HOPMAN.

Mijn zwaard? Helaas, mijn soldatendegen en jou dichterpen zijn van nul en geener
waarde in deze stad van kooplui en bankiers.... Treurig beroep, van ons allebei!
HARLEKIJN.

Dat zeg je wèl. Ik praat niet eens van de hooge poëzie, die alleen verhevene en edele
onderwerpen bezingt, maar zelfs als je bereid bent je talent neer te leggen aan de
voeten van de machtigen der aarde, om den een te roemen en den ander te hekelen,
geeft het je nòg niets! Zij zijn even onverschillig voor het een als voor het ander.
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Lofbetuitingen laten hen koud en woorden van afkeur trekken zij zich niet aan. Geloof
me, zelfs Aretino zou van honger omkomen in den tegenwoordigen tijd.
HOPMAN.

En wij dan? Waarom werden wij verslagen in de laatste oorlogen? Niet door de
overmacht van den vijand, maar door den schuld van die ellendige kooplui, die ons
regeeren, en die ons uitzenden om hùn handelsbelangen te verdedigen, en ons dwingen
te vechten zonder lust en zonder enthousiasme, want het is onmogelijk met overtuiging
te strijden voor een doel, dat je eigenlijk minacht.
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En zelfs het geld, dat er noodig was, voor den oorlog, gaven ze alleen tegen hooge
rente en goede winst; en toen ze bang werden hun geldje te verliezen, dreigden ze
gemeene zaak te maken met den vijand! En nu krijgen wij natuurlijk de schuld van
alles, nu worden wij slecht behandeld en geminacht, en zelfs willen ze nu bezuinigen
op die armzalige soldij van ons, waarmêe ze denken, dat ze ons betalen! Het liefst
zouden ze het heele leger willen ontslaan, als ze niet vreesden, dat op een goeden
dag het volk, moe van die onderdrukking, oproer zou maken! En wee hen, als wij
dàn partij kiezen voor recht en billijkheid!
HARLEKIJN.

Als het ooit zoo ver komt, voeg ik mij dadelijk aan je kant!
HOPMAN.

Och, op jullie dichters valt ook al niet te rekenen, want jullie geest is even veranderlijk
als een opaal, die in ieder licht weer andere glanzen heeft. Vandaag winden jullie je
op voor het nieuwe, dat geboren wordt, en morgen voor het oude, dat sterven gaat.
En dit laatste schijnt toch nog de meeste aantrekkingskracht te hebben voor jullie!
Trouwens, het kan ook niet anders, want, nachtvogels als jullie allen zijt, hebt ge
vaker den weemoed van zonsondergang ondervonden, dan de glorie van den dageraad
gezien.
HARLEKIJN.

Dat kan je niet zeggen van mij, die maar al te dikwijls gedwongen was den
zonsopgang te bewonderen omdat ik dien nacht geen dak had om onder te slapen!
En hoe zou je dan willen dat ik, als de leeuwerik, de dageraad begroeten zou met
een jubelzang, als de dag voor mij altijd zóó treurig eindigt?.... Kom.... Zullen wij
ons fortuin beproeven?
HOPMAN.

Er zit niet anders op! Laat ons het probeeren en zien wat onze waard zegt.
HARLEKIJN.

Hola! Hé! Volk!
(klopt met den klopper op de deur van de herberg).

Tooneel IV.
VORIGEN, de WAARD. Daarna treden de twee knechten, LEANDER en CRISPIJN naar buiten.

WAARD.

Zoo heerschappen! Zijt gij daar? Het spijt mij wel, maar vandaag kan ik u niets
voorzetten.
HOPMAN.
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En waarom niet, als ik het vragen mag?
WAARD.

Uw vraag getuigt wèl van een beminnelijke onschuld! Gelooft ge soms, dat iemand
mij borg staat voor alles wat er hier in huis gegeten en gedronken wordt?
HOPMAN.

Ah zoo, is dàt de reden? En wij zijn geen menschen, die je krediet durft geven, hé?
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WAARD.

Neen, ik ten minste niet. En daar ik wel nooit mijn geld zal zien, vind ik, dat mijn
goedheid al lang genoeg geduurd heeft; doe mij dus het genoegen niet meer bij mij
terug te komen.
HARLEKIJN.

Maar, waard, het is toch niet altijd alles gèld op de wereld? Tel je dan al het goeds,
dat wij overal en aan iedereen over je logement vertellen, voor niets? Ik heb zelfs
een sonnet aan je gewijd, waarin ik je gevulde patrijzen en je hazenpastei
verheerlijk!.... En wat de Hopman betreft, wees overtuigd dat hij, alleen, tegenover
een geheel leger, den goeden naam van je huis met zijn degen zou verdedigen, als
dit noodig was. Is dit allemaal niets waard? Moet alles op de wereld klinkende munt
zijn?
WAARD.

Hoor eens, ik sta hier niet om zotteklap aan te hooren. Ik heb uw sonnet niet van
noode, evenmin als de degen van den Hopman, die hij wel voor iets beters zal weten
te gebruiken.
HOPMAN.

Dàt is waar! Ik zal hem dadelijk gebruiken om zoo een schavuit als jij mee af te
rossen!
(slaat hem met zijn degen).

WAARD
(luid schreeuwende).

Wat is dat? Mij af te rossen! Genade! Gerechtigheid!
HARLEKIJN.

Maak je niet boos op zoo een verachtelijken kerel!
HOPMAN.

Vermoorden zal ik hem!
WAARD.

Genade! Gerechtigheid!
KNECHTEN
(naar buiten stuivend).

Wat gebeurt er hier?
WAARD.

Help! help!
HOPMAN.
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Wie in mijn nabijheid komt, gaat er ook aan!
LEANDER
(treedt met Crispijn naar buiten).

Wat is dat hier voor een leven?
CRISPIJN.

Vlak vóór het huis, waar mijn meester zijn intrek genomen heeft! Kan er niet gezorgd
worden, dat er hier wat rust en stilte is? Ik zal de politie waarschuwen, dat ze hier
wat orde moeten stellen!
WAARD.

Ach, ach, dit zal mijn ondergang zijn! Juist nu ik zoo een voornaam heer in mijn huis
heb!
HARLEKIJN.

Hoe heet hij?
WAARD.

Het is verboden dàt te vragen.
HOPMAN.

Vergeef ons, heer, zoo wij uw rust verstoorden, maar deze ellendige herbergier....
WAARD.

Mijn schuld was het waarlijk niet, genadige heer, maar deze onbeschaamde....
HOPMAN.

Onbeschaamd?.... Ik....? Dàt laat ik mij niet zeggen!
CRISPIJN.

Halt, heer Hopman, wend u hier tot mijn meester, en hij zal u recht laten wedervaren,
zoo uwe grieven tegen onzen waard waarlijk gegrond zijn!
WAARD.

Bedenk toch, heer, zij eten al een maand lang op mijn kosten, zonder ooit een rooden
duit betaald te hebben, en omdat ik vandaag
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weigerde hen nog langer te bedienen, zijn zij mij op eens aangevallen!
HARLEKIJN.

Ik niet, want ik verdraag alles met het geduld van een lam!
HOPMAN.

Vindt gij het billijk, dat een soldaat, die gevochten heeft voor zijn land, geen krediet
kan krijgen?
HARLEKIJN.

Of dat de waard een sonnet van mij voor niets rekent? Een sonnet, dat ik gemaakt
heb op zijn gevulde patrijzen en op zijn hazenpastei.... lekkernijen, die ik alleen van
naam ken, want geproefd heb ik ze nooit....! Ik ken van zijn keuken alleen watersoepen
en taaie vleezen!
CRISPIJN.

Vriend waard, ik moet de heeren waarlijk gelijk geven: het is een schandelijke
behandeling, die geen soldaat en geen dichter zich kan laten welgevallen!
HARLEKIJN.

Heer, een groote ziel zijt ge inderdaad!
CRISPIJN.

Neen, neen, ik niet, maar.... mijn meester hier, die als zoovele voorname heeren,
voor niemand hoogere achting koestert dan uist voor den dichter en den krijgsman!
LEANDER.

Voorwaar!
CRISPIJN.

Weest verzekerd dat, zoolang mijn meester hier in de stad verblijven zal, het u aan
niets zal ontbreken, en de kleine schuld, die gij hier hebt staan, zal op zijne rekening
worden overgeschreven.
LEANDER.

Zeker.
CRISPIJN.

En onze goede waard zal nu ongetwijfeld zijn uiterste best doen u naar behooren te
bedienen.
WAARD.

Heer....
CRISPIJN.

Wees voortaan ook nìet zoo gierig met je patrijzen en je pastei van dakhazen, want
het is toch te gek, dat de heer Harlekijn dergelijke concrete zaken alleen in het
abstracte zou kennen!
HARLEKIJN.

U weet wie ik ben?
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CRISPIJN.

Neen, neen, ik niet, maar mijn meester als zoovele groote heeren, kent àlle dichters,
die bestaan en die bestaan hebben, tenminste die, welke de naam van ‘dichter’ waardig
zijn.
LEANDER.

Voorzeker.
CRISPIJN.

En, heer Harlekijn, onder hen, zijt gij de grootste!... En te moeten bedenken, dat men
u hier niet die achting toedroeg, die u toekomt...!
WAARD.

Vergeef mij heer! Ik zal hen voortaan bedienen, zooals gij dit wenscht; het is mij
genoeg, dat gij borg voor hen zijt.
HOPMAN.

Heer, zoo ik u van eenige dienst kan zijn...?
CRISPIJN.

Is uwe kennismaking niet reeds een dienst, die ge ons bewijst? Roemruchtig Hopman,
wiens heldendaden waardig zijn bezongen te worden door dezen, onzen grootsten
dichter!
HARLEKIJN
(buigend).

Heer!
HOPMAN
(buigend).

Heer!
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HARLEKIJN.

Zijn u mijn gedichten ook wellicht bekend?
CRISPIJN.

Bekend?? Overbekend!! Is het niet een van uw sonnetten, dat aanvangt met dezen
regel:
O, zachte hand, die streelend doodt....
HARLEKIJN.

Hoe zegt ge?
CRISPIJN.

O, zachte hand, die streelend doodt....
HARLEKIJN.

Neen, neen, dat is niet van mij!
CRISPIJN.

Doch het zou uwer waardig zijn! En gij, heer Hopman, wie kent uw heldendaden
niet! Waart gij het niet, die met slechts twintig man het fort van de Roode Rotsen
bestormde tijdens den beroemden slag bij de Zwarte Velden?
HOPMAN.

Weet ge....
CRISPIJN.

Of ik dat weet? Hoe dikwijls heb ik het niet door mijn meester vòl geestdrift hooren
vertellen! Twintig man.... twintig.... en gij, vóórop, losstormend op de vesting! Boem!
Boem! Boem! Kogels, bommen, granaten, gloeiend pik, vlammen zwaaiende duivels!
En de twintig man, als één man er op los, en gij vooruit! Van boven vielen de
schoten.... Boem! Boem! Boem! De trommels roffelden. Ran, rataplan, rataplan,
plan! De trompetten toeterden: tararitari.... tari.... En de uwen, de twintig man, er op
in, met de blanke sabel in de vuist, en gij.... zonder iets.... Ris, ris, ris, híer een houw,
dáar een houw, een kop, een arm....
(zwaait met degen links en rechts en laat de slagen neervallen op den herbergier en zijn twee
knechten).

KNECHTEN.

Au! Au!
WAARD.

Kalm, kalm! Ge windt u zelve op en gaat te keer alsof het waarlijk oorlog was!
CRISPIJN.

Me opwinden? Volstrekt niet. Het is mijn gewone karakter: in mijn hart gloeit altijd
het heilige vuur van den animus belli!
HOPMAN.
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Men zou zweren, dat gij er bij geweest waart!
CRISPIJN.

Mijn meester het te hooren vertellen is er bij zijn, het met eigen oogen zien.... Neen,
beter zelfs dan het in werkelijkheid zien... En zulk een dapper soldaat, de held van
de Roode Rotsen in de Zwarte Velden, durft men zóó te behandelen...! Welk een
geluk, dat mijn meester juist tegenwoordig was, door gewichtige bezigheden geroepen
in deze stad, waar hij nu ook zal bevelen, dat men u overal met den verschuldigden
eerbied ontvange....! Zoo een groot dichter! Zoo een dapper krijgsman!!
(tot de knechts)

Vooruit! Wat staan jelui daar als zoutpilaren! Breng ons van het beste, dat er in huis
is, om te beginnen een flesch fijnen wijn, dien mijn meester wenscht te drinken met
deze heeren, op hun gezondheid....! Zijn jullie nog niet weg? Vooruit!
WAARD.

Dadelijk, dadelijk.... Wij zullen uwe orders uitvoeren....
(gaat met de knechts naar binnen).
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HARLEKIJN.

Heer, hoe kunnen wij u onzen warmen dank betuigen?
HOPMAN.

Hoe betalen wij ooit....
CRISPIJN.

Stil. Niemand praat hier over betalen, dat is een onaangenaam woord! Aan tafel, aan
tafel, heeren, en weest verzekerd, dat mijn meester, die reeds vele prinsen en hooge
personnages aan zijn disch zag, het als een groote eer zal rekenen zoo gij met hem
wilt aanzitten.
LEANDER.

Voorzeker.
CRISPIJN.

Mijn meester is niet iemand van veel woorden, maar, zooals gij hoort, is het weinige
wàt hij zegt vol diepe wijsheid.
HARLEKIJN.

Aan alles ziet men, dat hij van hooge geboorte en een voornaam heer is.
HOPMAN.

Ge weet niet, heer, welke troost het is voor ons verslagen gemoed, een zóó hoog
geplaatst persoon te ontmoeten, die ons met zóó veel goedheid bejegent.
CRISPIJN.

O, dit is nog niets; ik ken mijn meester, hij doet de dingen nooit ten halve, hij is in
staat u beiden met zich mee te voeren en u te verheffen tot zóó hooge waardigheid....
LEANDER
(terzijde tot Crispijn).

Niet te véél, Crispijn, niet te veel....
CRISPIJN.

Mijn meester houdt niet van veel praten, maar aan zijn werken zult gij hem kennen.
WAARD
(brengt met de twee knechts het maal op en dekt de tafel).

Hier is de wijn.... en het eten....
CRISPIJN.

Drinkt, drinkt, en eet, heeren, laat het u aan niets ontbreken, mijn meester rekent
later alles af. En zoo er iets is, wat gij nog zoudt wenschen, zegt het dan gerust, opdat
mijn meester het den waard nog eens op het hart drukt, want onze vriend is wel eens
wat vergeetachtig.
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WAARD.

Neen, dat niet, maar ge begrijpt....
LEANDER.

Zwijg, anders zeg je weer een onbeschaamdheid.
HOPMAN.

Op uw gezondheid!
LEANDER.

Op de uwe, heeren! Op den grootste aller dichters, en op den dapperste aller
krijgslieden!
HARLEKIJN.

Op den edelste aller ridders!
HOPMAN.

Op den edelmoedigste!
CRISPIJN.

En nu wil ik ook mijn dronk uitbrengen, hij klinkt anders dan den uwe, hoor! Ik drink
op dezen dag, de schoonste van allen, daar hij in vreugde tezamen bracht: den
grootsten dichter, den dappersten krijgsman, den edelsten ridder en.... den trouwsten
dienaar! En nu, heeren, vergunt, dat mijn meester zich terugtrekke, want de zaken,
die hem hier riepen, gedogen geen uitstel.
LEANDER.

Voorwaar!
CRISPIJN.

Mogen wij er op rekenen, dat gij iederen dag uw opwachting komt maken?
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HARLEKIJN.

Ieder uur, ieder uur; en alle mijn vrienden, dichters en muzikanten zal ik bijeen roepen
om uw meester te huldigen met muziek en zang.
HOPMAN.

Ik.... zal mijn heele compagnie mee voeren, in optocht, met fakkels en flambouwen....
LEANDER.

Mijn bescheidenheid bloost onder zooveel....
CRISPIJN.

Heeren, smakelijk eten en drinken! Hei daar, jongens, bedient de heeren nog eens!
(terzijde tot den Hopman)

In vertrouwen gevraagd: ge hebt zeker niets op zak?
HOPMAN.

Wat zal ik u zeggen....
CRISPIJN.

Genoeg, genoeg....
(tot den Waard)

Hei vriend, hoor eens, geef even, uit naam van mijn meester, aan ieder van de heeren
een veertig of vijftig schilden. Je schrijft het maar op zijn rekening. Maar vergeet
het niet!
WAARD.

Ge kunt er op rekenen. Veertig à vijftig schilden, niet waar?
CRISPIJN.

Maak er zestig van! Heeren, saluut!
HOPMAN.

Lang leve de grootste aller ridders!
HARLEKIJN.

Leve! Leve!
CRISPIJN.

Roept ook eens mee: Leve! lompe boerekinkels!
WAARD EN KNECHTS.

Leve, Leve!
CRISPIJN.

Lange leve de grootste aller dichters en de dapperste aller krijgslieden!
ALLEN.
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Leve! Leve!
LEANDER
(terzijde tot Crispijn).

Crispijn, wat een dwaasheden! En hoe redden we ons daar weer uit?
CRISPIJN.

Zooals wij er in zijn gekomen! Je ziet: de kunst en het leger hebben we al op onze
hand!
(Allen buigen zich diep en groeten eerbiedig, terwijl Leander en Crispijn verdwijnen in de
straat links. De Hopman en Harlekijn zetten zich weer aan tafel, en worden bediend door de
Waard en zijn knechts.

Tweede Tafereel.
Tuin met gevel van een paviljoen, waarin op den voorgrond links een deur. Avond.

Tooneel I.
Doña Sirena en Colombine komen uit het paviljoen.

SIRENA.

Is het niet om je verstand er bij te verliezen, Colombine? Dat een dame van mijn
rang in zulk eene verlegenheid kan geraken, enkel en alleen door de onbeschaamdheid
van dat lompe canaillevolk?.... Hoe durf je het mij zelfs te komen vertellen?
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COLOMBINE.

Moest ge het dan niet weten?
SIRENA.

Duizendmaal liever ware het mij te sterven! En.... zeggen ze allen het zelfde?
COLOMBINE.

Allen.... Zoo als ik het u heb overgebracht. De kleermaker wil het kleed niet zenden,
vóór al het achterstallige betaald is.
SIRENA.

Zoo'n vlegel! Zoo'n afzetter! En dat terwijl hij aan mij zijn reputatie te danken heeft,
want, voor dat ik hem voor mij liet werken, wist hij niet wat het was, aanzienlijke
dames te kleeden.
COLOMBINE.

En de koks, en de muzikanten, en de knechten, ze zeggen allemaal het zelfde: dat zij
van avond niet willen dienen op het feest, als ge ze niet vooruit betaalt.
SIRENA.

De ellendelingen! De bandieten! Heb je ooit meer gehoord van zoo'n onbeschoftheid
van menschen, die toch alleen geboren zijn om òns te bedienen! Betaal ik ze dan niet
met andere dingen dan met geld? Is geld het eenige wat waarde heeft in de wereld?
Ach, ach, het leven is wel héél moeilijk als men, zoo als ik, den steun mist van een
echtgenoot, van verwanten, of van andere mannelijke bondgenooten.... Een vrouw
alleen is toch niets waard op de wereld, als is zij ook nòg zoo goed en deugdzaam!
Wat een tijd, wat een verdorven tijd! Het is wèl den tijd die voorspeld werd in de
Openbaring! Ik ben overtuigd, dat ergens de Antechrist is opgestaan.
COLOMBINE.

Kom, ik heb u nog nooit zoo ontmoedigd gezien. Ik herken u niet meer. Ge hebt
vroeger wel voor grooter moeilijkheden gestaan!
SIRENA.

Dat was vroeger, Colombine! Toen kon ik rekenen op mijn jeugd en mijn schoonheid
als op twee machtige bondgenooten. Vorsten en grooten heb ik zien knielen aan mijn
voeten!
COLOMBINE.

Maar daarentegen was uw ondervinding en uw kennis van de wereld toèn niet zoo
groot als nù. En wat uw schoonheid betreft, nooit was zij zoo volmaakt, als
tegenwoordig, geloof mij vrij!
SIRENA.

Dat is maar vleierij, Colombine! Als ik mij zelve ook zoo zag, ja, dàn was ik weer
de doña Sirena van twintig....
COLOMBINE.

Van twintig jaàr, bedoelt u?
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SIRENA.

Natuurlijk, wat zou ik anders meenen? En wat moet ik met jou beginnen? Jij bent
zelfs nòg geen twintig, en van dien mooien leeftijd weet je niet te profiteeren.
Niemand, die mij in dezen benarden toestand zag, zou het willen gelooven, dat ik
jou, Colombine, mijn vroeger kamermeisje, heb aangenomen als mijn eigen nichtje.
In plaats van je jonge jaren te verkwisten en gekheid te maken met zoo'n Harlekijn,
zoo'n poëet, die je toch nooit iets meer kan geven dan wat liedjes en wat mooie
woorden, moest je je jeugd beter weten te gebruiken, dan zou ik nu niet àl dezen last
hebben.
COLOMBINE.

Wat wilt ge? Ik ben nog te jong om er genoeg aan te
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hebben, liefde te ontvangen zonder zelve iets terug te geven. En zoo ik éénmaal
meesteresse moet zijn in de kunst anderen te doen lijden door hunne liefde voor mij,
is het noodig, dat ik zelve eerst eens ondervind wàt eigenlijk het leed der liefde is!
En, wees niet bang, ik zal later de schade wel inhalen. Ik bèn nog geen twintig jaar.
En geloof maar niet, dat ik zoo dwaas ben er aan te denken met Harlekijn te trouwen.
SIRENA.

Ik heb op jou volstrekt geen vertrouwen, je laat je altijd leiden door je grillen en
fantazieën.... Maar laat ons liever bedenken wat we nu moeten doen. Het zal niet
lang meer duren, vóór dat mijn gasten komen, allen deftige menschen van hooge
positie; vooral heer Paljas met zijne vrouw en dochter, die, om verschillende redenen,
van avond voor mij, de hoofdpersonen zijn. Je weet, Colombine, er komen bij mij
aan huis, verscheidene heeren van ouden, hoogen adel, maar wier blazoenen, evenals
het mijne, helaas, door gebrek aan geld, allen glans hebben verloren. Je begrijpt,
voor hen zou de dochter van heer Paljas met haar rijken bruidsschat en het groote
vermogen, dat zij na den dood van haar vader erven zal, een schitterende partij zijn.
Verscheidene hunner azen dan ook op dit buitenkansje, en ik, die op goeden voet
van vriendschap ben met heer Paljas en zijne vrouw, heb hun mijn hulp beloofd. En
wie van de pretendenten ook de uitverkorene zijn moge, ik heb gezorgd, dat mijne
diensten uit een ruime beurs beloond zullen worden, want ik heb ieder van hen een
schuldbekentenis laten teekenen, voor alle zekerheid. Helaas, geen andere weg staat
mij meer open, dan deze huwelijksbemiddelingen, om mijn fortuin weer eenigszins
te herstellen.
En.... als nu ook eens een rijke bankier of koopman op jou verliefd werd.... Wie
weet....! Dàn zou dit huis weer kunnen worden, wat het vroeger geweest is! Maar
als het feest van avond niet door kan gaan, en de brutale eischen van dat onhebbelijke
volk bekend worden, dan.... zal het mijn ondergang zijn! O, ik wil er niet aan denken!
COLOMBINE.

Maak u maar niet bezorgd. Voor het souper is er reeds alles. En wat de muzikanten
en de lakeien aangaat, daar zal Harlekijn, die niet alleen poëet maar daarenboven
ook nog mijn geliefde is, wel iets op weten te vinden. Hij kent zoo vele van die lustige
vagebonden en leegloopers, die met plezier overal een handje helpen. Ge zult zien,
alles zal prachtig in orde zijn en de gasten zullen opgetogen bekennen, dat zij nooit
schitterender feest bijgewoond hebben.
SIRENA.

O, Colombine, als dat alles zóó uitkomt, dan zal ik nog ééns zooveel van je houden!
Gauw, ga nu dien verliefden dichter van je zoeken! Wij hebben geen tijd te verliezen!
COLOMBINE.

Mijn dichter? O, die loopt zeker al een tijdje op en neer aan den anderen kant van
den tuin, in de hoop iets van mij te zien of te hooren.
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SIRENA.

Het zou niet staan als ik tegenwoordig was bij het onderhoud, want ik kan mij toch
zoo niet vernederen door hem zulke diensten te vragen, niet waar? Ik laat dus alles
maar aan jou over, Colombine. Zorg, dat er niets mankeert, later zal ik ieder rijkelijk
weten te beloonen; want deze benarde toestand kan niet eeuwig blijven duren.... of
ik zou niet meer doña Sirena zijn.
COLOMBINE.

Alles zal zich wel schikken. Wees gerust.
(Doña Sirena verdwijnt in het paviljoen.)

Tooneel II.
(Colombine, daarna Crispijn van links op.)

COLOMBINE
(gaat naar den achtergrond links en roept).

Harlekijn! Harlekijn!
(ziet Chrispijn aankomen).

Hij is het niet!
CRISPIJN.

Vrees niet, schoone Colombine, aangebedene van het opperst genie, dat, hoewel
schitterend dichter, in zijn lofzang op ùw schoonheid verre beneden de waarheid
bleef. Waar meestal het conterfeitsel het wint van het levend model, is in dìt geval
het voordeel geheel voor het oorspronkelijk, hoe bekoorlijk de beeltenis ook reeds
was!
COLOMBINE.

En gij, zijt ge ook dichter, of slechts vleier en hoveling?
CRISPIJN.

Ik? Ik ben de beste vriend van uw geliefden Harlekijn, en hoewel ik hem eerst vandaag
leerde kennen, ondervond hij reeds de zekerste bewijzen van die vriendschap. Het
was mijn vurigste wensch u mijn hulde aan te bieden, en zeker stelde heer Harlekijn
een diep vertrouwen in mijn vriendschap; zonder dat vertrouwen zou het waarlijk
een groote onvoorzichtigheid van hem geweest zijn mij hiertoe de gelegenheid te
geven, want was het niet tevens mij blootstellen aan de gevaren der liefde door mij
zóóveel schoonheid te doen aanschouwen!
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COLOMBINE.

Heer Harlekijn vertrouwde evenveel op mijne liefde als op uwe vriendschap! Geloof
niet, dat alle verdienste slechts van uw kant is; bedenk dat het een even groote
verwatenheid is geen rekening te houden met den kracht van een vijand, als met het
hart van een vrouw.
CRISPIJN.

Ik merk, dat de pijlen van uw vernuft even gevaarlijk zijn als die uwer blikken! Wilt
gij nu een oogenblik naar mij luisteren?
COLOMBINE.

Vergeef mij, maar ik moet noodzakelijk Harlekijn spreken, vóór het feest....
CRISPIJN.

Dat is niet noodig. Daar kom ik juist voor, afgezonden door hem en door mijn meester.
COLOMBINE.

En wie is uw meester, als ik het vragen mag?
CRISPIJN.

De edelste, de machtigste der ridders.... Maar vergun mij nog een pooze zijn naam
te verzwijgen, spoedig zult ge dien leeren kennen.
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Mijn meester wenscht zijn opwachting te komen maken aan doña Sirena en haar
feest bij te wonen....
COLOMBINE.

Het feest? Maar weet ge dan niet....?
CRISPIJN.

Zeker weet ik het. Is het niet mijn plicht van alles op de hoogte te zijn? Ik weet, dat
er moeilijkheden zijn, die zouden kunnen beletten, dat het feest doorging. Maar dit
zal niet gebeuren, er is voor alles gezorgd.
COLOMBINE.

Hoe weet ge....?
CRISPIJN.

Ik verzeker u, dat er niets ontbreken zal. Een weelderige disch, schitterende verlichting
en vuurwerk, muziek en zang. In éen woord, het zal een luisterrijk feest zijn!
COLOMBINE.

Zijt ge wellicht een toovenaar?
CRISPIJN.

Reeds begint ge mij een weinig te kennen. Alleen wil ik u nog wel zeggen, dat het
Lot mij vandaag op mijn weg samen brengt met lieden, die waarlijk vlug van begrip
zijn en met een half woord reeds verstaan, zoodat ik er van overtuigd ben, dat zij
niet door ijdele gemoedsbezwaren mijn plannen zullen dwarsboomen. Ziehier: mijn
meester heeft gehoord, dat van avond op het feest verschijnen zal de heer Paljas met
zijn eenige dochter, de schoone Silvia, de rijkste partij uit de stad. Mijn meester zal
maken, dat zij hem liefkrijgt; mijn meester moet met haar trouwen, en mijn meester
zal de goede diensten van doña Sirena naar behooren weten te beloonen, evenals de
uwe, zoo gij mijn plan wilt helpen begunstigen.
COLOMBINE.

Ge windt er geen doekjes om, sinjeur. Uwe vrijpostigheid zou mij bijna beleedigen.
CRISPIJN.

De tijd dringt en vergunt mij niet langs omwegen te gaan.
COLOMBINE.

Zoo men den meester moet beoordeelen naar zijn knecht....
CRISPIJN.

Heb geen vrees. Mijn meester zult ge leeren kennen als een hoffelijk en volmaakt
edelman. Mijn vrijpostigheid, mijn onbeschaamheid, stelt hèm in staat bescheiden
en voorkomend op te treden. De wreede noodzakelijkheid van het leven dwingt wel
eens den ridderlijksten edelman het beroep uit te oefenen van koppelaar, of de dame
van hooge geboorte tot het verleenen van weinig eervolle diensten. Deze mengeling
van grootheid en van kleinheid, deze hooge adel, die zich vernedert en verlaagt,
maakt in de maatschappij een slechten indruk. Daarom is het zaak tusschen twèe
personen te verdeelen datgene wat meestal vereenigd is in éen en dezelfde persoon.
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Mijn meester en ik, al zijn wij ieder ons zelf, zijn toch tevens ieder een deel van den
ander. Zóó moest het altijd wezen! Wij hebben àllen in ons den edelman met de
verheven gedachten, aangetrokken tot alles wat grootsch en wat schoon is.... Maar
aan zijne zijde, ook de nederige dienaar, wiens plicht het is te volvoeren alle lage,
alle minderwaardige handelingen, waartoe het leven ons dwingt.... De groote kunst
is nu,
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deze twee personen zóó van elkaar te scheiden, dat wij steeds, bij het vervallen in
een laagheid, zeggen kunnen: Ik ben het niet, die dat doet, het is maar mijn knecht!
Want hoe laag wij ook zinken in het leven, altijd is er iets in ons, dat zich verheven
wil voelen boven onze daden. Wij zouden onszelve te veel moeten minachten zoo
wij niet overtuigd waren, dat onze eigenlijke persoonlijkheid beter was dan wat ons
leven ons doet schijnen.... Nu weet ge, wie mijn meester is: hij van de schoone
droomen. En nu weet ge ook wie ik ben: die van de schunnige werkjes, die altijd in
de modder kruipt en konkelt met den leugen, met alles wat verachtelijk en
minderwaardig is.... Maar, iets is er, dat mij voor mijzelf in mijn oogen terugwint en
verheft: de trouw in mijn knechtschap. De trouw, die zich verlaagt en vernedert,
opdat mijn heer fier zal kunnen gaan met opgeheven hoofd en altijd blijven kan, die
van de grootsche gedachten en van de schoone droomen!
(Men hoort muziek achter de schermen).

COLOMBINE.

Wat is dat voor muziek?
CRISPIJN.

De muziek, die mijn meester met zich voert naar het festijn, met al zijne schildknapen
en dienaren, met een stoet van dichters en zangers onder geleide van heer Harlekijn,
en met een regiment soldaten, die onder aanvoering van den Hopman den stoet met
een fakkeloptocht begeleiden.
COLOMBINE.

Wie is dan toch uw heer, die zóó rijk en voornaam is? Ik haast mij mijn meesteresse
te waarschuwen....
CRISPIJN.

Dat is niet noodig, ik zie haar reeds aankomen.

Tooneel III.
De vorigen, doña Sirena, die uit het paviljoen treedt.

SIRENA.

Wat is dat? Wie bestelde deze muziek? Wat is die menigte, die stil houdt voor onze
deur?
COLOMBINE.

Vraag niets. Weet alleen, dat vandaag een voornaam heer in de stad aankwam, en
dat hij u van avond dit feest wenscht aan te bieden. Zijn knecht zal u van alles op de
hoogte brengen. Maar ik kan u zelfs nog niet zeggen of ik sprak met een grooten zot
of wèl met een doortrapten deugniet. In ieder geval is het iemand, die niet gewoon
is.
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SIRENA.

Dus was het niet Harlekijn....?
COLOMBINE.

Vraag niet. Het is of alles met tooverij gebeurt.
CRISPIJN.

Doña Sirena, mijn meester verzoekt om vergunning u de hand te komen kussen. Een
edele dame als gij en een voornaam heer als mijn meester moeten zich niet mengen
in verwikkelingen, die beneden hun stand zijn. Daarom wil ik u alles zeggen, vóór
hij komt om zijne opwachting
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te maken. Ik weet uit uw verleden talrijke bemoeiïngen, die met goeden uitslag zijn
bekroond, en, bouwende daarop, hoop ik uw vertrouwen waardig te zullen zijn....
Maar laat ons eerst, zoo gij het niet euvel duidt, de puntjes op de i zetten. Mijn heer
verzekert u hierbij
(geeft haar een papier over)

met zijne handteekening de verplichting, die hij op zich neemt zoo gij, van uw kant
toestemt te volvoeren wat men u hierin voorstelt.
SIRENA.

Wat is dat voor een papier, en welke is die verplichting?
(leest voor zich zelve).

Hoe? Tienduizend schilden dadelijk en nog eens dezelfde som bij het overlijden van
heer Paljas zoo uw meester er in slaagt zijn dochter te trouwen? Welke
onbeschaamdheid is dit? Zoo iets voor te stellen aan een dame van mijn rang en
stand? Weet ge wel met wie ge spreekt? Weet ge wiens huis dit is?
CRISPIJN.

Doña Sirena!.... Speel niet de verontwaardigde! Er is hier op het oogenblik niemand
voor wie het er op aan komt! Bewaar dit papier tezamen met de anderen.... en laat
ons niet meer spreken over de overeenkomst. Mijn meester stelt u niets onbehoorlijks
voor en gij zoudt daar ook zelfs niet in toestemmen.... Alles wat nu zal gebeuren is
het werk van het toeval en van de liefde. Ik was het, ik, de knecht alléén, die dit
verachtelijk komplot beraamde. Gij, zijt immer de groote dame, en mijn meester de
edele ridder, die van avond op het feest te zamen praten zullen over honderde
kleinigheden met hoffelijke en welgekozen woorden. Terwijl uwe gasten om u rond
dwalen en bewonderend zullen spreken over de schoonheid der dames, over de pracht
van uw feest, over den overdaad der ververschingen, over de welluidendheid van de
muziek en over de gratie der danseressen. En wie zou durven beweren dat dit niet
alles de waarheid is? Is het leven niet een feest waar de muziek dienen moet om de
woorden, en de woorden om de gedachten te verbergen? Dat de muziek zonder
ophouden weerklinke, dat het gesprek afgewisseld worde met vroolijken lach, dat
het maal goed worde opgediend: dat is alles waar het op aan komt voor uwe gasten!
Maar zie, hier komt mijn meester u begroeten met ridderlijke hoffelijkheid.

Tooneel IV.
De vorigen, Leander, Harlekijn en de Hopman, die van rechts opkomen.

LEANDER.

Doña Sirena, vergun mij u de hand te kussen.
SIRENA.
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Heer ridder....
LEANDER.

Mijn dienaar heeft u zeker reeds uit mijn naam alle betuigingen van vereering en
hoogachting overgebracht.
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CRISPIJN.

Mijn meester, een zeer ernstig man, houdt niet van veel woorden. Zijne bewondering
is stilzwijgend.
HARLEKIJN.

Toch weet hij met verstand te bewonderen!
HOPMAN.

Het waarachtig genie.
HARLEKIJN.

De waarachtige heldenmoed.
HOPMAN.

De onvergelijkelijke kunst der poëzie!
HARLEKIJN.

De edele kunst der krijgsmanschap!
HOPMAN.

In alles toont hij zijne voornaamheid!
HARLEKIJN.

Hij is de edelste ridder ter wereld!
HOPMAN.

Mijn degen zal altijd tot zijn dienst zijn.
HARLEKIJN.

Mijn meesterzang zal gewijd zijn aan zijn roem.
CRISPIJN.

Genoeg, genoeg, ge zoudt zijn ingeboren bescheidenheid kwetsen. Zie hoe hij tracht
zich te verbergen en te verdwijnen. Hij is het viooltje gelijk.
SIRENA.

Wie op deze wijze anderen laat praten om zijn lof te verkondigen, heeft niet van
noode zelve te spreken.
(Na vele buigingen en begroetingen komen allen naar den voorgrond rechts). (tot Colombine).

Colombine, wat vindt je van dit alles?
COLOMBINE.

Dat de heer een aardig gezicht en de knecht een aardige vrijpostigheid heeft.
SIRENA.

Ik denk nu wel, dat alles goed zal afloopen. Ik geloof, dat vandaag het geluk zijn
intreè heeft gedaan in mijn huis, of ik zou de wereld en de mannen niet meer kennen.
COLOMBINE.
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Dan zijn wij zeker van het geluk, want de wereld kent ge vrij wel, en de mannen....
SIRENA.

Zie; Risela en Laura, zijn de eersten.
COLOMBINE.

Kwamen die ooit het laatst op een feest? Ik laat u in hun gezelschap, want zelve wil
ik onzen edelman niet uit het oog verliezen.
(rechts af).

Tooneel V.
Doña Sirena, Laura en Risela van rechts opkomend.

SIRENA.

Vriendinnen! Ik begon reeds te vreezen, dat gij niet komen zoudt.
LAURA.

Is het reeds dan zoo laat?
SIRENA.

Om u beiden te zien is het mij altijd te laat.
RISELA.

Wij bedankten voor twee andere uitnoodigingen ten einde uw feest te kunnen
bijwonen.
LAURA.

Bovendien vertelde iemand ons, dat het feest vanavond niet door zou gaan daar ge
een weinig ongesteld waart.
SIRENA.

Zelfs al lag ik op sterven, zou ik mij dwingen het feest
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te laten doorgaan, alleen om die lastertongen het zwijgen op te leggen.
RISELA.

En wij, liever zouden wij sterven dan niet deel er aan te nemen.
LAURA.

Weet ge het nieuwtje al?
RISELA.

Men praat over niets anders.
LAURA.

Men zegt, dat een geheimzinnig persoon in de stad is aangekomen. Eenige meenen,
dat hij een geheim gezant is van Venetië of van Frankrijk.
RISELA.

Anderen beweren, dat hij een vrouw komt zoeken voor den Grooten Turk.
LAURA.

Men zegt, dat hij mooi is als Adonis.
RISELA.

Zoo wij toch zijn kennis konden maken! Gij moest hem uitnoodigen op uw feest!
SIRENA.

Dat is niet meer noodig, vriendinnen, want hij zelve zond een afgezant om vergunning
ontvangen te mogen worden. Hij is hier in mijn huis en spoedig zult ge hem zien.
LAURA.

Wàt zegt ge? Nu, wij hebben wèl een goede ingeving gehad uw feest boven de
anderen vóór te trekken.
RISELA.

Menigeen zal ons vanavond benijden!
LAURA.

Iedereen brandt van verlangen hem te leeren kennen.
SIRENA.

Toch heb ik geen moeite gedaan om hem hier te lokken. Hij had gehoord, dat ik van
avond een feest gaf en heeft toen zelf laten vragen of hij mijn gast mocht zijn.
RISELA.

Zoo gaat het immers altijd met u! Er kan niemand van eenige positie in de stad komen,
of hij komt u dadelijk zijne opwachting maken.
LAURA.

Ik smacht er naar hem te zien! O, ik bid u, breng hem met ons in kennis!
RISELA.

Ja, ja, stel hem aan ons voor.
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SIRENA.

Een oogenblik, ik zie daar heer Paljas aankomen met zijne vrouw en dochter.... Ga
maar vooruit, zonder mij, ge zult gemakkelijk eene gelegenheid vinden hem aan te
spreken.
RISELA.

Ja, Laura, kom, kom, laat ons gaan.
LAURA.

Ja, ga mee, Risela. Laat ons gaan, vóór dat iedereen er is, en het moeilijker zal zijn
hem te naderen.
(Beiden af).

Tooneel VI.
Doña Sirena, Paljas, mevrouw Paljas en Silvia.

SIRENA.

O! Heer Paljas! Ik vreesde reeds, dat ge niet komen zoudt! Tot op dit vreugdevol
oogenblik beschouwde ik het feest als niet aangevangen.
PALJAS.

Mijn schuld is het niet, dat wij zoo laat zijn. Maar wel die
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van mijn vrouw, want tusschen veertig gewaden wist zij niet te kiezen welk zij aan
zou doen.
Mevr. PALJAS.

Als het van hem afhing, zou ik er waarlijk altijd uitzien als de minste.... Zie toch hoe
rood ik ben van het haasten.
SIRENA.

Ge zijt schoon als altijd.
PALJAS.

En toch draagt zij zelfs nog niet eens de helft van haar juweelen. Maar ik zou
bezwijken reeds onder dit gewicht!
SIRENA.

En wie kan er trotscher op zijn, dat zijn echtgenoote pronkt met den rijkdom, die de
vrucht is van zijn arbeid?
Mevr. PALJAS.

Vindt ge ook niet, dat het nu de tijd is er van te genieten? En, zooals ik altijd zeg,
onze verlangens hoog te stellen? Verbeeldt u toch, dat hij nu onze dochter wil
uithuwelijken aan een koopman!
SIRENA.

Maar, heer Paljas! Uw dochter verdient veel meer dan een simpelen koopman! Daar
moet ge niet aan denken! En ge moogt haar hart toch niet opofferen, aan welk belang
ook. Wat zegt gij, Silvia?
PALJAS.

O, zij geeft natuurlijk de voorkeur aan een of ander saletjonkertje, dat zeker niet veel
anders doen zal dan wat gedichten en romans lezen.
SILVIA.

Ik zal altijd doen wat mijn vader mij beveelt, tenminste als mijn moeder het er mee
eens is en ik er niets tegen heb.
SIRENA.

Dat is een verstandig woord!
Mevr. PALJAS.

Je vader denkt maar, dat geld alles is in de wereld en er niets anders bestaat, dat
waarde heeft.
PALJAS.

Ik denk, dat er niets op de wereld bestaat, dat zonder geld waarde heeft of geacht
wordt.
SIRENA.

Spreek toch zoo niet! Want is er dan niet: deugd, kennis, adel?
PALJAS.
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O, zeker, dat alles heeft een zekere waarde, wie twijfelt daaraan? En niemand weet
het beter dan ik, die veel van dìe zaken gekocht heb, en werkelijk voor niet veel geld.
SIRENA.

O, heer Paljas. Ge schertst. Ge meent het niet, dat geld alles zou zijn in de wereld;
en als uwe dochter een edel ridder lief kreeg, zoudt ge haar zeker niet tegenwerken.
Ik weet, dat een gevoelig vaderhart in u klopt.
PALJAS.

Dat is waar! Voor mijn dochter zou ik tot alles in staat zijn.
SIRENA.

Zelfs uw fortuin te verliezen?
PALJAS.

Dat zou geen bewijs zijn van liefde voor mijn dochter. Maar behalve dàt, ben ik in
staat tot een diefstal, tot een moord.... tot alles!
SIRENA.

En ik ben overtuigd, dat ge ook altijd weer uw fortuin zou weten terug te winnen.
Maar.... het feest is in gang. Kom mee, Silvia, ik heb voor den dans een kavelier voor
je bestemd, met wien je het schoonste paar zult vormen.
(Allen links af, behalve Paljas, die door Crispijn, van den achtergrond opkomend, wordt
tegengehouden)

.
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Tooneel VII.
Crispijn en Paljas.

CRISPIJN.

Sinjeur Paljas! Met je verlof!
PALJAS.

Wie roept mij daar? Wat wilt ge van mij?
CRISPIJN.

Herinner je je mij niet? Dat is niet zoo vreemd. De tijd wischt alle smetten uit, en is
de vlek ons een ergernis geweest, dan willen wij zelfs er niet aan herinnerd worden
door de verbleekte moet, die zij heeft achtergelaten; en dan haasten wij ons met
vroolijke kleuren er over heen te schilderen, dezelfde vroolijke kleuren waar jij je
bochel onder verbergt voor de menschen. In den tijd, dat ik je kende, sinjeur Paljas,
was die nauwelijks bedekt met wat vale lompen.
PALJAS.

En wie ben jij en waar zou je mij gekend hebben?
CRISPIJN.

Ik was toen nog maar een jongen, jij was al een man. Maar ben je dan al die
heldendaden op zee vergeten, al die roemrijke overwinningen op de Turken, waaraan
niet weinig toe heeft bijgedragen ons beider heldhaftige krachtsinspanning, toen wij
zoo broederlijk roeiden met éenzelfde riem in hetzelfde welbekende schip?
PALJAS.

Onvoorzichtige! Zwijg of....!
CRISPIJN.

Of.... ge doet met mij als met je eerste meester in Napels en met je eerste vrouw in
Bologna en met dien Joodschen koopman in Venetië....
PALJAS.

Zwijg! Wie ben je, die zooveel weet en zooveel praat?
CRISPIJN.

Ik ben.... die jij vroeger was. En die worden zal wat jij nu bent.... zooals jij er gekomen
bent. Maar met minder geweldige middelen, want de tijden zijn veranderd, en
vermoorden, dat doen alleen nog maar verliefden en dwazen, en armzalige schooiers,
die den voorbijganger met gewapende hand aanvallen in een donkere straat of op
een eenzamen weg. Verachtelijk galgenaas!
PALJAS.

En wat wil je van mij? Geld, niet waar? Dat zullen wij dan nog wel eens zien. Dit is
niet de plaats....
CRISPIJN.
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Wees niet bang voor je beurs. Wat ik wil? Je vriend zijn, je bondgenoot, zooals in
vroegere tijden.
PALJAS.

Wat kan ik voor je doen?
CRISPIJN.

O neen, nu ben ik het, die je een dienst wil bewijzen, die je verplichten wil door een
ernstige waarschuwing....
(trekt hem met zich mee en wijst hem rechts, achter de schermen).

Zie je hoe je dochter daar danst met een jongen ridder en blozend glimlacht om zijn
complimentjes? Die ridder is mijn meester.
PALJAS.

Je meester? Dan zal hij ook wel een avonturier zijn, een gelukzoeker, een schavuit
als....
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CRISPIJN.

Als wij beiden.... wou je zeggen, niet waar? Neen, hij is véél gevaarlijker dan wij;
want, zooals je ziet, is hij een mooie jongen met oogen vol geheimzinnige bekoring
en een stem vol teederheid, die dadelijk tot het hart spreekt en het ontroert als vertelde
hij een droef verhaal. Is dat niet genoeg om een vrouw te doen verlieven? Je zult niet
zeggen, dat ik je niet gewaarschuwd heb. Ga vlug en haal je dochter weg van dien
man en verbied haar meer met hem te dansen en hem ooit weer te zien.
PALJAS.

En je beweert, dat hij je meester is? Is dit de manier waarop je hem dient?
CRISPIJN.

Verwondert je dat? Ben je den tijd al vergeten toen je zelf knecht was? En ik denk
er nog nìet aan hem te vermoorden.
PALJAS.

Dat zeg je wèl; een meester is altijd een hatelijk wezen. En welk belang heb je er bij
mij deze dienst te bewijzen?
CRISPIJN.

Welk belang? In veiligen haven aan te komen, zooals wij vroeger zoo dikwijls binnen
voeren, toen wij tezamen roeiden. In dien tijd zei je mij wel eens: jij bent jong en
sterk, roei voor mij.... In dit schip ben jij sterker dan ik; roei jij nu voor mij, voor den
trouwen vriend uit vroegere tijden, want het leven is een zwaar voort te bewegen
galei, en ik heb al zooveel geroeid.
(rechts af).

Tooneel VIII.
Mevr. Paljas, Doña Sirena, Paljas, Risela en Laura

LAURA.

Alleen Doña Sirena weet zùlke feesten te geven.
RISELA.

En het feest van vanavond overtreft alle vorige.
SIRENA.

De presentie van zoo een volmaakt ridder gaf er ook een nieuwe aantrekkelijkheid
aan.
PALJAS.

En Silvia? Waar blijft Silvia?
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(tot zijne vrouw).

Laat je onze dochter zoo alleen achter?
SIRENA.

Stel u gerust, heer Paljas, uw dochter bevindt zich in uitstekend gezelschap, en in
mijn huis is zij altijd veilig.
RISELA.

Hij heeft alleen maar oogen voor háár.
LAURA.

Voor háár is al zijn vriendelijkheid.
RISELA.

En allen smachten naar zijn gunst!
PALJAS.

Van wie? Van dien geheimzinnigen edelman? Hij bevalt mij niets. En ik ga nu
dadelijk....
SIRENA.

Maar heer....
PALJAS.

Laat mij, laat mij! Ik weet wat ik doen moet.
(rechts af).

SIRENA.

Wat scheelt hem? Wat is dit voor een drift?
Mevr. PALJAS.

Nu ziet ge wat voor een man hij is? Hij is in staat tot
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een grofheid tegenover den ridder! En alles omdat hij zijn dochter wil uithuwelijken
aan een of ander koopman of iemand uit lagen stand! Omdat hij haar ongelukkig wil
maken voor heel haar leven.
SIRENA.

Neen, dat nooit! Gij zijt haar moeder en ik heb ook nog wat te zeggen!
Mevr. PALJAS.

Kijk! Hij heeft zeker een onhebbelijkheid gezegd, want de ridder laat Silvia's hand
los en trekt zich terug met hangend hoofd.
LAURA.

En heer Paljas schijnt nu uw dochter onder handen te nemen....
SIRENA.

Laat ons toch gauw er heen gaan, want zoo een dwingelandij is niet te verdragen.
RISELA.

Arme mevrouw Paljas, nu zien wij, dat gij met al uw rijkdom toch ongelukkig zijt.
Mevr. PALJAS.

Ach, ge weet niet, hoe hij mij zelfs wel eens mishandelt!
LAURA.

Wàt zegt ge? En zijt gij een vrouw om zoo iets te verdragen?
Mevr. PALJAS.

En daarna tracht hij het goed te maken door een mooi geschenk.
SIRENA.

Dat is ten minste iets! Want er zijn mannen, die het heelemaal niet trachten goed te
maken.
(Allen rechts af).

Tooneel IX.
Leander en Crispijn, rechts opkomend.

CRISPIJN.

Waarom zoo treurig, en zoo gedrukt? Ik dacht je vroolijker te vinden?
LEANDER.

Tot op dit oogenblik had ik nog hoop, maar nu is alles mij onverschillig. Laat ons
vluchten, Crispijn, laat ons vluchten van hier, vóór dat iemand ontdekt wie en wat
wij zijn.

Groot Nederland. Jaargang 11

CRISPIJN.

Juist door onze vlucht, zouden ze het merken, en ons achtervolgen en ons dwingen
terug te keeren tot ons eigen nadeel! Wij kunnen toch niet onbeleefd zijn en opeens
verdwijnen, zonder afscheid te nemen van menschen, die ons louter met hoffelijkheid
ontvangen hebben.
LEANDER.

Spot niet, Crispijn, want ik ben wanhopig!
CRISPIJN.

Wanhopig? Nu onze verwachtingen zich zoo goed laten aanzien?
LEANDER.

Wat kan ik hopen? Je wilde, dat ik liefde zou huichelen, en ik wist niet te veinzen.
CRISPIJN.

Waarom niet?
LEANDER.

Omdat ik liefheb, liefheb in waarheid en met heel mijn ziel!
CRISPIJN.

Omdat je Silvia liefhebt? En ben je daarom wanhopig?
LEANDER.

Ik heb nooit geweten, dat men zóó lief kon hebben! Ik heb nooit gedacht, dat ik lief
kon hebben! In mijn zwervend leven langs àlle wegen, was ik niet alleen de eeuwige
voorbijganger, maar.... de eeuwige vluchteling; vijandig was mij de aarde, vijandig
waren mij de menschen,
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vijandig het licht van de zon. De vrucht, dien ik stal langs den weg, maar die mij
nooit geboden werd, liet soms bij toeval op mijn lippen een aroom van liefde achter
en een enkele maal, na vele dagen van onheil en tegenspoed, gedurende de rust van
de nacht, deed de klaarheid van den hemel boven mij mij droomen van iets, dat in
mijn leven zou zijn als die nachtlucht zelve, die mijn ziel laafde met de rust van haar
klaarheid. En, deze avond, in de bekoring van het feest.... scheen mij als een rustpunt
in mijn leven.... en ik droomde.... Ik heb gedroomd! Maar morgen zal het weer de
noodlottige vlucht zijn, morgen zal men ons weer vervolgen.... en ik wil niet, dat wij
hier gevonden worden, hier, waar zij is, waar zij zich zou kunnen schamen mij gekend
te hebben.
CRISPIJN.

Ik meende te zien, dat je hulde met welgevallen ontvangen werd. En ik was niet de
eenige, die dit opmerkte.... Trouwens Doña Sirena en onze trouwe vrienden, de
hopman en de dichter, waren allen vol lof over je. Voor haar goede moeder, mevr.
Paljas, wier eénige illuzie het is, in verwantschap te komen met iemand van adel,
was je de schoonzoon van haar droomen. En wat sinjeur Paljas betreft....
LEANDER.

Die heeft achterdocht.... die doorziet ons....
CRISPIJN.

Dat is zoo. Sinjeur Paljas is niet zoo gemakkelijk beet te nemen als de andere gewone
menschen. Zoo'n oude vos als hij moet je juist zien te bedriegen door de grootste
openhartigheid. Daarom vond ik het ook het beste hem van alles op de hoogte te
brengen.
LEANDER.

Hoezoo?
CRISPIJN.

Wel, hij kent mij van vroeger.... en toen ik hem zei, dat jij mijn meester was,
veronderstelde hij, met recht, de waarheid van het gezegde: zoo meester, zoo knecht.
En ik, om mij zijn vertrouwen waardig te toonen, ried hem aan zijn dochter te
verbieden ooit weer een woord met je te spreken.
LEANDER.

Je zeide hem alles? En wat hoop je dan nu nog?!
CRISPIJN.

Domkop! Ik hoop, dat sinjeur Paljas voet bij stuk houdt en zijn dochter streng verbiedt
je ooit weer te zien?
LEANDER.

Ik begrijp je niet!
CRISPIJN.

Begrijp je dan niet, dat hij op deze manier onze beste bondgenoot zijn zal? Want het
is genoeg, dat hij het niet wil, om te maken, dat zijn vrouw het tegendeel wenscht
en dat zijn dochter nog smoorlijker op je verliefd wordt. Je weet niet waartoe een
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jong meisje, eenige dochter van een schatrijk vader, die in de grootste weelde is
opgebracht, in staat is, als zij, voor het eerst in haar leven, haar zin niet krijgt. Ik ben
overtuigd, dat zij nog dezen avond, vóór het einde van het feest, zal weten te
ontsnappen aan de waakzaamheid van haar vader, om tòch nog een woordje met jou
te kunnen praten.
LEANDER.

Ach, begrijp je dan niet, dat sinjeur Paljas en alles en iedereen
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op de wereld mij onverschillig zijn! Maar het is voor háár, voor háár alleen, dat ik
mij niet wil laten zien als een verachtelijk, onwaardig mensch.... Háár wil ik niet
voorliegen.
CRISPIJN.

Bah! Wat een onzin! Wij kunnen niet meer terug. Denk aan het lot, dat ons wacht
als wij aarzelen ons plan tot het einde te volvoeren!... Omdat je nu verliefd bent!
Maar, deze liefde, die je inderdaad voelt, zal ons nòg beter dienen, dan wanneer je
haar moest veinzen. Misschien hadt je dan te haastig te werk willen gaan, en hoewel
een mensch meestal met vrijpostigheid en onbeschaamdheid een goed eind vooruit
komt, is in de liefde een ietsje verlegenheid in een man zeer aan te bevelen. Die
schuchterheid in den minnaar dwingt de vrouw tot een zekere stoutmoedigheid. En
als je mij niet gelooft, dan heb je hier, als bewijs van mijn woorden, de zoete Silvia,
die ons met de grootste behoedzaamheid nadert en alleen wacht om je toe te spreken,
tot ik mij terug getrokken heb.
LEANDER.

Silvia?
CRISPIJN.

Chut! Je zou haar laten schrikken! En, denk er aan, wees voorzichtig en praat niet te
veel; vooral niet veel woorden.... bewonder, aanbid, en smacht, en laat het woord
liever over aan de bekoring van deze sterrennacht zoo goedgunstig aan de liefde, en
aan de zoete tonen van de muziek, die, gedempt door het geboomte, hier neerdroppelt
als ware zij treurig om al de vroolijkheid van het feest.
LEANDER.

Spot niet, Crispijn, spot niet met deze liefde, die mijn dood zal zijn.
CRISPIJN.

Waarom zou ik spotten? Ik begrijp heel goed, dat een mensch niet altijd zoo laag bij
den grond kan blijven voortsukkelen! Een enkele maal moet hij den hemel in vliegen
om des te beter de aarde in zijn macht te krijgen. Neem jij je vlucht; ik vervolg mijn
tocht laag bij den grond! De wereld zal ons zijn!
(links af).

Tooneel X.
Leander en Silvia, die rechts opkomt. Aan het einde ook Crispijn.

LEANDER.

Silvia!
SILVIA.
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Zijt gij daar? Vergeef mij, ik dacht niet u hier te vinden....
LEANDER.

Ik ontvlucht het feest. Die vroolijkheid stemt mij treurig.
SILVIA.

U ook?
LEANDER.

Ook, zegt ge? Stemt de vroolijkheid u dan ook treurig?
SILVIA.

Mijn vader heeft zich op mij boos gemaakt. Nooit heeft hij mij zóó toegesproken.
En ook jegens u was hij heel onbeleefd! Vergeef het hem, bid ik u!
LEANDER.

O, ik vergeef hem alles, alles! Maar maak hem niet boos
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om mij! Ga terug naar het feest, want men zal u zoeken, en dan zou men u hier vinden,
bij mij....
SILVIA.

Ge hebt gelijk! Maar keert gij dan ook terug! Waarom zijt ge zoo treurig?
LEANDER.

Neen; ik ga heen zonder dat iemand het merkt. Ik moet weg, ver weg.
SILVIA.

Wat zegt ge? Moest ge dan niet voor een belangrijke zaak hier in de stad zijn? Waart
ge niet van plan hier langeren tijd te blijven?
LEANDER.

Neen, neen! Geen dag langer! Geen dag langer!
SILVIA.

Maar.... Hebt ge mij dan bedrogen?
LEANDER.

Bedrogen! Neen.... zeg niet, dat ik u bedrogen heb.... Neen: dit is de eenige waarheid
in mijn leven.... Deze droom, waaruit ik nooit wenschte te ontwaken!
(Men hoort in de verte zingen, hetgeen voortduurt tot het einde van het bedrijf).

SILVIA.

Dat is Harlekijn, die zingt.... Wat is er? Weent ge? Is het de muziek, die ons doet
weenen? Waarom wilt ge mij niet de reden van uwe treurigheid zeggen
LEANDER.

Mijne treurigheid? Dat lied zegt die reeds. Luister maar!
SILVIA.

Hier hooren wij alleen de melodie, de woorden verliezen zich. Kent ge het lied? Het
is een lied op de stilte van de nacht en het heet: Nachtelijke Toover! Hebt ge het
nooit gehoord?
LEANDER.

Zeg het mij....
SILVIA.
Boven wie lief heeft, welft de moedernacht
Vol liefde zelv', haar donkre baldakijn,
Haar zomerhemelkoepel; diamant
Bij klare diamant fonkelt er star
Bij star.... De tuinen, kleurloos, zijn tòch vol
Van klaart! In schaduw en geheimnis ritselen
De loovren, geuren zwoel de rozen en
Dwaalt òm de Liefde.... Zacht verlangen om
Te weenen! Stem, die zucht, en stem, die zingt,
En stem, die fluistert: 'k heb u lief, zij schenden
Het heilige mysterie heil'ger nacht....
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Zij schijnen godelastring in gebed....
O ziel van stilte, die mijn ziel vereert,
Bewaar in uw diep meer mij 't onuitzegbre
Lìefdewoord van hen, die sterven, in stilt
Beminnend, van hen, die zwegen, stervend
Van Liefde, en vooral van hen, die nooit
In 't leven wisten hunne groote liefde
Met woord of klank te uiten.... Stem van stilte,
Die murmelt door de moederlijke nacht

Groot Nederland. Jaargang 11

434
Zijt gij de stem niet van die allen en
Zijt gij het niet, die antwoordt, als de liefde
Vraagt -: Eeuwigheid....? O, moeder, moedernacht,
Moeder van mijne ziel! Is niet het licht
Van déze star, die trilt gelijk een traan
Vol liefde oneindig, aan uw zomerblauwe
Duisternis, 't eìgen licht uws moederoogs?
O nacht, zeg haar, dat ik haar lief heb en
Dat ik een ander nooit op aard had lief
En dat mij nooit ander geluk gewerd
Dan die van ùw starklare troostbaarheid!
LEANDER.
O nacht, zeg haar, dat ik haar lìef heb en
Dat ik een ander nooit op aard had lief
En dat mij nooit ander geluk gewerd
Dan die van ùw starklare troostbaarheid!
(Blijven in stilzwijgende omarming elkaar aanzien).

CRISPIJN.
(komt van links op).
Nacht, poëzie en andre liefde-onzin!
Dat ook gij allen in deze occasie dienstbaar
Ons zijn! Aan ons de zege! Moedig maar
Vooruit! Wie kan ons overwinnen, zoo de liefde
Met òns is....
Einde van het Eerste Bedrijf.

Tweede bedrijf.
Derde tafereel.
Zaal in het huis van Leander.

Tooneel I.
Crispijn, de Hopman, Harlekijn, komen van rechts op.

CRISPIJN.

Komt binnen, heeren, en gaat zitten. Ik zal zeggen, dat men ververschingen brengt....
Hola! Hei! Hola!
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HOPMAN.

Neen, waarlijk niet. Wij zullen niets gebruiken.
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HARLEKIJN.

Wij komen alleen om je meester onze diensten aan te bieden, sinds wij weten wat er
gebeurd is.
HOPMAN.

Welk een ongelooflijk verraderlijke streek, maar die niet zonder wraak zal blijven!
Ik verzeker je, dat, als sinjeur Paljas ooit onder het bereik van mijn degen komt....!
HARLEKIJN.

Ik heb hem altijd in het bereik van mijn pen.... Dàt is het voordeel dichter te zijn! O!
de geduchte satire, die ik hèm wijden zal....! Zoo'n oude schavuit, zoo'n oude schurk!
HOPMAN.

En je meester werd zelfs niet gewond?
CRISPIJN.

Maar men had hem kunnen vermoorden! Verbeeld je! Een dozijn vechtersbazen, die
hem onverwachts aanvallen! Dank zij zijn moed, zijn vaardigheid en mijn geroep
om hulp....
HARLEKIJN.

En dat gebeurde des avonds, terwijl je meester sprak met Silvia over de muur in den
tuin?
CRISPIJN.

Men had mijn meester reeds gewaarschuwd, maar je kent hem; hij is niet iemand die
zich gemakkelijk schrik laat aanjagen.
HOPMAN.

Je hadt ons toch moeten waarschuwen....
HARLEKIJN.

Ja, je hadt den Hopman moeten waarschuwen. Hij had hem natuurlijk met veel
genoegen vergezeld.
CRISPIJN.

Jullie kent mijn heer. Hij heeft genoeg aan zichzelven en vraagt niet gaarne diensten
aan anderen.
HOPMAN.

En je zegt, dat je op het laatst er in slaagde eén van die schavuiten beet te krijgen,
en dat hij toen bekende, dat alles beraamd was door sinjeur Paljas om op die manier
je meester uit den weg te ruimen?
CRISPIJN.

En wie anders dan hij zou er belang bij hebben? Zijn dochter heeft heer Leander lief,
maar haar vader onderhandelt, om haar volgens zijn wil uit te huwelijken; mijn
meester hindert hem in zijn plannen en sinjeur Paljas wist, zijn heele leven door, alle
hinderpalen uit den weg te ruimen. Werd hij niet in korten tijd tweemaal weduwnaar?
Erfde hij niet in nòg korteren tijd van àl zijne verwanten, zoowel ouden als jongen?
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Iedereen weet het, niemand zal zeggen, dat ik laster.... O, de rijkdom van sinjeur
Paljas is een beleediging voor de menschheid en voor de gerechtigheid. Alleen onder
menschen zonder eergevoel kon een man als sinjeur Paljas ongestraft triomfeeren.
HARLEKIJN.

Je hebt wèl gelijk. En in mijn satire zal ik dat ook alles zeggen. Natuurlijk zonder
hem te noemen, want de poëzie mag zich niet verlagen tot persoonlijkheden.
CRISPIJN.

Hij zal zich niet veél van je satire aantrekken!
HOPMAN.

Laat hem liever aan mij over, als hij ooit onder het bereik van mijn degen komt....
Maar ik weet van te voren, dat hij mij wel uit den weg zal blijven.
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CRISPIJN.

En mijn meester zal er ook nooit in toestemmen, dat ge sinjeur Paljas beleedigt. Hij
is, niettegenstaande alles, de vader van Silvia. Maar.... wat iedereen in de stad weten
moèt, is, dat mijn heer gevaar heeft geloopen bijna vermoord te worden, omdat hij
er niet in kan berusten, dat die oude vos het hart en de wenschen van zijn dochter
geweld wilde aandoen.
HARLEKIJN.

Natuurlijk kan hij daar niet in berusten, de liefde gaat boven alles!
CRISPIJN.

En als heer Leander nu nog een verloopen sujet was.... Maar, ik vraag u! Moest
sinjeur Paljas niet eerder trotsch zijn, dat zulk een aanzienlijk edelman zich heeft
verwaardigd zijn dochter lief te krijgen en hem als schoonvader aan te nemen. Heer
Leander, die zoovele jonkvrouwen van ouden adel geweigerd heeft en voor wien
vier prinsessen van den bloede vierhonderd duizend gekheden hebben uitgehaald....
Maar wie komt daar?
(kijkt rechts buiten de deur).

O, het is Colombine! Kom binnen, bekoorlijke Colombine, wees niet bang.
(Colombine komt binnen).

Wij zijn hier onder vrienden, en onze wederzijdsche vriendschap behoedt je voor
onze eénstemmige bewondering.

Tooneel II.
De vorigen en Colombine.

COLOMBINE.

Doña Sirena zendt mij om bericht van uw heer. Bij het krieken van den dag, kwam
Silvia bij ons om doña Sirena te vertellen wat er gebeurd was.... Zij zegt, dat zij niet
terug wil gaan naar haar vader en dat zij het huis van mijn meesteres niet zal verlaten
dan als de echtgenoote van heer Leander.
CRISPIJN.

Heeft zij dàt gezegd? Edele jonkvrouw! Liefdevol hart!
HARLEKIJN.

Een heerlijken bruidzang zal ik dichten voor haar huwelijk!
COLOMBINE.

Silvia vreest, dat Leander gevaarlijk gewond is.... Van haar balcon hoorde zij het
gekletter der wapens, en geroep om hulp. Daarop is zij in onmacht gevallen, en zóó
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heeft men haar van morgen vroeg gevonden. Zeg mij nu hoe het gaat met Leander,
want zij sterft van verlangen het te weten, en ook mijn meesteres is in groote
ongerustheid.
CRISPIJN.

Zeg haar, dat hij zich heeft kunnen redden omdat de liefde over hem waakte; zeg
haar, dat alleen de liefde doodt met ongeneeslijke wonde.... zeg haar....
(hij ziet Leander aankomen).

Maar kijk, daar komt hij zelf aan, en hij zal je alles beter kunnen zeggen, dan ik het
zou kunnen.
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Tooneel III.
Vorigen en Leander.

HOPMAN.
(hem omhelzend).

Dierbare vriend!
HARLEKIJN.
(eveneens omhelzend).

Vriend en meester!
COLOMBINE.

O, heer Leander, dàt doet mij genoegen, u in levende lijve terug te zien.
LEANDER.

Hoe wist ge....
COLOMBINE.

In de heele stad praat men over niets anders; in de straten staan de menschen in
troepjes bij elkaar en mompelen en vloeken tegen sinjeur Paljas.
LEANDER.

Wat zeg je daar?
HOPMAN.

En als hij het nog eens waagt iets tegen u te ondernemen....!
HARLEKIJN.

En als hij zich blijft verzetten tegen uw liefde....
COLOMBINE.

Het zou hem tòch niets geven. Silvia is bij ons in huis en zal dat alleen verlaten om
uw echtgenoote te zijn.
LEANDER.

Silvia bij u in huis? En haar vader....
COLOMBINE.

Sinjeur Paljas? O, die zou het beste doen zich schuil te houden.
HOPMAN.

Hij denkt, dat hij zich maar alles kan aanmatigen omdat hij zoo buitensporig rijk is.
HARLEKIJN.

Véél kan hij zich aanmatigen, maar niet de liefde dwarsboomen.
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COLOMBINE.

Iemand zóó verraderlijk te willen laten vermoorden!
CRISPIJN.

Twaalf degentrekkers, twaalf.... ik heb ze geteld!
LEANDER.

Ik heb er maar twee of drie gezien....
CRISPIJN.

Mijn meester zal wel weer eindigen met te beweren, dat hij heelemaal geen gevaar
geloopen heeft, om alle verdienste van moed en tegenwoordigheid van geest te
ontkennen.... Maar ik heb ze gezien. Twaalf waren het er, twaalf hoor, tot op de
tanden gewapend en tot het uiterste besloten. Mìj scheen het een onmogelijkheid
levend uit hun handen te komen.
COLOMBINE.

Ik haast mij naar huis om Silvia en mijn meesteres gerust te stellen.
CRISPIJN.

Colombine, luister eens. Zou het niet beter zijn Silvia maar niet gerust te stellen?
COLOMBINE.

Laat dat maar over aan doña Sirena. Silvia gelooft op dit oogenblik, dat je meester
op sterven ligt, en hoewel doña Sirena veinst haar tegen te willen houden, zal het
niet lang duren of Silvia zal, zonder zich aan iets te storen, hier zelf komen.
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CRISPIJN.

Het zou wèl een wonder zijn, als jou meesteres niet aan alles gedacht had.
HOPMAN.

Wij zullen ook maar heengaan, nu wij hier niet van dienst zijn. Het eenige, dat wij
nu doen kunnen is: de algemeene verontwaardiging over de handelwijze van sinjeur
Paljas, warm houden.
HARLEKIJN.

Wij zullen zijn huis met steenen gooien.... Wij zullen de heele stad tegen hem
opruien.... En als er vandaag niemand is, die hem over deze lage streek durft
aanspreken, dan gaan wij àllen gezamenlijk hem van avond te lijf! Vergeet niet, dat
de menigte gevoel van recht bezit en ook tevens den moed dit te toonen.
COLOMBINE.

Hij zal u zelf nog komen smeeken zoo goed te willen zijn om zijn dochter tot vrouw
te nemen.
CRISPIJN.

Ja, ja, gaat mijne vrienden, en doet zoo! Ge ziet zelf, dat het leven van mijn meester
niet veilig meer is.... Want hij, die éenmaal getracht heeft hem van het leven te
berooven, zal het hier niet bij laten....
HOPMAN.

Heb geen vrees! Geliefde vriend!
HARLEKIJN.

Geëerde heer en weldoener!
COLOMBINE.

Heer Leander!
LEANDER.

Heb dank, mijn vrienden, mijn trouwe vrienden.
(Allen verdwijnen rechts, behalve Leander en Crispijn).

Tooneel IV.
Leander en Crispijn.

LEANDER.

Crispijn, wat moet dit alles beteekenen? Wat beoog je? Hoe vèr sleep je mij mee in
dit warnet van leugens? Denk je soms, dat ik er inloop? Jij betaalde die degentrekkers,
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alles was een verzinsel van jou. Ik had mij onmogelijk tegen hen allen kunnen
verdedigen, als de aanval ernstig gemeend was geweest.
CRISPIJN.

En zou je mij willen beknorren, omdat ik op deze manier behulpzaam ben, je dichter
te brengen bij het doel van je wenschen?
LEANDER.

Neen, Crispijn, je weet heel goed, dat ik hierin niet met je mee kan gaan. Ik heb
Silvia lief, en ik wil haar liefde niet verkrijgen door middel van leugens! Er moge
gebeure, wàt er gebeure!
CRISPIJN.

Dat is niet moeilijk te voorzien, wat er gebeuren zal.... En als je dàt liefhebben noemt:
er in te berusten het voorwerp van je liefde te verliezen om allerlei spitsvondige
gewetensbezwaren.... dan heeft Silvia waarlijk ook geen reden je dankbaar te zijn
voor die liefde!
LEANDER.

Maar Crispijn! En als zij te weten komt wie ik ben?
CRISPIJN.

Als zij het dan eindelijk te weten komt, dan ben jij ook niet meer degene, die je was;
want dàn ben je haar man, haar liefhebbend
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echtgenoot, zóo teeder, zóo trouw, zóo edel als je zelf maar wilt en als zij zou kunnen
wenschen.... Eenmaal in het bezit van haar liefde.... èn van haar bruidschat.... zal je
immers niet anders dan een volmaakt ridder zijn? Jij bent niet als Paljas, die,
niettegenstaande àl de weelde, die hij met zijn geld gekocht heeft, zich nog niet dìe
weelde heeft kunnen veroorloven, een eerlijk man te worden. Hij is van geboorte
een schelm, jij bent het alleen geworden door de omstandigheden.... En nog, als je
mij niet altijd bij je gehad hadt, zou je al lang van honger zijn omgekomen uit
overdreven gemoedsbezwaren. O, geloof je, dat, zoo ik een ànder mensch in je gezien
had, dan de fijngevoelige minnaar en de trouwe echtgenoot, ik mij zou tevreden
hebben gesteld met je te wijden aan de liefde? Neen, dàn had ik een politieke loopbaan
voor je gekozen, en, niet de rijkdom van Paljas zou ons doel geweest zijn, maar de
verovering van heel de wereld!.... Maar je hebt geen eerzucht, je verlangt niet naar
macht en naar grootheid, het is je genoeg gelukkig te zijn in je leven....!
LEANDER.

Ach Crispijn, je hebt misschien gelijk, maar je ziet, dat ik daar óok nooit kans op zal
hebben. Want als ik moet liegen en bedriegen om haar liefde te winnen, en zoodoende
rijk worden, zou het den schijn hebben of ik haar niet oprecht beminde en haar alleen
om haar geld trouwen wilde! En die gedachte zou mij toch ook weêr beletten gelukkig
te zijn.
CRISPIJN.

Maar je behoeft niet te liegen! Heb lief, heb lief met je heele hart, je heele ziel, je
heele wezen, zooveel je wilt. Maar, verdedig je liefde tegen alles wat haar in gevaar
kan brengen. En in de liefde kan men het geen liegen noemen, wanneer men iets
verzwijgt, dat ons de achting van de beminde vrouw zou kunnen doen verliezen.
LEANDER.

Crispijn, nu verlies jij je in àl te groote spitsvondigheden, hoor!
CRISPIJN.

Waarin jij je al veel eerder had moeten verliezen, als je liefde werkelijk zóo groot
is als je beweert. De liefde bestaat geheel en al uit spitsvondigheid, en dèze
spitsvondigheid bevat wel de meeste waarheid: Bedrieg uzelven, eer ge een ander
bedriegen wilt.
LEANDER.

Dat kan ik niet, Crispijn. Ik ben niet een van die menschen, die, tegelijk met hun
geweten, ook hunne overtuiging verkoopen.
CRISPIJN.

Dat is ook de reden waarom ik beweer, dat je niet deugen zou voor de politiek. En
gelijk heb je! Want overtuiging is het zich bewust te zijn wàt de waarheid is, en de
mensch, die zijne overtuiging verliest tusschen de leugens van het leven, verliest als
het ware zichzelven: zonder haar kan hij zich nooit terugvinden of zich herkennen,
en wordt hij zelf eén levende leugen.
LEANDER.

Hoe kom je toch aan al die wijsheid, Crispijn?
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CRISPIJN.

Op mijn galeibank, toen ik allen tijd had tot nadenken. En
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zoo kwam ik ook voor mijzelven tot de overtuiging, dat mijn conscientie meer reden
had mij te verwijten een onnoozele hals te zijn geweest dan een doortrapte deugniet.
Met meer schelmerij en minder onnoozelheid had ik bevelhebber kunnen worden
van het boevenschip, in plaats van er de riemen te hanteeren. Toen zwoer ik ook een
duren eed het leven anders aan te pakken en mij zelf te verbeteren.... Bedenk dus,
waartoe ik al niet in staat kan zijn, nu ik, door jou schuld, misschien mijn eed zou
moeten breken....
LEANDER.

Wat bedoel je?
CRISPIJN.

Dat onze toestand niet langer houdbaar en dat ons krediet uitgeput is; dat de menschen
beginnen aan te dringen op betaling. Ten eerste: de herbergier, die ons verscheidene
dagen huisvestte en schitterend onthaalde, in de hoop op een rijke vergoeding. Ten
tweede: sinjeur Pantaleon, die, vertrouwende op het krediet van den waard, ons
voorschoot wat er noodig was, om ons met weelde in te richten, en dan verder alle
winkeliers, die geen oogenblik geaarzeld hebben ons van alles te voorzien, verblind
als zij waren door zóó veel zwier en grootheid. En zelfs ook Doña Sirena, die ons
zoo goed geholpen heeft in je liefdesaangelegenheden.... Allen hopen op hetgeen
hun, redelijkerwijs, toekomt, en het zou onbillijk zijn, meer van hen te verlangen of
te klagen over menschen, die altijd even welwillend en vriendelijk geweest zijn....
Met gouden letters blijft de naam van deze stad gegrift in mijn hart, en van nu af aan
verklaar ik haar aan te nemen tot mijn moederstad....! Bovendien.... vergeet je, dat
het niet lang zal duren of ze komen ons uit andere plaatsen hier opsporen! Denk je,
dat onze heldenfeiten in Mantua en in Florence al vergeten zijn? Herinner je maar
eens ons berucht proces in Bologna.... het gerechtelijk onderzoek besloeg al
drieduizendtweehonderd folio's, toen wij ons uit de voeten maakten, omdat wij angstig
werden die onbehoorlijke snelheid te zien, waarmee het dossier aangroeide. En je
kunt nagaan hoe die paperassen vermeerderd zullen zijn onder de pen van den knappen
jurist, die de zaak op zich genomen heeft. Wat een ‘geconsidereer en gerezulteer’,
waaruit voor ons niets goeds zal resulteeren! En tòch aarzel je nog? Tòch verwijt je
mij nog, dat ik besluit den beslissenden slag te leveren, die op eén dag ons lot kan
doen keeren?
LEANDER.

Laat ons vluchten, Crispijn!
CRISPIJN.

Neen! Als alle hoop verloren is, kunnen wij altijd nog vluchten. Vandaag moet ons
geluk zich bepalen.... en jou de liefde geven! Geef jij mij het leven!
LEANDER.

Maar hoe ons hieruit te redden? Wat kan ik doen? Zeg mij.
CRISPIJN.

Op het oogenblik niets.... dan aannemen wat men je bieden zal.... Vergeet niet, dat
wij om ons heen allerlei belangen in het leven hebben geroepen, en dat het nu in
ieders belang is ons te redden.
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Tooneel V.
De vorigen en Doña Sirena.

SIRENA.

Heer Leander, is het mij vergund....?
LEANDER.

Doña Sirena? Gij in mijn huis?
SIRENA.

Ge ziet, waaraan ik mij blootstel! Aan allerlei lasterpraatjes. Ik, in het huis van een
jonggezel!
CRISPIJN.

Mijn meester zal de lasteraars het zwijgen weten op te leggen, als iemand zich vermeet
uw goeden naam in twijfel te trekken.
SIRENA.

Je meester? Dat weet ik nog zoo zeker niet. De mannen laten zich graag op zoo iets
voorstaan! Maar als ik u van dienst kan zijn, let ik niet op dergelijke bijzaken! En
wat zegt ge er wel van, dat men het vannacht zoo op uw leven gemunt had. Men
praat over niets anders.... En Silvia! Arm kind! Hoe heeft zij u lief! Ik zou wel eens
willen weten, wàt gij toch gedaan hebt om zóó haar hart te winnen?
CRISPIJN.

Mijn meester is het zich ten volle bewust, dat hij alles te danken heeft aan uwe
vriendschap.
SIRENA.

Ik zal niet ontkennen, dat hij mij veel verschuldigd is.... want ik sprak altijd over
hem, op een wijze.... als ik eigenlijk niet had mogen doen.... daar ik hem nauwelijks
kende! Uit genegenheid voor u liet ik mij overhalen véél te durven.... Maar als gij
nu uw belofte zoudt verbreken....
CRISPIJN.

Twijfelt ge aan mijn heer? Bezit ge niet een papier met zijne handteekening?
SIRENA.

Zeker, en onderteekend met wàt een mooien naam! Denkt ge, dat wij u niet allen
kennen? Maar ik weet, dat mijn vertrouwen niet misplaatst is en ik ben overtuigd
dat heer Leander zijn woord zal houden. Maar ge zult zien, dat het vandaag een
ongelukkige dag voor mij wordt en om de zekerheid te hebben de helft in handen te
krijgen van de som, die gij mij beloofdet, zou ik zelfs gaarne de andere helft er aan
geven.
CRISPIJN.

Hoe meent ge?
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SIRENA.

O, wat een dag vol wedervaardigheden! En tot overmaat van smart is het vandaag
juist twintig jaar geleden, dat ik mijn tweeden man verloor, de eérste en eénige liefde
in mijn leven.
CRISPIJN.

Een compliment voor uw eersten man!
SIRENA.

Mijn eerste man werd mij opgedwongen door mijn vader. Ik had hem niet lief, en
niettegenstaande dat, gelukte het mij toch hem trouw te blijven.
CRISPIJN.

Wàt zou u niet gelukken, doña Sirena!
SIRENA.

Maar laat ons niet meer toeven bij deze treurige herinneringen.
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Laat ons liever spreken over hoopvoller zaken. Weet ge, dat Silvia met mij mede
wilde komen?
LEANDER.

Hier bij mij in huis?
SIRENA.

Ja, wat zegt ge er van? En wat zou heer Paljas er van zeggen? Mij dunkt, nu de
publieke opinie zoo vijandig jegens hem gestemd is, is hij wel gedwongen zijn
toestemming te geven tot uw huwelijk!
LEANDER.

Neen, neen; belet haar hier te komen!
CRISPIJN.

Cht! Ge begrijpt toch, doña Sirena, dat mijn meester niet zegt, wat hij waarlijk meent.
SIRENA.

Natuurlijk niet.... Want wat zou hij in zijn hart er niet voor over hebben om Silvia
aan zijn zijde te zien, en nooit meer van haar te scheiden?
CRISPIJN.

Wat hij dáárvoor geven zou? Ik zou het u niet kunnen zeggen!
SIRENA.

Daarom vraag ik het!
CRISPIJN.

O, doña Sirena.... Als vandaag het huwelijk besloten wordt, dàn.... krijgt ge nog vóór
morgen, wat mijn meester u beloofd heeft.
SIRENA.

En als het mislukt?
CRISPIJN.

Dan.... is alles voor u verloren! Ge hebt het maar voor het kiezen.
LEANDER.

Zwijg, Crispijn, zwijg! Ik wil niet, dat er over mijn liefde verhandeld wordt als over
een stuk koopwaar. Ga, dona Sirena, en zeg aan Silvia, dat zij naar haar vader
terugkeert, dat zij in geén geval hier komt, en dat zij mij vergeet voor altijd, want ik
moet vluchten, ver weg, waar zij mijn naam niet kennen.... Mijn naam! Heb ik zelfs
wel een naam?
CRISPIJN.

Wil jij nu wel eens zwijgen
SIRENA.

Wat zegt ge tòch? Wat is dit voor onzin! Kom tot uzelven! Op deze wijze zijn goede
kansen opgeven.... Bovendien zijt gij niet de eenige, die er belang bij heeft! Bedenk,
dat hier iemand vóor u staat, die vertrouwde op het lot, dat gij zoudt trekken in deze
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loterij, en het gaat niet aan een dame van mijn rang en stand, die zoovéél voor u
waagde, op deze manier af te schepen. Ge zult al die onzin uit uw hoofd zetten, en
ge zult trouwen met Silvia, want anders is er hier iemand, die u rekenschap zal vragen
van uw gedrag vol leugen en bedrog, dàt verzeker ik u. Ge zijt niet alléen op de
wereld, heer Leander, als ge dat soms denkt! Wij allen hebben een woordje mee te
spreken.
CRISPIJN.

Doña Sirena heeft groot gelijk. Maar geloof mij, mijn meester heeft zich alleen aldus
uitgelaten, omdat hij zich beleedigd voelde door uw wantrouwen.
SIRENA.

Het is geen wantrouwen in hem.... Maar.... de zaak is.... dat sinjeur Paljas niet iemand
is, die met zich laat spotten.... en om te beginnen met het kabaal, dat ge tegen hem
hebt opgeroepen door die krijgslist van van nacht....
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CRISPIJN.

Krijgslist?
SIRENA.

Kom! Wij weten er alles van! Eén van die degentrekkers is nog een bloedverwant
van mij, en de anderen.... ken ik ook goed.... Nu, en dan heeft sinjeur Paljas ook niet
stil gezeten, en er wordt in de stad gefluisterd, dat hij de justitie heeft ingelicht, wie
en wat ge zijt; ook wordt er beweerd, dat er vandaag uit Bologna een hoogst gewichtig
proces-verbaal u nagezonden wordt.
CRISPIJN.

En een duivelsche jurist er bij! Drie-duizend-negenhonderd folio's!!
SIRENA.

Ziet ge, dat zijn de praatjes die er loopen, wij hebben dus geen tijd te verliezen.
CRISPIJN.

En wie verkwist en verliest den tijd meer dan gij, op dit oogenblik. Haast u naar huis
en zeg aan Silvia....
SIRENA.

Silvia is hier. Zij is met mij mee gekomen, met Colombine en nog een andere
kamervrouw. Zij wacht in het voorvertrek. Ik zeide haar, dat ge zeer gevaarlijk
gewond waart....
LEANDER.

Mijn Silvia!
SIRENA.

Haar eénige gedachte was, dat ge zoudt kunnen sterven.... zonder te bedenken wàt
zij waagde door hier bij u te komen. Moet ge nu niet erkennen, dat ik uw beste
vriendin ben?
CRISPIJN.

Ge zijt aanbiddelijk. Vooruit. Ga hier liggen, Leander, en doe de zwakke, de zieke.
Kijk, het is prachtig zoo, ik zou zweren, dat het waar was.
(Doet hem zich neerleggen op een rustbank).

LEANDER.

Ja, ik ben in je macht, ik weet het, ik zie het wel.... Maar Silvia zal ik redden. Goed,
ik wensch haar te zien, zeg haar binnen te komen. Haàr zal ik redden, in weerwil van
jou, van allen, zelfs van haarzelve.
CRISPIJN.

Doña Sirena, mijn meester meent geen woord van wat hij zegt, geloof mij.
SIRENA.

Ik kan hem ook niet voor zóo dom en zoo dwaas houden. Ga met mij mee, Crispijn.
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(Beiden af).

Tooneel VI.
Leander en Silvia.

LEANDER.

Silvia! Mijn Silvia!
SILVIA.

Ben je niet gewond?
LEANDER.

Neen, zoo als je ziet.... Het was een list, een list om je hier te krijgen. Maar vrees
niet, spoedig zal je vader komen, en dan zal je met hem terug gaan, zonder mij iets
te kunnen verwijten.... O!.... Misschien alleén.... de klaarheid van je ziel beroerd te
hebben met de
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illuzie van een liefde, die voor jou niet méér zijn mag dan de herinnering aan een
slechten droom.
SILVIA.

Wat bedoel je, Leander? Was je liefde dan geen waarheid?
LEANDER.

Mijn liefde,.... ja, die is de waarheid, daar heb ik je niet mee bedrogen!.... O, haast
je van hier weg, voor dat iemand, behalve zij, die je hier heen lokten, weet, dat je bij
mij waart.
SILVIA.

Waarom, wat vrees je? Ben ik niet veilig in je huis? Ik aarzelde geen oogenblik
hierheen te komen.... Welk gevaar kan mij bedreigen als jij bij mij bent?
LEANDER.

Geen, Silvia, geen enkel gevaar, je hebt gelijk! Mijn liefde beschermt je voor je
eigene onschuld.
SILVIA.

En ik wil ook niet terugkeeren in mijn vader's huis, na zijn schandelijk gedrag van
gisteren....
LEANDER.

Neen, Silvia, het was niet de schuld van je vader. Hij was het niet, die.... o, Silvia,
dat was óók al wéér een list, ook al weer een leugen, als zoovele andere.... Vlucht
van mij weg, vergeet den miserabelen avonturier zonder naam, die ik ben, en die
achtervolgd wordt door het gerecht!
SILVIA.

Neen, o neen, dat is niet waar! Maar het gedrag van mijn vader maakt mij je liefde
niet langer waardig! Dàt is de reden waarom je mij wegzendt! O, ik begrijp het wel....
Mijn arm, arm hart!
LEANDER.

Silvia! Mijn Silvia! Hoe wreed martelen mij je woorden vol liefde! Hoe lijd ik onder
dit vertrouwen, ingegeven door je ziel, die het kwaad in het leven nog niet kent.

Tooneel VII.
Vorigen en Paljas, die haastig komt aangeloopen.

CRISPIJN.

Heer! Heer! Heer Paljas komt daar aan!
SILVIA.

Mijn vader!
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LEANDER.

Des te beter! Met eigen hand zal ik je nu weer onder zijne vaderlijke bescherming
stellen.
CRISPIJN.

Ja maar, hij komt niet alleen, ik zie nog meer menschen, en zelfs de Justitie is er
bij....
LEANDER.

O Silvia, zoo men je hier treft! Alleen in mijn huis! Crispijn, jij hebt ze zeker
gewaarschuwd. Maar, je zal je afschuwelijk doel niet bereiken!
CRISPIJN.

Ik hen gewaarschuwd? Neen, waarachtig niet, hoor.... Want ditmaal is het diepe ernst,
en ik vrees, dat niets ons meer redden kan.
LEANDER.

Neen, ons niet, en ik wil het zelfs niet probeeren! Maar haàr wel.... Je moet je
verbergen, Silvia, kom hier....
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SILVIA.

En jij?
LEANDER.

Vrees niet....
(verbergt Silvia achter een gordijn, in een vertrekje op den achtergrond).

Zie zoo, nu kan men komen. Crispijn, sta jij die menschen te woord, maar zorg dat
niemand daár binnengaat vóor ik terug kom....
(Gaat naar het raam).

Er blijft mij geen andere weg over.
CRISPIJN.
(houdt hem tegen).

Heer! Leander! Wees kalm! Dood je zelve niet, ik bid je!
LEANDER.

Ik denk er niet aan mij van kant te maken, noch te ontvluchten, maar ik wil haár
redden!
(klimt over het raam en verdwijnt).

CRISPIJN.

Heer, heer, wees toch voorzichtig!
(kijkt hem na).

O, gelukkig, ik vreesde waarlijk, dat hij zich naar beneden zou gooien, maar hij is
op het dak geklommen en veilig boven aangeland. Laat ons de hoop nog niet
opgeven....! Ook zelfs nu kan die dwaas het hoogvliegen nog niet nalaten! En nu is
hij in zijn element daar boven in de lucht! En ik op het mijne: de platte grond. Maar
nu, nog meer dan ooit, is het zaak mij schrap te zetten.
(Gaat kalm zitten in een stoel en wacht).

Tooneel VIII.
Crispijn, Paljas, de Waard, Pantaleon, de Hopman, Harlekijn, de Rechtsgeleerde, de Secretaris,
en twee Gerechtsdienaars met een ontzachlijke hoop stukken en akten.

PALJAS
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(spreekt tot menschen achter de schermen).

Bewaakt goed alle uitgangen, laat niemand door, geen man, vrouw, hond of kat!
WAARD.

Waar zijn ze, waar zijn ze, de schavuiten, de oplichters!
PANTALEON.

Gerechtigheid! Gerechtigheid! Mijn geld! Mijn geld!
(Alle komen binnen in de aangegeven volgorde. De rechtsgeleerde en zijn secretaris zetten
zich aan de tafel en houden zich gereed tot schrijven. De twee gerechtsdienaars blijven staan
en dragen in hun armen de ontelbare rollen en stukken).

HOPMAN.

Maar Crispijn, wat zien mijn oogen?
HARLEKIJN.

Wat gebeurt er, Crispijn?
PANTALEON.

Gerechtigheid! Gerechtigheid! Mijn geld! Mijn geld!
WAARD.

Pakt ze op, neemt ze gevangen, de schavuiten!
PANTALEON.

Laat ze niet ontvluchten, laat ze niet ontvluchten....
CRISPIJN.

Maar wat moet dit alles beteekenen? Hoe durft ge zoo het huis van een edelman
binnendringen?
PANTALEON.

Zwijg, zwijg, want jij bent zijn handlanger, en je moet er evengoed voor boeten als
hij!
WAARD.

Wat handlanger? Hij is even schuldig als zijn zoogenaamde meester.... want hij was
het, die mij al die praatjes op de mouw spelde.
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HOPMAN.

Wat moet dit beteekenen, Crispijn?
HARLEKIJN.

Is het waar wat die menschen beweren?
PALJAS.

Wel, Crispijn, wat heb je nu te zeggen? Je dacht me met al je kuiperijen in het nauw
te jagen, nietwaar? Ik liet een aanslag doen op het leven van je meester, hé? Ik ben
een oude vrek, die zijn dochter als een slachtoffer behandelt, hé? De heele stad moet
tegen mij opgeruid worden en mij overstelpen met beleedigingen, hé? Nu, wij zullen
dat dan eens zien!!
PANTALEON.

Laat hem nu aan òns over, heer Paljas, hier zijn ònze belangen in het spel, want gij
hebt, per slot van rekening, niets verloren! Maar ik.... Mijn heele vermogen! Dat ik
hem zonder eenigen waarborg geleend heb! Nooit van mijn leven zal ik er een cent
van terug zien! Wàt moet er van mij worden!
WAARD.

En ik dan, die uitgaf wat ik nog niet eens bezat, en mij zelfs in schuld stak om hen
te bedienen zooals ik meende dat zij waard waren! Dit is mijn ondergang, mijn
verderf!
HOPMAN.

En wij zijn evengoed op een schandelijke manier bedrogen geworden! Wat moeten
de menschen van mij denken, die mijn zwaard en mijn moed in dienst stelde van een
avonturier?
HARLEKIJN.

En ik dan? Die hem sonnet na sonnet opdroeg als aan den edelste aller ridders!
PALJAS.

Ha, Ha, Ha! Prachtig! Prachtig!
PANTALEON.

Ja, lach maar! Want gij hebt niets verloren!
WAARD.

Gij zijt niet opgelicht....
PANTALEON.

Vooruit! Vooruit! Waar is de andere schelm?
WAARD.

Onderzoekt alle hoeken, tot ge hem vindt!
CRISPIJN.

Kalm aan! Kalm aan! Geen pas verder wordt er hier gegaan!
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(trekt zijn degen).

PANTALEON.

Nog bedreigingen op den koop toe? En dàt moeten wij verdragen? Gerechtigheid!
Gerechtigheid!
WAARD.

Juist, gerechtigheid!
RECHTSGELEERDE.

Heeren.... Zoo gij mij niet aan het woord laat komen, kan er nooit een begin gemaakt
worden. Niemand mag het recht in zijn eigen hand nemen, want de justitie is iets
anders dan wraak of beleediging, en SUMMUM JUS, SUMMA INJURIA. Gerechtigheid
is wijsheid, wijsheid is orde, orde is reden, reden is rechtshandel, en rechtshandel is
logika. BARBARAN CELARE, DARIO TERIOQUE, BARALIPTO, zegt mij al uwe grieven
en eischen, alles wordt dan opgenomen in deze processtukken, die ik met mij voer.
CRISPIJN.

O, gruwel! Het groeit altijd maar door aan!
RECHTSGELEERDE.

Vele andere euveldaden van deze twee heeren zijn hier opgeteekend, en daaraan zal
nu worden toegevoegd, die, welke gij
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hen ten laste legt. Ik zal mij voor u allen partij stellen; alleen op deze wijze kunt ge
gerechtigheid en voldoening verkrijgen. Heer secretaris, schrijf, de aanklagers zullen
hunne klachten indienen.
PANTALEON.

Neen, neen, van die omslachtigheid moeten wij niets hebben, maar al te goed kennen
we die soort van gerechtigheid!
WAARD.

Je hoeft niets op te schrijven, hoor, want dàt is toch niets anders dan wat wit is, zwart
maken.... En het einde er van zou zijn, dat wij zonder geld bleven en die beiden
zonder straf.
PANTALEON.

Juist, juist.... Mijn geld, eerst mijn geld. Daarna de justitie!
RECHTSGELEERDE.

Onwetende lieden! Ongeleerde lieden! Onbeleefde lieden! Welk denkbeeld hebt ge
toch van de Justitie? Denkt ge, dat het genoeg is, dat gij u beklaagt omdat men u
benadeeld heeft? Neen! Duidelijk moet het eerst blijken of men hier te doen heeft
met kwade opzet, dat is te zeggen, met dolus of met fraude, want dat is in het geheel
niet het zelfde.... hoewel de algemeene meening deze twee zaken vaak met elkaar
verwart. Weet echter.... dat in het eéne geval....
PANTALEON.

Genoeg! Genoeg! Ge zoudt nog eindigen met te beweren, dat wij de schuldigen
waren!
RECHTSGELEERDE.

Er is ook geen voortgang mogelijk, zoo gij steeds in de rede blijft vallen.
PANTALEON.

Die vind ik goed! Het feit is: dat wij bestolen zijn geworden! Wat wilt ge voor
duidelijker bewijs van oplichterij?
RECHTSGELEERDE.

Maar wilt toch begrijpen, dat diefstal geen roof is, en weer geheel iets anders dan
bedrog of oplichterij zooals ik u reeds zooeven zeide. Zoowel volgens de wetgeving
der Twaalf Tafelen als volgens de wetgeving van Justinianus, Tribonianus, Emilianus
en Tiberianus....
PANTALEON.

.... loopt het daarop uit, dat wij ons geld niet krijgen.... en dat de afzetters buiten schot
blijven.
PALJAS.

De rechtsgeleerde heer heeft groot gelijk; het beste is, dat ieder zijn klacht indiene
en dat deze opgenomen worde in de processtukken.
RECHTSGELEERDE.
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Schrijf, schrijf, heer secretaris.
CRISPIJN.

Wenscht ge mij soms eerst te hooren?
PANTALEON.

Neen, neen! Laat hèm zwijgen, die oplichter, die leugenaar!
WAARD.

Want als hij begint te praten, hebt ge uw leed niet overzien.
RECHTSGELEERDE.

Hij zal spreken als het zijn beurt is, want allen moeten gehoord worden, dàt is recht....
Schrijf, schrijf, heer secretaris. In de stad.... ten jare.... Misschien zou het niet kwaad
zijn eerst de inventaris op te maken van alles wat er in huis is....
CRISPIJN.

De heer secretaris zou dàn wel tot morgen kunnen blijven dóórschrijven....
RECHTSGELEERDE.

.... en te beginnen met het deponeeren van den borgtocht van de zijde der aanklagers,
opdat hun goede trouw buiten
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verdenking blijve. Wij kunnen volstaan met tweeduizend gouden schilden contant
en de garantie van al des heeren Leanders bezittingen....
PANTALEON.

Wàt zegt ge? Wij.... tweeduizend gouden schilden....?
RECHTSGELEERDE.

Eigenlijk moest het achtduizend zijn, maar daar gij allen lieden zijt van bekendheid
en crediet....
WAARD.

Halt, heer secretaris, schrijf maar niet verder, want dáár doen wij niet aan!
RECHTSGELEERDE.

Hoezoo? Beleedigt ge aldus de Justitie? Heer secretaris, open onmiddelijk een nieuw
proces wegens beleedigend en heftig optreden tegen een vertegenwoordiger van de
Gerechtigheid tijdens de uitvoering van zijn ambt.
PANTALEON.

Die kerel heeft het er op gezet ons er in te laten loopen!
WAARD.

Hij is gek.
RECHTSGELEERDE.

Kerel? Gek? Let op uw woorden, bid ik u! Schrijf, heer secretaris, schrijf: wegens
het gebruik van beleedigende termen....
CRISPIJN.

Het is je verdiende loon, dat je mij niet eérst hebt willen laten spreken!
PANTALEON.

Spreek op, spreek op, want erger dan die heer dokter jurist, kan jij het niet maken!
CRISPIJN.

Belet dan eerst, dat die twee doorgaan met schrijven want zij houden niet op hun
paperassen tot een berg op te stapelen.
PANTALEON.

Schei uit, schei toch uit, hoor je niet wat we zeggen?
WAARD.

Lèg die pen neer....
RECHTSGELEERDE.

Niemand wage het de hand op iets te leggen!
CRISPIJN.

Heer Hopman, verleen ons de hulp van uw zwaard, eveneens een werktuig der
gerechtigheid.
HOPMAN
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(gaat naar de tafel en stoot met zijn degen de papieren door elkaar.

Doe ons het groote genoegen niet verder voort te schrijven.
RECHTSGELEERDE.

Dat is tenminste een beleefde wijze van iets te zeggen. Laat ons dus de rechtshandeling
opschorten, daar er kans bestaat op bemiddeling.... De partijen spreken onder elkaar....
Tòch, zou het goed zijn in dien tusschentijd over te gaan tot het inventariseeren van
den inboedel....
PANTALEON.

Neen, neen!
RECHTSGELEERDE.

Het is een formaliteit, die niet te ontwijken is.
CRISPIJN.

Later kunt ge opschrijven wàt ge wilt. Maar laat mij nu een oogenblik rustig praten
met deze heeren.
RECHTSGELEERDE.

Zoo ge wilt, zouden wij een uittreksel kunnen maken van hetgeen hier verhandeld
wordt.
CRISPIJN.

In geén geval. Geen letter wordt er geschreven of ik spreek geen woord.
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HOPMAN.

Laat de jongen nu praten.
CRISPIJN.

En wat wilt ge, dat ik u zeggen zal? Waar beklaagt ge u over? Dat ge uw geld verloren
hebt? En wat wilt ge nu? Uw geld terug hebben, nietwaar?
PANTALEON.

Juist, mijn geld, mijn geld!
WAARD.

Ons geld!
CRISPIJN.

Luister dan eens goed.... Waar wilt ge, dat wij dit geld vandaan halen, als gij op deze
wijze het krediet van mijn meester benadeelt en zijn huwelijk met de dochter van
sinjeur Paljas onmogelijk maakt....? Ik heb, voor den duivel, wèl gelijk als ik zeg
liever te doen te hebben met schavuiten dan met zulke ezelskoppen! Kijk wat ge nu
hebt aangericht, en hoe moeten we daar uit komen, nu ge de Justitie er ook al in hebt
gehaald! Wat zult ge nu bereikt hebben als ze ons naar de galeien of god weet waar
naar toe, veroordeelen! Zult gij lieden rijker geworden zijn, of in macht en aanzien
gestegen, omdat wij het onderspit moesten delven? Daarentegen, zoo gij ons niet op
zulk een slecht gekozen oogenblik gestoord hadt, zoudt gij, vandaag, dezen zelfden
dag nog, uw geld terug gekregen hebben, met de interest er bij.... die, onder ons
gezegd, heeren woekeraars, hóóg genoeg is om u beiden óók aan den galg te helpen....
Maar, nu hebt ge er de Justitie bij gehaald, beslis dus zelf wàt ge nu wilt.
RECHTSGELEERDE.

Ge kunt verdaging vragen.
HOPMAN.

Ik heb ook niet kunnen gelooven, dat zij zulke schooiers zouden zijn.
PALJAS.

Die Crispijn.... Hij is in staat hen op zijn hand te krijgen....
PANTALEON
(tot den Waard).

Wat zegt ge er van? Goed beschouwd....
WAARD.

Wat denkt gij?
PANTALEON
(tot Crispijn).
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Ge beweert, dat uw meester vandaag nog met de dochter van sinjeur Paljas zou
trouwen, nietwaar? Maar als hij geen toestemming geeft?
CRISPIJN.

Dat zou hem niets helpen.... want dàn zou zijn dochter met mijn meester op de vlucht
gaan.... en de geheele stad zou het binnen eén uur weten! En dàn zou die Paljas daar
alles voor over hebben om te maken, dat men niet zeggen kan, dat zijn dochter er
van dóór is gegaan met iemand zonder positie, en zelfs achtervolgd door de
Gerechtigheid.
PANTALEON.

Ja, als dàt waar is.... Wat denkt gij er van?
WAARD.

Laat ons niet te gauw er in loopen! Want die schelm is een meester in het bedriegen.
PANTALEON.

Dat is zoo. Men weet nooit of men hem gelooven kan of niet. Gerechtigheid!
Gerechtigheid!
CRISPIJN.

Bedenk wel, dat ge zóó zeker uw geld niet terug zult krijgen.
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PANTALEON.

Dat zullen wij nog wel eens zien.... Sinjeur Paljas, twee woorden.
PALJAS.

Wat wilt ge van mij?
PANTALEON.

Gesteld, dat wij ongelijk hebben met ons te beklagen. Gesteld, dat de heer Leander
inderdaad een edelman is.... en niet in staat tot eenige lage handeling....
PALJAS.

Wat bedoelt ge toch?
PANTALEON.

Gesteld, dat uw dochter hem hartstochtelijk lief heeft, zelfs in die mate, dat zij op
het punt staat met hem te vluchten....
PALJAS.

Mijn dochter er met dien rekel van door gaan? Wie zegt dat? Wie is zoo
onbeschaamd....
PANTALEON.

Wind u niet op. Het is alles maar een veronderstelling.
PALJAS.

Een veronderstelling, die ik niet duld....
PANTALEON.

Luister nu even kalm. Veronderstel, dat dit alles zoo is. Zoudt ge dan niet gedwongen
zijn uw toestemming te geven tot het huwelijk?
PALJAS.

Mijn toestemming? Tot dàt huwelijk? Ik zou haar nog liever met eigen hand
vermoorden! Maar het is onzinnig zoo iets ook maar te veronderstellen. En ik zie
heel goed waar gijlieden het op toelegt: om mij de boel te laten betalen; want gij zijt
beiden even groote schavuiten als die twee anderen. Maar daar komt niets van in,
niets....
PANTALEON.

Let op uw woorden, en scheld anderen niet uit voor schavuit, als gij zelf er bij staat.
WAARD.

Juist, juist!
PALJAS.

Schavuiten, schavuiten, zijn jullie alle tezamen, en er op uit om mij op te lichten!
Maar dàt zal niet gebeuren....
RECHTSGELEERDE.
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Laat u niet beet nemen, heer Paljas, want zelfs zoo deze heeren er van af zien deze
beide te vervolgen, wacht hen nog altijd dit proces. Dit is maar niet zoo gemakkelijk
op zij te schuiven: twee-en-vijftig gevallen van oplichterij, die bewezen zijn, en nog
evenveel anderen, die geen bewijs van noode hebben.
PANTALEON.

En wat zegt gij daarop, Crispijn?
CRISPIJN.

Dat àl die gevallen, àls het er zoovele zijn, in de zelfde categorie komen als dìt geval.
Verloren geld, dat nooit betaald zal worden, daar wij niet in de gelegenheid worden
gesteld geld in handen te krijgen.
RECHTSGELEERDE.

Met uw verlof, dit is niet juist, want ik heb het recht in te vorderen hetgeen mij
verschuldigd is, op welke wijze dit ook zij.
CRISPIJN.

Dat moet ge dan maar bij de andere eischen opschrijven, want wij zullen al meer dan
genoeg te betalen hebben.... met ons eigen persoon en leven.
RECHTSGELEERDE.

De rechten der Justitie zijn heilig, en het eerste wat
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ik doen zal, is dan ook beslag leggen op alles wat zich hier in huis bevindt.
PANTALEON.

Wat is dat? Volstrekt niet! Wat zich hier in huis bevindt, komt ons toe, om ons
eenigszins schadeloos te stellen.
WAARD.

Natuurlijk; en anders....
RECHTSGELEERDE.

Schrijf, schrijf, heer secretaris, want als iedereen door elkaar praat, komen wij nooit
aan een einde.
WAARD en PANTALEON.

Neen, neen, niet schrijven!
CRISPIJN.

Luister eens naar mij, heer rechtsgeleerde. Wat zoudt ge er van zeggen, zoo men u
in eens een ronde som, zonder zooveel geschrijf en paperassen, uitbetaalde, als....
ja.... hoe wilt ge het noemen? Toelage?
RECHTSGELEERDE.

De rechtmatige kosten van het Gerecht!
CRISPIJN.

Ook goed zoo ge dat liever wilt! Wat dunkt u daarvan?
RECHTSGELEERDE.

In dat geval....
CRISPIJN.

Want, bedenk dat mijn meester vandaag een rijk, machtig man kan worden, als sinjeur
Paljas zijn toestemming geeft tot het huwelijk met zijne dochter. Bedenk, dat zij
eénig kind is van sinjeur Paljas; bedenk dat mijn meester zal kunnen beschikken over
haar geheele fortuin.... Bedenk, dat....
RECHTSGELEERDE.

Het is te overwegen....
PANTALEON.

Wel, wat zegt gij?
WAARD.

Wel, wat besluit gij?
RECHTSGELEERDE.

Laat mij het een oogenblik rustig beschouwen: die jongen is niet dom en men ziet,
dat hij op de hoogte is van gerechtelijke procedures. Want zoo men aanneemt, dat
de schade, die gijlieden ondergingt, zuiver geldelijk is, en dat van iedere misdaad,
die hersteld kan worden in den zelfden vorm, die herstelling reeds de straf in zich
sluit; en zoo wij dan aannemen dat, volgens de primitieve en barbaarsche wet der
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wedervergelding, men zegt: oog om oog, en tand om tand.... dan kunnen wij ook in
dit geval zeer goed zeggen: geld om geld. Want, nietwaar, hij ontnam u toch niet het
leven? Zoodat gij ook niet het recht hebt het zijne te eischen als betaling. Ook tastte
hij u niet aan in uw persoon, uw eer of uw goeden naam. Zoodat gij ook dit niet terug
kunt verlangen. Het hoogste recht is: onpartijdigheid. EQUITA JUSTICIAM MAGNA
EST. En zoowel in de Pandekten als in Tribonianus en Emilianus en....
PANTALEON.

Jawel, dat weten wij nu al! Als hij ons dus betaalt....
WAARD.

Daar hij ons dus betaalt....
PALJAS.

Wat is dit voor onzin? Hoe zou hij nu op eens kunnen betalen? Waar handelt het nu
over?
CRISPIJN.

Het handelt hier over, dat iedereen er voordeel bij heeft mijn meester te redden en
ons te helpen; dit is in ieders belang. Gijlieden,
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om uw geld betaald te krijgen, de heer Rechtsgeleerde om het eindresultaat niet te
verliezen van zóóveel bewonderenswaardige rechtswetenschap als dáar
neergeschreven is in die opeenstapeling van geleerde paperassen. De heer Hopman,
omdat hij bekend is als de vriend van mijn meester, en dat zijn eer hem niet toelaat
de vriend genoemd te worden van een avonturier; gij, heer Harlekijn, omdat uwe
dichterlijke dithiramben al hun waarde zouden verliezen, zoo men wist aan welk een
minderwaardig mensch gij ze opgedragen hadt. Gij, sinjeur Paljas.... en oude
kameraad.... omdat uw dochter nu reeds voor god en voor de menschen, de
echtgenoote is van.... heer Leander.
PALJAS.

Je liegt, je liegt! Ellendeling, onbeschaamde!
CRISPIJN.

Zoo ik dan lieg, zal het het beste zijn, dat men er toe overgaat de inventaris van den
inboedel op te maken. Heer secretaris, schrijf, schrijf, bid ik u; begin met deze kamer,
en dat alle deze heeren getuigen zijn.
(trekt het gordijn open, dat voor de deur hangt van het kleine vertrekje, en men ziet er een
groep staan, bestaande uit: Silvia, Leander, doña Sirena, Colombine en de echtgenoote van
Paljas).

Laatste tooneel.
Vorigen en bovengenoemden.

PANTALEON en WAARD.

Silvia!
HOPMAN.

Samen met Leander?
HARLEKIJN.

Hier in huis?
PALJAS.

Dus is het tòch waar? Allen tegen mij? Zelfs mijn vrouw en mijn dochter? Allen
samenzwerend om mij af te zetten. Neemt ze gevangen, allen, die oplichters, die
vrouwen, allen, of ik zelf....
PANTALEON.

Zijt ge van zinnen, sinjeur Paljas?
LEANDER
(komt met de meesten hunner op den voorgrond).
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Uw dochter kwam hier, vergezeld door doña Sirena, daar zij mij zwaar gewond dacht,
en ik zelf haastte mij toen uwe vrouw te gaan halen opdat Silvia onder begeleiding
van hare moeder zou zijn. Silvia weet wie ik ben, ik bekende haar mijn leven van
ellende, van bedrog, van laagheid, en nu ben ik overtuigd, dat onze droom van liefde
uit heeft in haar hart.... Voer haar van hier, voer haar weg; ik smeek het u, vóór de
Justitie mij gevangen neemt.
PALJAS.

Mijn dochter zal ik zelf tuchtigen, maar gij....! Hier, neemt hem gevangen!
SILVIA.

Vader! Zoo gij hem niet redt, zal het mijn dood zijn! Ik heb hem lief, ik heb hem
lief, nog steeds, en nu meer dan ooit. Want zijn ziel is edel en heeft veel geleden; hij
had mij tot zijne vrouw kunnen
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winnen onder een valschen schijn, maar hij heeft mij niet willen bedriegen....
PALJAS.

Zwijg, zwijg, dwaze, onbeschaamde! Dàt is wat je leerde van je moeder.... niets dan
grillen en ijdelheden! Dat komt van al die romantische boeken, van al die muziek en
maneschijn.
Mevr. PALJAS.

Alles is beter dan dat mijn dochter trouwt met een man als gij, en dat zij even
ongelukkig wordt als haar moeder. Wat gaf mij ooit mijn rijkdom?
SIRENA.

Gij hebt wèl gelijk, mevrouw Paljas. Waartoe dienen schatten, zoo men liefde mist!
COLOMBINE.

Evenmin als liefde dient zoo de schat ontbreekt!
RECHTSGELEERDE.

Heer Paljas, er blijft u niets anders over dan uwe toestemming te geven.
PANTALEON.

Bedenk, dat de heele stad het binnen een uur weet wat er hier gebeurt.
WAARD.

Bedenk, dat iedereen op hun hand is.
HOPMAN.

En dat wij niet zullen toestaan, dat gij uwe dochter geweld aandoet.
RECHTSGELEERDE.

En ik zou in het procesverbaal moeten verklaren, dat ik haar hier getroffen heb, te
zamen met hèm.
CRISPIJN.

En het eenige wat mijn meester ontbreekt is fortuin, want in adel zal een ander hem
niet gauw overtreffen.... en je kleinzonen zullen ridders zijn.... als ze tenminste niet
aarden naar hun grootvader.
ALLEN.

Laat ze trouwen, laat ze trouwen!
PANTALEON.

Of wij stellen u aansprakelijk voor alles.
WAARD.

Het zal de schoonste daad zijn in uw leven!
HARLEKIJN.

Waarmee ge alleen maar winnen kunt....
SIRENA.
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Ik zelve smeek u er om, geroerd als ik ben door een liefde, die men niet dikwijls
meer ziet in onzen tijd.
COLOMBINE.

Die men nog slechts terugvindt in de ridderromans.
ALLEN.

Laat ze trouwen, laat ze trouwen!
PALJAS.

Laat ze voor mijn part trouwen en naar de koekoek loopen! Maar ik onterf mijn
dochter en zij krijgt geen bruidschat.... Liever wil ik mijn heele fortuin er van
dóorbrengen, dan die schooier....
RECHTSGELEERDE.

Neen, heer Paljas, dàt zult ge niet doen.
PANTALEON.

Wat is dat voor onzinpraat?
WAARD.

Ge meent er immers niets van!
HARLEKIJN.

Wat zouden de menschen er van zeggen?
HOPMAN.

Wij zouden dat bovendien niet dulden!
SILVIA.

Neen, vader, ik ben het, die weigert iets van u aan te Ik zal zijn lot met hèm deelen,
want mijn liefde voor hem heeft niets meer van noode.
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LEANDER.

En alleen op deze voorwaarde kan ik je liefde aanvaarden, Silvia....
(Allen omringen nu Leander en Silvia).

RECHTSGELEERDE.

Wat zegt ge toch? Zijt ge krankzinning geworden?
PANTALEON.

Daar komt niets van in!
WAARD.

Ge zult integendeel alles ontvangen!
HARLEKIJN.

Ge zult rijk zijn en gelukkig!
Mevr. PALJAS.

Mijn dochter verstooten? O, die man is geen vader, hij is een beul!
SIRENA.

Bedenk, dat Amor een te teeder wicht is om veel ontbering te kunnen verdragen!
RECHTSGELEERDE.

Maar daar komt ook niets van in! De heer Paljas zal hier integendeel oogenblikkelijk,
in ons aller bijzijn, een stuk onderteekenen waarbij hij zijn dochter een vorstelijke
gift vermaakt, zooals het betaamt aan een persoon van zijn rang en stand en aan een
liefhebbend vader. Schrijf, schrijf, heer secretaris, nu zal zeker niemand het u
verhinderen.
ALLEN
(behalve Paljas).

Ja, heer secretaris, schrijf, schrijf!
RECHTSGELEERDE.

En gij, jeugdige gelieven.... berust in den rijkdom, want ge hebt het recht niet u door
uwe gewetensbezwaren te laten leiden, als zoovele andere belangen in het spel zijn.
PANTALEON
(tot Crispijn).

Krijgen wij nu ons geld terug?
CRISPIJN.

Natuurlijk. Maar eerst moet ge verklaren, dat de heer Leander geen bedrieger of
oplichter is.... Ge ziet zelf hoe hij zich opoffert ter uwer wille door dezen rijkdom
aan te nemen, waartegen zijne ridderlijke gevoelens zich inderdaad verzetten.
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PANTALEON.

Ik heb hem ook altijd beschouwd als een volmaakt edelman.
WAARD.

Altijd!
HARLEKIJN.

Nooit hebben wij aan hem getwijfeld!
HOPMAN.

En steeds zal mijn zwaard tot zijn dienst zijn!
CRISPIJN.

En nu, heer rechtsgeleerde, dit reusachtig proces-verbaal! Gelooft ge, dat wij een
doofpot kunnen vinden, groot genoeg om het er in te steken?
RECHTSGELEERDE.

Uit voorzorg heb ik ook hìer aan gedacht. Wij kunnen volstaan met eenige der reeds
geschrevene concepten naar behooren van punten en komma's te voorzien.... Kijk
hier bijvoorbeeld; er staat: Hierbij verklaar ik, dat niet alleen.... Eén komma verplaatst,
en er staat: Hierbij verklaar ik dat niet, alleen.... En nu hier: Besluiten wij: geene
termen vindende van de rechtsvervolging af te zien, komma.... Weg met de komma,
en er staat: Besluiten wij: geene termen vindende, van de rechtsvervolging af te zien.
Punt.
CRISPIJN.

O, bewonderenswaardige komma! O, nooit volprezen komma! Genie der
rechtsgeleerdheid! Orakel der wet! Wonder der jurisprudentie!
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RECHTSGELEERDE.

En nu ben ik vol vertrouwen op de mildheid van uw meester.
CRISPIJN.

Daar kunt ge vast op rekenen. Want niemand beter dan gij zult weten hòe het geld
den mensch veranderen doet.
SECRETARIS.

Ik was het, die de komma's neerzette en weder dóorschrapte....
CRISPIJN.

Ook al op hoop van zegen, hé.... Hier neem deze ketting.... Zij is van goud.
SECRETARIS.

Gestempeld volgens de wet?
CRISPIJN.

Dat zult ge wel beter weten dan ik, gij, die zoo thuis zijt in de wetten.
PALJAS
(tot Leander).

Maar ik stel eén voorwaarde. En dat is dat déze spitsboef voor altijd je dienst verlaat.
CRISPIJN.

Die voorwaarde is overbodig, sinjeur Paljas. Denkt ge, dat ik even zoo weinig eerzucht
heb als mijn meester?
LEANDER.

Wil je mij verlaten, Crispijn? Ik zal je zeer zeker erg betreuren.
CRISPIJN.

Doe dat niet, want van dienst zijn kan ik je nu tòch niet meer, en met mijn vertrek,
verdwijnt ook het laatste spoor van je verleden.... En.... had ik geen gelijk, heer, toen
ik zeide, dat wij, geholpen door al uwe vrienden, ongetwijfeld deze moeilijkheid
zouden overwinnen?.... Geloof mij, om in de maatschappij met succes mee te doen
in het algemeene dringen naar voren toe, is het raadzamer belangen om zich heen te
scheppen, dan alleen maar liefde op te wekken....
LEANDER.

Je vergist je, Crispijn, want zonder Silvia's liefde, had niets of niemand ons kunnen
redden.
CRISPIJN.

Maar is die liefde ook niet een groot belang? Ik liet nooit het ideale buiten berekening
en ruimde het integendeel steeds een groote plaats in, in mijne plannen. En.... hiermede
is de comedie uit!
SILVIA
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(tot het publiek).

En ge hebt gezien, dat deze marionetten, evenals de menschen in het kluchtspel van
het leven, bewogen worden door grove koorden; koorden, die zijn: belangen,
hartstochten, eerzuchten, in eén woord, al de bedriegelijkheden van het geheele
bestaan. De eén wordt getrokken aan de voeten, en hij loopt zijn noodlot tegemoet;
de ander wordt getrokken aan de handen, en die handen arbeiden met noesten ijver,
of strijden met hardnekkigheid, stelen met listigheid, of vermoorden met razernij....
Maar tusschen al die grove koorden door, valt ook wel eens een fijnere draad uit
den hemel en hecht zich aan ons hart; een draad, zóo fijn en teer, dat zij gesponnen
schijnt uit zonnelicht en maneglans. Dit is de draad der Liefde. Zij maakt de menschen,
en ook dèze zoo menschelijke
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poppen, bijna tot hemelsche wezens; zij toovert voor onzen geest de rozige kleuren
der dageraad, en zij fluistert ons in, dat in het spel van het leven niet alles schijn en
bedrog is, maar dat er een goddelijke vonk in ons trilt, die niet dooven zal bij het
einde van
de Klucht!
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Verzen
door Frans Bastiaanse.
Uit: ‘Een Zomerdroom’.
I.
‘Het Noorden duistert niet of.... niét naar mijn gedachten;
De hemel houdt zijn licht en ik verlangst in 't hart!
Hoe kan ik ánders naar het klare zonlicht smachten
En hoe verlang ik thans naar 't lichtelooste zwart?
Heeft dan mijn ziel een zoo onmetelijke smart,
Dat zij zich voor wat licht en vroolijkheid moet wachten?
Dat niét, want zij voelt vreugd, die van de diepste nachten
En van het bitterst leed de harde ontmoeting tart.
Maar zoo 'k den nacht verlang, 't is, dat ik weg wil geven
Wat ik niet geven kon, zoo lang de dag nog licht
- En dat is eindloos lang - in nachtelijke rust,
De liefde van een ziel, die 't voortaan lichte leven
Bemint om 't wondre van een teeder aangezicht
En dáárom d'avond smeekt, dat hij het zonlicht bluscht’....
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II.
Langstrekkend onweer.
Het eikenhakhout blinkt van droppelen, die beven
En vallen van den rand van 't blad, zoo stoorloos zacht
Alsof zij slaapmuziek aan de' avond willen geven,
Die sluimerzieken dag in 't West ter ruste bracht.
Maar gele schemering verlicht de heide, even,
Met vale schijning, dan ontketent zich de kracht
Van donkre wolken door den wilden wind gedreven
Als schepen over zee, met zwaar geschut bevracht....
En 't grauw Noord-westen raast van on-bedwongen onweer,
Over de heuvlen klinkt de klank van zwaar kanon weer
Dat in den middag reeds had dreunend veld bedreigd,
Tot.... als na wilde vlucht de dekkende achterhoede,
De laatste donder gromt en de aarde, wakensmoede
Na schemer vindt den nacht.... de verste verte zwijgt.
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III.
‘Cut off even in the blossoms of my sin’.
HAMLET.
Waar konde ik beter donkren dood
Van hellen bliksemstraal verbeiden,
Dan 't hoofd gebogen in den schoot,
Die mij zijn bed van lust bereidde....
Waar zoude ik beter zijn gevonden
Als mij die vlam het voorhoofd raakt,
Dan in de zoetheid van een zonde,
Die de' aardsche vreugd volkomen maakt!
Geen peluw die ik zou verkiezen
Om heen te gaan, wanneer het moet,
Geen doodsbed zou mij zijn zóó zoet
Om 't schoone leven te verliezen.
Als, in de weekheid van uw schoot
Onder de wolken gram en geluw
Mijn hoofd dat zachtbewogen peluw
De rust deed vinden van den dood.
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IV.
Al de droomen van mijn leven
Hebben droevig eind gehad,
Maar gíj hebt mij opgeheven
Tot het Sion van een stad,
Op welks hooge torendaken
Ik een morgen zag ontwaken
Als geen dag des levens had.
Heel het ochtendland, ligt, stralend,
Met verschiet, als nooit mijn oog
Zag, over de wereld dwalend
Tusschen mij en einderboog,
En daarboven 't blauw al-omme
Waar een zon in kwam geklommen,
Die geen enkle wolk doortoog.
Velen hebben mij geschonken
Deel van vreugde en deel van pijn,
Maar gij voert mij, schoonheidsdronken,
Door een stoorloos kistallijn,
Dat in on-gebroken spheren
Doet de ziel niet meer begeeren,
Lust en lijden éénder zijn.
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V.
Ik weet wel wie den daagraad wacht,
Het woelend hoofd op 't brandend kussen
Vergeefs in sluimer tracht te sussen
Den korten.... langen zomernacht.
Ik weet wel wie er de uren telt
Met ongeduld en weerziens hope,
Die al té snel zijn heengesneld
Wanneer wij baden, dat zij kropen....
Nu wenschen wij den vleugelslag
Door 't stille van den nacht te hooren;
Maar zij gaan tráág als nooit te voren
Het wordt, het wórdt geen dag.
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VI.
Novis te cantabo chordis. Beaudelaire.
'k Zal u eeuwig eeuwig loven
Daar gij weer hebt weggeschoven
Van voor glansberoofd gezicht
Duisters doek en deed hervinden
Aan den, voor de wereld, blinde
Levens gouden schoonheidslicht.
Niets meer van het leven vroeg ik
Als een slaaf geworden, droeg ik
Op mijn ziel het zelfde juk
Met de grauwe levensdagen,
Dat die andre slaven dragen
Onbewust van hoogst geluk.
'k Méende: ik was als zíj geboren!
Zóó had ik mij zelf verloren
Dat ik in de kudde trad;
Kon het koninkrijk vergeten,
Dat ik eenmaal had bezeten
Voor 'k mijzelf verloochend had.
Tot dat gij mij weer kwaamt nooden
Leven hoogere geboden
Lokkend mij naar lichter rei,
Waar de blijde goden dansen
En het hoofd met lauwer kransen
Van die goden zijn als zij.
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VII.
Er staat in mijne ziel een steenen beeld;
Daar vallen vader, moeder, vrienden, magen,
Als voor een afgod, die met offers speelt
En waardloos niet acht wat ze' aan gaven dragen.
Die afgod weende niet om wie daar lagen
In diep gebed en heeft nooit vreugd gedeeld;
Hij bleef, of nooit zijn oogen 't leven zagen
In 't zelf gekeerd, dat andren bleef verheeld.
En om hem stierf mijn allergrootst verblijden
En menig hart zonk dood voor zijnen voet,
Hij zag het niet; hij wist van andrer lijden,
Noch was hem andrer levensvreugde zoet....
Maar toch.... hij leeft, want zijn gewonde zijde
Draagt thans een drop donker-geronnen bloed.
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VIII.
De morgenzon verwint het grauwe,
Dat wegtrekt boven veld en vaart,
Tot, in het eind, het wolkloos blauwe
Welft boven glans-verzadigde aard!
De beukenlaan, die met haar kronen
Weeft zomer ondoordringbaar dak,
Heeft nu het zoo onzegbaar schoone
Van licht, dat op zijn doortocht brak.
En voor dat fel-door-gloeid oranje,
Voor 't geel van laatste transparant
Waarmee de tak van een kastanje
Als een rozet in kerkraam brandt,
Voor ál dat loutere gesmijde
Rijst zilvernaakt de berkestam,
Wiens lager loover 't Herfstgetijde
Reeds eerder nam;
Maar van wiens top de bladeren zijgen,
Goud-droppelend over 't groene mos
Nu, dat November van de twijgen
Maakt ook de laatste looveren los.
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Ik wist niet, dat mij ooit zou wezen
Een levensmorgen nog zóó klaar,
Als voor mijn oogen is gerezen
In dezen nacht van een licht jaar....
Maar hóe het leven mij verbittert,
Ik zou niet leven zonder dat
Mij uit het zélfde leven schittert
Iets, dat nog schoonheid had.
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IX.
‘Eene stemming is de stem van het oogenblik’, zei hij, ‘schaam u niet, ook het zwakke
kan soms schoon zijn.’

Zuiderzee.
O kalme zee, wier paerlemoer het land
Omvangt, dat nú de najaarsbosschen kleuren
Op heuvelduin, waar beukeboomen beuren
De gouden kroon naar blauw en zonnebrand;
Zéé, met uw witte zeilen, blank als 't strand
Waar van zij voeren; zéé met zilte geuren
Van koelende' adem; zéé, stil nu mijn treuren
Door uw zacht ruischen op den oeverkant.
Ik kom, niét meer als ééns in wild bewegen,
De wijde rust van uw klein eindig tegen,
Maar, na de matelooze opstandigheid,
Diep verdeemoedigd langs uw strand getreden
En zoek, voor grooter leven, kleinen vrede,
Dien ik behoef, waar gij zoo kalm door zijt.
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X.
Decemberavond.
De zon had vroeg de kim in vlam gezet
En ging in breedgeveerde wolken onder;
Zij maakte uit geel en donkerviolet
Van iedre wolk onzegbaar kleurenwonder....
Toen, op de wijde heuv'len in het Westen
Heb ik gewacht tot dag was doodgebloed,
En enkel aan den horizont een gloed
Van donker rood na zijn verscheiden, restte;
En de eenzaamheid, die langs de vlakte ging
Kwam aan de helling mij vertroostend tegen;
Zij stilde in 't hart een ál te wild bewegen,
Waar streed verlangen.... met herinnering....
Toen zag 'k de wereld, die der schoonheid woon is
Wanneer de ziel hare onrust weren kan
En weer vereenzaamd mint de vreugde van
Elk ding, dat voor wie schoonheid zien kan, schoon is:
Een boer die met zijn schonkig karrepaard
- Dat doodstil voor den avond stond geteekend
Bruinzwart op 't paars van versch-gevochtigde aard
Waar de' avonddamp uit opsteeg zilver-bleekend -
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De laatste vruchten, welke 't jaar hem bracht
Had op de volgetaste kar geladen
En dan, over de dichtgeslikte paden
Daalde en verdween in den Decembernacht,
Terwijl beneden, nóg een schimmel ploegde
- Als kinderspeelgoed klein - de laatste vóór,
Met zijn geleider' onzichtbaar in zijn spoor,
Als plichtvol uit zich zelven, éíndlijk zwoegde
De zwaarste gangen van zijn zwaren dag,
Voor 't bruin van nooit-ontblaarde beukenhagen.
Totdat ook dit beeld voor mij ging vervagen
In duister dat geen menschlijk oog doorzag.
Dat alles deed mij de eigen strijd vergeten,
Verlangen en herinnering zweeg stil,
En 'k voelde wat ik vroeger heb geweten,
Maar somtijds wel eens weer vergeten wil:
Dat ik moet leven in die andere spheren
Dan waar begeerte en aardsch verlangen trekt,
En maar alleen moet leeren dát begeeren
- En anders niet - dan wat de schoonheid wekt.
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De genadeslag
door F. de Sinclair.
I.
Temidden van het vroeg-montere toeristengedoe, betrad Terdonk den witpoeierigen
macadamweg, die van het station langszaam omhoog voerde naar Giarsun.
Het schenen welhaast altijd dezelfde menschen te zijn, die het treintje, waarmee
hij dagelijks uit Celerina kwam, op dat vroege morgenuur aanvoerde.
De wat sjofele, ruige gidsen, die met een gaarne gedulde familiariteit en
nonchalance het middelpunt vormden der groepjes toeristen, welke toeristen zelf,
met hun slappe hoeden, rücksacken, korte broeken en spijkerschoenen, wel hun
broeders leken in beter-doen; de dames er onder, wat onsmaakvol toegetakeld in te
ver gedreven zucht naar het practische, gewichtig steunend op haar piolet of bergstok;
- anderen, in gewoon wandeltoilet, dadelijk speurend en rondziende en wijzend;
vooral erg vroeg van St. Moritz gekomen om in één dag heel Pontresina's omgeving
‘af’ te doen, - de lovende en biedende menschen bij de rijtuigjes; - die allen, waren
voor Terdonk dezelfde dagelijks weerkeerende verschijningen, wier levenslustig
gedoe hem niet meer waard was dan een vluchtigen blik in 't voorbijgaan.
‘Vent.... hier, dit achterste rijtuigje....!’ klonk eensklaps een damesstem, hoog en
helder boven 't diffuse geroezemoes rondom.
'n Schok voer door Terdonk's lichaam; schuw keek hij opzij in de richting, waar
dat Hollandsche geluid vandaan was gekomen en nog juist zag hij een meneer in een
grijs pak toe ijlen op een
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dametje, gekleed in een groene yersey, die bij een der achterste rijtuigen staande,
met één voet al op de tree, hem met druk handgebaar vrolijk lachend wenkte.
Terdonk liep voort.
Achter hem begonnen de rijtuigen nu aan te rijden, in snellen draf, langs den harden
gladden weg, passeerden hem met blijde zweepknallen: de koetsiers, soms nog half
gewend naar de inzittenden met luidruchtig betoog over 't nog onvoltooide accoord;
en ook terzijde, den boschweg in naar de Rosegvallei, verdwenen er velen.
Dan stierf 't geroezemoes snel weg.
In het bleekblauwe licht van den vroegen morgen stonden stil-wit de hôtels van
Pontresina geschaard aan den voet van den donkeren bergrand, die dreigend, met
zijn brokkelige kammen omhoog rees tegen den rosrooden hemel.
Om de sneeuwtoppen in het Zuiden lag al een blinkend gouden schijn van volle
zon.
Een prikkelend-koude wind streek daar over de gletschers omlaag in het dal, suisde
door de groene dennen en larixen en draaide kleine stofhoosjes op de witte wegen.
Uit de melkschuimende stroomen stegen ijle nevels; langzaam trokken ze omhoog
tegen de groene hellingen.
Zooals steeds, wanneer hij in de laatste maanden zijn eigen taal terug hoorde, had
dit hollandsche geluid Terdonk nerveus gemaakt.
Kalm en volmaakt evenwichtig, naar hij dacht, had hij in het treintje een sigaret
gerookt, was uitgestapt in de luchtig-onverschillige stemming, welke hij zich
verworven had door 'n hardnekkig doorgevoerde gewoonte van niet denken over
beroerde dingen, en nu ineens, was met die stem van zooeven het besef van al de
lammelendigheid in zijn leven weer op hem komen aanstormen.
‘Niet er aan denken.... niet er aan denken’ herhaalde hij binnensmonds met een
telkens falende poging om zijn gedachten te vestigen op andere dingen en hij wendde
zijn hoofd naar rechts, in strakke turing op de sneeuwmassa's, die boven de groene
dennebosschen opstonden tegen het teere blauw van de lucht, naar links, waar heel
in de verte Samaden lag en dichterbij het eerste treintje de rechte liniaalstreep opkroop
van de Muottas Muraigl.
Doch zijn geestesoog zag al die dingen als de coulissen van een
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tooneel en op het tooneel zelf, daar bleven en spraken en gebaarden de menschen uit
de voorbije dagen in Holland en hijzelf stond daar aldoor midden in.
Het was niet anders; hij had 't wel geweten, dat het weer komen zou, als een visioen,
toen hij die stem hoorde; een abnormaliteit was dat zeker in zijn hersenen, een toestand
van geestelijke impotentie, die alle wilskracht uitschakelde; iets als een
slaapwandelsensatie in bewust absent-zijn, die hem overviel, plotseling, zooals een
malarialijder ineens de koorts-rilling voelt trekken over zijn rug.
Ontstemd, telkens in zichzelf pratend, de uitgegane sigaret wrevelig
weggemummeld in zijn mondhoek, 't voorhoofd gefronst, liep hij voort.
Op de brug, die hoog welfde boven de Bernina, bleef hij even staan, zag over de
ijzeren leuning in de diepte, spoog zijn sigaret omlaag in het schuimende water, dat
onder hem weg donderde.
Toen werd zijn volle aandacht een oogenblik getrokken naar het witte dingetje,
dat viel op een rotsblok, hetwelk recht onder hem, midden in de woedende kolking
van den stroom omhoog stak.
En het trof hem eensklaps, dat dit blok den vorm had van een wonderlijk
menschengezicht met een half wreeden, half wezenloozen grijns.
'n Oogenblik zag hij er peinzend op neer.
Waar deed dit gezicht hem toch aan denken? Waar had hij het eerder gezien?
Achter hem kling-klankte de klokken van een kudde geiten, die snel trippelend
den weg afkwamen van Giarsun; een dwerg liep er achter, een misvormd gedrochtelijk
mannetje met een grooten bandietenhoed boven zijn wreed verwrongen gezicht van
kretin; zijn altijd open, tandelooze mond, rochelde wat klanken uit, die alleen de
geiten schenen te verstaan.
Iederen morgen op dezen weg kwam Terdonk hem tegen en 's avonds, als hij terug
ging naar het station, dan kwamen de geiten en de dwerg hem daar ook altijd weer
tegemoet op hun weg naar huis.
‘Adio Christian!....’ riep Terdonk.
De dwerg grijnsde, zwaaide even met zijn dikke stok, zijn gewone wedergroet,
joeg dan op zijn kromme beenen vlug een geit na, die zich afscheidde van de kudde,
waggelde er dan weer achter, gejaagd, altijd in haast, achter de trippelende dieren.
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Terdonk zag hem na en glimlachte.
Nu wist hij 't ineens.
't Was Christian's gezicht, dat daar opstak uit 't water.
Hij stond nog even gebogen over de leuning.
Dat zoo'n eindje sigaret juist dàar terecht moest komen, terwijl het toch duizend
kansen tegen een had gehad om in de kolkende watermassa verzwolgen te worden.
Hoe wonderlijk was dit.
Hij schudde het hoofd.
Maar dan ineens schoot het door zijn brein, dat de benauwende obsessie, door de
Hollandsche stem verwekt, nu toch van hem geweken was.
De bewustheid dier plotselinge bevrijding maakte hem opgeruimder.
Hij haalde diep adem.
Het klokje van het matroode torentje van Pontresina sloeg zeven.
Terdonk liep voort en sloeg den zijweg in, die rechtstreeks voerde naar het hotel
Morteratsch.

II.
Het was in den laten namiddag van denzelfden dag.
Vooraan, in de breede vestibule van 't hôtel Morteratsch was een groen leeren deur
met 'n gebronsde pneumatische zelfsluiter en een porceleinen bordje, waar ‘Comptoir’
op stond.
Die deur gaf toegang tot 't kantoortje, waar Terdonk nu al den ganschen zomer
zijn dagen doorbracht.
Op dit oogenblik zetelde daar ook de decoratieve Directeurgérant, Herr Grüber,
met zijn schitterend wit vest, zijn gouden lorgnet, zijn zwarte grenadiers knevel,
martiaal afhangend langs zijn mondhoeken, zijn glanzend gekapt en gefriseerd hoofd
en zijn van brillanten ringen stijfstaande vingers.
Hij zat voor zijn pompeus bureau-ministre, waarvan 't bovenblad schier doorboog
onder den last der bibelots, moralijsten met vrouwenkopjes, verdraaibare kalendertjes,
vouwbeenen, pressepapiers, postzegelbevochtigers, en allerlei andere glimmende,
elegante koperen, nikkelen en ivoren dingetjes van zwaar te doorgronden nuttigheid.
Herr Grüber en zijn bureau namen feitelijk de heele beschikbare
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ruimte van 't kantoortje in en Terdonk's plaats aan zijn onaanzienlijk schrijftafeltje
was dan ook zoo krap toegemeten, dat hij nooit zijn stoel kon verschuiven, maar over
de leuning heen moest klauteren en dan voor zijn lijf en beenen maar juist genoeg
ruimte vond, om te kunnen zitten.
't Zelfde gold voor zijn eigenlijke werkplaats.
Herr Grüber had behoefte aan ruimte om met zijn flonkerende vingers piano te
spelen op zijn marokijnen sous-main, die nog nimmer door een druppel inkt bezoedeld
was, of om te jongleeren met een kristallen presse-papier en 'n fijn geciseleerd
postzegeldoosje, maar Terdonk moest schrijven in de moeilijk vrij gehouden opening
tusschen een nooit gebruikte type-writer, 'n geldtrommel, een dik adresboek en allerlei
folianten van zijn administratie.
Herr Grüber was juist binnen gekomen.
Hij soigneerde zijn nagels met een pennemes. rookte 'n sterk geparfumeerde sigaret
en zag af en toe verstrooid naar Terdonk, die stil door schreef, toen een electrische
schel boven de deur, zoowel de patroon, als de bediende even deed opzien.
Het waarschuwend signaal was 't van den Ober, dat de tafel afliep.
Herr Grüber wierp zijn sigaret in 't aschbakje op Terdonk's schrijftafel, verwuifde
de rook met z'n hand en déclameerde zacht met een komiek-bedoeld knipoogje:
‘Weh mir.... was seh ich? Dort erscheint die Schreckliche....!’
Terdonk glimlachte gedienstig.
Dagelijks op ditzelfde uur, reeds drie weken achtereen nu, lanceerde Herr Grüber
die geestigheid.
En of 't 'n ‘Sesam open U!’ was, zoo zuchtte ook als iederen dag dadelijk na die
woorden de zelfsluiter aan de deur en trad Miss Carduff binnen, een mallotige
amerikaansche, met grauwe huid, blinkende lorgnetglazen voor haar wilde grijze
oogen en 'n groote dunlippige mond, vol valsche tanden, met 't goud plombeersel
vochtig glimmend in de vier hoeken.
‘Good evening Herr Grüber.... How are you.....? I want another information about....
how did you call that place.... such a horrible name.... Dialezoo.... or.... e....?’
‘Diavolezza miss Carduff....’ verbeterde Herr Grüber met 'n innemende toeknijping
van zijn oogen ‘What do you want to kwow about it....?’
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‘I really don 't bother you?’ vroeg ze schalksch met een vinger in haar mond.
Herr Grüber was onuitputtelijk in betuigingen van het tegendeel, begon te herhalen
wat hij al zoo dikwijls verteld had omtrent die tocht en deed of hij werkelijk geloofde,
dat 't mensch van plan was, om er heen te gaan, zocht de plaats in Baedeker voor
haar op, raadpleegde de barometer, noemde namen van zèèr, zèèr vertrouwde gidsen.
Ze luisterde even naar de explicatie met een star lachje in de kleintjes toegeknepen
oogen, boog zich dan over 't bureau heen, nam allerlei bibelot's in haar hand, knauwde
telkens 'n: ‘so lovely.... so cute.... so charming....’ maar schonk niet meer de minste
aandacht aan 't geen Herr Grüber haar vertelde.
Doch niets was in staat den beminnelijken directeur uit z'n plooi te brengen van
welwillenden voorlichter; want al kreeg Miss Carduff op haar meermalen herhaald
verzoek aan den Ober of ‘the Director’ even op haar kamer zou willen komen, ‘jüst
a minute.... to ask hem something’ altijd het bescheid, dat de Directeur juist uit was
gegaan; hier, veilig achter het groote schrijfblad van zijn bureau, glinsterde hij immer
van galante dienstvaardigheid.
Doch lang mocht het onderhoud thans ook niet duren; andere gasten kwamen
binnen, wisselden geld bij Terdonk, wilden ook Herr Güber raadplegen over toeren
en in allerlei talen gonsde 't weldra dooreen.... of 't morgen niet te stoffig zou zijn
naar Maloja.... of de trein van 6.40 dadelijk aansluiting had in Chur... of er nog
getelephoneerd kon worden naar Milaan.... of er geen gidsen waren, die speciaal op
kinderen pasten.... of er muzìek was in Taïs.... of de rekening nu klaar was.... of Herr
Grüber een belooning wou uitloven voor 't terug vinden van een gouden armband....
En al die menschen hadden weldra Miss Carduff verdrongen, zooals 't ook iederen
avond gebeurde en Herr Grüber en Terdonk moesten heel kort worden in hun
antwoorden en heel zakelijk.
Maar Herr Grüber gaf iedereen gelijk, was diep verontwaardigd over de klachten,
zou op staande voet dat kamermeisje wegjagen, prees alle toeren zonder uitzondering,
als ‘sehr lohnend’ profeteerde met groote beslistheid prachtig weer voor morgen en
stelde iedereen tevreden.
Tot ze eindelijk weer allemaal weg waren op een kleinen donkeren
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Franschman na, die maar al niet decideeren kon of hij eerst naar de Morteratsch
gletscher en dàn naar de Roseg zou gaan of wel eerst naar de Roseg en dan naar de
Morteratsch.
Herr Grüber had hem met aandrang geraden eerst naar de Roseg te gaan, doch
toen 't mannetje sterk aarzelde en bleef draaien, was hij van meening veranderd en
had met een ernstig en gewichtig gezicht verkondigd, dat 't verreweg 't beste was 't
eerst naar de Morteratsch te wandelen.
‘Ainsi, dans votre cas, je commencerai par le Morteratsch.... c'est moins fatigant’.
‘Oh la la....’ zei 't mannetje, half verontwaardigd ‘je ne crains pas la fatigue....
mais je voudrais savoir d'abord ou l'on....’
't Kwam er niet uit, wat hij nu weer eerst wou weten; de buffethoudster uit 't
restaurant van 't hotel schoot ineens naar binnen.
‘Der Heinrich hat 's wieder gekriegt’.
Herr Grüber ontstelde zichtbaar, vergat 't zwarte Franschmannetje te antwoorden,
dat nu even ongedecideerd vertrok als 't gekomen was.
‘Schon wieder....?’
‘Ja, ja.... um Gottes willen.... und eine Menge Leute.... zum totarbeiten.... also sie
wissen Bechheid.... ich musz weg....!’
Ze was verdwenen.
Heinrich was de nieuwe ober in 't restaurant; hij leed den laatsten tijd aan toevallen.
‘Was hat sie?’ vroeg Terdonk, die 't maar half verstaan had.
Herr Grüber was opgevlogen, deelde 't hem mee, over zijn woorden vallend van
zenuwachtigheid.
‘Dat was nu toch 'n verschrikkelijke pech.... Heinrich was zoo'n prachtkerl voor
'n Oberkelner.... alles had-ie mee.... zijn houding.... zijn stem.... als-ie oppaste zou-ie
't misschien nog es even ver brengen als Herr Grüber.... maar die toevallen.... dat
maakte hem onmogelijk .... zum verzweiflen.... maar in ieder geval, daar moest
dadelijk raad geschaft worden.... anders liep alles beneden in 't honderd’.
‘Nah ja.... am besten ist's.... Sie gehen, Herr Fischer.... als Stellvertreter.... nur
schnell ja....?’
Terdonk, die hier onder den naam van Fischer bekend was, schrok op.
Moest hij invallen voor Heinrich?
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Nee, nee, dat kon hij niet meer.... die dagen waren nu toch voorbij.... ging het dan
weer beginnen....?
Hij maakte tegenwerpingen, met zachte, bijna smeekende stem.
Nee, dat moest Herr Grüber nu niet van hem eischen.... hij was 't zoo ontwend....
zou onhandig zijn.... en bovendien....
Maar 't gezicht van den Directeur werd bloedrood.
Dat zou nog mooier wezen.... werd hij daarom zoo goed betaald en zoo goed
behandeld?.... In geen enkel hôtel zou-ie zoo'n positie vinden.... en dan weigeren om
in te vallen als er een zieke was.... als de goeie gang van de zaak bedreigd werd.
Midden in 't seizoen!
‘Aber so etwas.... Da hört sich ja alles auf....!’
Als Herr Fisscher dàt weigerde, dan was hij ook de man niet, die Herr Grüber
dacht en dan was 't maar 't beste, dat ze zoo gauw mogelijk scheidden....
Terdonk, doodsbleek, stond op, stamelde excuses.... 't was goed.... hij had 't niet
zoo bedoeld... hij zou gaan.... Heinrich's plaats innemen....
‘Aber natürlich!’ riep Herr Grüber, ineens verlucht en nu blij lachend ‘Zu dumm....
mann braucht sich deswegen doch nicht zu schämen....!’ hij, Herr Grüber zelf, was
wel begonnen als picolo .... en zelfs nu.... als 't moest.... maar hij wist 't wel.... en
lachend klapte hij Terdonk op den schouder.... ‘Nur schnell umkleiden ja?’
Terdonk knikte, verliet 't kantoortje, liep door de vestibule naar 't kleedkamertje
van de kelners, waar hij een rok en een broek en vest moest uitzoeken,
kleedingstukken, die daar altijd hingen voor de hulpkelners.
Hij wist dat wel, moest dikwijls gaan controleeren of die kerels alles weer
uittrokken voor ze weggingen, had zelfs eens tien franc boete moeten betalen aan
Herr Grüber, omdat zoo'n vent met de heele plunje was gedrost.
Zenuwachtig begon hij zich uit te kleeden, greep dan met weerzin in den stapel
zwart lakensche broeken, mat zoo op 't oog de lengte. Dat dit nu komen moest!
O, als hij had durven weigeren... misschien was 't beter geweest.... maar hij voelde
't toch ook als een laagheid tegenover Grüber.... 't wàs waar.... hij hàd beloofd te
zullen invallen.... en niet terloops, de conditie was uitdrukkelijk gesteld.
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Bovendien, Grüber met z'n Pruisische manieren zou hem ontslagen hebben op
staanden voet.
En dan zou 't weer beginnen.... 't armoedige zwerversbestaan, dat hij geleid had
in Rome, Venetië, Milaan.... terwijl een vreemde macht hem toch altijd in noordelijke
richting scheen te drijven.... tot hij eindelijk weer in Zwitserland kwam.... in
Poschiavo, waar-ie hulpkelner werd in een groote osteria.... en waar Grüber hem zag
en plotseling lust in hem kreeg om zijn goede manieren en aristocratisch voorkomen...;
in groote trekken had-ie toen de beroerdigheid van zijn leven opgebiecht.... de
onmogelijk om ooit terug te kunnen gaan naar Holland.... zijn armoede....
Grüber had 't niet allemaal begrepen.... kòn 't ook niet begrijpen.... 't voornaamste
deel van Terdonk's ellende lag buiten zijn begripssfeer.... maar hij nam hem in
dienst.... gaf hem dit bureaubaantje voor 200 francs per maand en de kost.... vond 't
alleen absurd, dat Terdonk niet slapen wou in 't hotel, maar 'n kamer huurde in
Celerina.... doch berustte er in, uit duidelijk voelbaar medelijden.
En Terdonk kende weer eenige stil tevreden weken, veilig opgeborgen als-ie altijd
was in z'n bureautje.
Zijn angst, zijn altijd hartkloppende angst voor Hollanders, die kennissen konden
zijn, was soms dagen lang geweken.... in Pontresina kwamen er toch al weinig, dat
wist hij en in 't hotel van Herr Grüber kwamen er nooit.... hij had de naamlijsten van
drie jaar terug nagelezen, maar geen enkele Nederlandsche was daarbij.
Met zijn in beter-doen geraken, was ook terug gekomen zijn oude stijve trotsch
van aristocraat zijn.
Dadelijk, na 't ontvangen van z'n eerste maandgeld al, had hij weer kleeren gekocht
en ondergoed, zooals hij vroeger droeg.
Want dàt had hij wel hèèl diep leeren beseffen, het lachwekkende van deze soort
hoogmoed in een armzalige plunje.
De nieuwe kleeren waren als een koestering geweest voor z'n langzaam herlevend
gevoel van eigenwaarde, dat zoolang gesmoord was in z'n zwervend bestaan van
hongerigen schooier.
Als hij zich nu bekeek, in z'n correcte kleeding, dan lukte 't hem dikwijls zichzelf
wijs te maken, dat met al het oude thans voorgoed was afgedaan; dat hij nu weer
terecht was, en 'n goeie admini-
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stratieve positie had.... in een handels-onderneming, waar-ie dagelijks heen ging met
den trein, zooals Amsterdamsche kooplui.... die 'n buiten hebben in Baarn....
Maar nu ineens weer....
Een te lange broek brobbelde om zijn beenen, 't vest was te wijd, boven de zakjes
waren vettige glansplekken; wanstaltig hing de rok om zijn lijf; een muf-zure lucht
steeg op uit die zwarte kleeren; 'n wit liggend boord met lang vast front had hij moeten
uitzoeken; 't was niet heel frisch meer en 'n griezeling van onbehagelijkheid rilde in
hem, toen hij de slapvettige binnenkant tegen z'n huid voelde.
Even schoot hij in een pijnlijken lach, zijn hals stak zoo lang uit boven dien veel
te wijden kraag; maar de armetierigheid van zijn heele verschijning deed die lach
spoedig verstijven in 'n trek van nerveuzen angst en weerzin.
't Herinnerde hem aan een episode uit zijn groen-loopen in Leiden, toen ze hem
ook zoo toegetakeld hadden en hij over straat moest, waar zijn verschijning een
relletje veroorzaakte.
Maar dit was erger.... wreeder.... omdat 't geen vermomming was.... en zoo moest-ie
Heinrich's plaats innemen, de correcte ober Heinrich.... de onberispelijke.... een
nabootsing van diens statige beminnelijkheid in deze plunje.... dat was 't groteske
op den spits gedreven!
Ineens vloog de deur van 't kamertje open.
Herr Grüber was 't.
‘Ach so.... Sie sind fertig.... Gott sei dank.’
‘Ja.... ja.... ich komme gleich’ stamelde Terdonk, mompelde iets van een excuus,
over kleeren, die niet pasten.
Dan, bedremmeld, liep hij Grüber achterna door de vestibule, de trap op, 'n
zijdeurtje in, waarna hij ineens stond achter 't buffet in 't groote restaurant.
't Lawaai daar, het drukke geroezemoes der etende en drinkende menschen aan
tafeltjes, 't onophoudelijk slaan der deuren naar de keuken, waar de kelners in en uit
draafden, de kort afgebeten bestellingen voor 't buffet, waar drie meisjes inschonken
en paspenningen uitgaven, dat alles verbijsterde hem 'n oogenblik; werktuigelijk liep
hij om 't buffet heen, stond voor hij 't wist tusschen de tafeltjes, 'n servet over z'n
arm, zag ineens 't witte vest van Grüber voor z'n oogen schemeren, hoorde deze
goedkeurend zeggen:

Groot Nederland. Jaargang 11

479
‘So.... brav....’ en dan dadelijk kortaf en bevelend: ‘Da, beim Fenster.... schnell!’
Even later draafde Terdonk al mee met de andere kelners en 't gaf hem wat rust,
dat niemand om hem lachte, zooals-ie verwacht had.
Grüber's eisch had reden gehad.
't Was stampvol in de zaal en nog telkens piepte de buitendeur en kwamen er
menschen binnen.
Terdonk zette een blad met zes Wiener Schnitzel neer op een der tafeltjes, bij een
gezelschap Duitschers, wien hij tevoren al bier had gebracht.
‘Gleich zahlen Herr Ober’, zei een dikke goedmoedige man, een portemonnaie
uithalend.
Terdonk schreef vlug een nota'tje.
‘Elf franc.... bitte ....’
De man gaf er twaalf met een handgebaar.
‘Danke bestens....!’
Hij wendde zich om, moest dadelijk terug naar 't buffet.
Ineens hoorde hij 'n stem achter zich. ‘Nou snuit, wat mot je hebbe?’ en hij zag
de Hollanders van dien morgen; de man in 't grijs, de dame met de groene yersey,
die aan een tafeltje hadden plaats genomen.
Maar met dienzelfden oogopslag zag hij ook, dat hij dien man kende.
Wie was dat?
Hij wist 't niet dadelijk, maar zijn loop naar 't buffet werd eensklaps als een angstige
vlucht.
Wie was dat toch?
Toen ineens zag hij dat pafblonde gezicht op de kroeg in Leiden.... en snel als 'n
visioen gleed het voor z'n geestesoog.... hij met lui uit z'n aristocratische club, die
mot hadden met anderen.... en Terdonk, die dien pafblonden vent uitschold voor
proleet en patser en schimpscheuten gaf op z'n burgelijke komaf.
Dan schoot de naam ook in z'n geheugen.
Veltman was 't.... ja Veltman.... 'n zoon van 'n rijken kruidenier uit Amsterdam....
Die was 't.... die zat nu hier.... in 't restaurant, waar Terdonk kelner was.... en dadelijk
zou hij tikken en hem roepen....
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Nee, nee.... dat kon niet.... dat kòn niet. Alles.... alles wou hij doen, maar dat niet....
dàt niet....
Werktuigelijk was hij doorgeloopen langs 't buffet, naar de keuken, waar een der
meiden hem 'n bord met 'n ommelet soufflée toereikte, en een ander, met twee bruine
stukjes vleesch in een donkere saus en een schaaltje aardappelen.
‘Ein Ommelet und zweimal Tournedos Rachel mit Kartoffeln....’ dreunde ze op....
‘und weiter....?’
‘Weiter....?’
Hij staarde haar aan met de gerechten in de hand.
Ze schaterde 't uit.
‘Machen Sie aber ein dummes Gesicht!....’
‘Hummer salat dreimal.... ein Chester Celleris....’ schreeuwde 'n volgende kelner.
't Meisje rende weg.
Terdonk liep naar de deur met een wonderlijk droomgevoel; alles was zoo
onwezenlijk.... nu schreed hij weer door de zaal.... naar zijn afdeeling.... zag Grüber's
vest weer lichten ergens dichtbij.... wat droeg hij toch?.... Tournedos Rachel en 'n
ommelet.... voor wie....?
M'n God! moest hij daarmee door de zaal blijven loopen?....
Als Grüber 't zag.... en ze zouen roepen van 't tafeltje.... ongeduldig worden....!
Hij werkte zich door een nauwe opening tusschen stoelen, de schotels hoog.... z'n
blik half wezenloos,.... half angstig....
O ja.... nu schokte 't ineens in hem op.... de Hollanders! Daar.... hij zag ze plotseling
weer, hoorde driftig kloppen.... zag 't pafblonde gezicht naar hem toegewend.... ‘Herr
Ober....!’ Ineens liep een andere kelner hem achterop.
‘Sie.... zwei Tournedos und ommelette.... sind für mich....!’
De man keek boos, vermoedde unfaire concurrentie.
‘Ach so....’ sprak Terdonk, maar half begrijpend.
Maar ineens stond hij nu met leege handen.... en 't pafblonde gezicht naar hem
toegewend, dat al maar riep: ‘Herr Ober....!’
Toen trad hij er op toe, voelde zijn kleur weg trekken, een rilling trok huiverend
langs zijn rug.... dan wist hij zichzelf daar staan, voor 't tafeltje, met een flauwen
wezenloozen glimlach, bij die twee menschen.
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De ander herkende hem niet, sprak Hollandsch tegen het dametje, dan weer Duitsch
tegen Terdonk.
Terdonk schreef de bestelling op, dorst niet op te kijken, haastte zich terug naar 't
buffet.
Misschien.... misschien ging 't nog zoo voorbij....
Vijf minuten later bracht hij 't bestelde, presenteerde de wijnkaart, die de man
gevraagd had.
Dan moest hij even terzijde' grijpen naar vorken en messen op een dientafeltje,
zag onderdehand tersluiks en schuw naar den ander, dien hij vermoedde, dat in de
wijnkaart keek.
Maar deze zag ook hem op 't zelfde oogenblik aan en Terdonk las eensklaps in
zijn blik den twijfel en de verbazing van 't half herkennen.
't Bloed vloog naar zijn hoofd.
‘Hier.... Asti spumante,’ bestelde de ander met zijn vinger wijzend op de kaart,
maar met z'n oogen strak uitvorschend op Terdonk.
‘Bitte’.
Terdonk spoedde zich weg, maar hoorde 't nog juist achter zich.
‘Die fent ken ik....’
Nu was 't vreeselijke gekomen!
‘Asti spumante....’ roesde 't in zijn hoofd en niets anders dan dit eene.... die voor
hem zinlooze klank woelde als 'n koorts-obsessie door z'n hersens.... ‘Asti spumante....
ja.... ja.... hij wist 't wel.... Die fent ken ik.... Asti spumante....’
Hij liep tegen een stoel, die omviel.... hij zag 't niet.... botste tegen een anderen
kelner op, die hem uitschold.... hij hoorde 't niet.... ‘Asti spumante’, met 'n wezenlooze
grinnik stotterde hij 't woord uit.... liep dan weer terug.... ‘als-ie die patser z'n hersens
eens insloeg.... zoo, met een vollen slag, dat de scherven rondom stoven.... Asti
spumante.... nee....!’
Ineens voelde hij de bange siddering weer, nu hij 't tafeltje naderde.
De man en het dametje zagen hem nu beiden aan met half lachend, half verbaasde
gezichten.
Nu wist zij 't dus ook.... dat voelde -n-ie.
‘Seg eris, ik geloof, da wij nog ouwe kennisse benne....’
Heel duidelijk en scherp klonk het in z'n ooren, z'n kaken trilden, zijn hand beefde,
toen hij de glazen volschonk; dan, als de ander de vraag herhaalde:
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‘Seg.... Terdonk.... kà je me niet meer...?’ zag hij op.
Een nameloos gevoel van ellende huiverde in hem, dan, heesch, bijna onhoorbaar,
stamelde hij:
‘Ich.... ich verstehe nicht....’
De ander gaf 'n oogje aan het dametje over hem, dat verschrikt keek, zei dan met
'n veelbeteekenend kort lachje:
‘O.... nou 't is goed....’ En dan kortaf... ‘Herr Ober wieviel bekommen Sie?’
Terdonk rekende.... alles draaide voor z'n oogen.... 't geroezemoes in de zaal werd
in z'n ooren tot één langen valschen schreeuw! Met uiterste inspanning van zijn
wilskracht, telde hij op, scheurde 't papiertje uit reikte 't over.
‘Acht franc fünfzig....’
Het dametje keek zwijgend op haar bord, durfde blijkbaar niet meer opzien.
De man stak indolent 'n hand in z'n zak, haalde er 'n handvol goud en zilvergeld
uit, paste precies de acht en halve franc af, legde dat voor Terdonk op tafel, maar op
't oogenblik dat deze 't wilde opstrijken, wierp hij er 'n goudstukje bij.
‘Hier.... Trinkgeld.... für Sie!’
Door Terdonk's lichaam voer een zichtbare schok; hij zag den ander aan en zoo'n
dreigende haat laaide uit z'n oogen, dat de pafblonde man verschrikt, half oprees van
z'n stoel.
Op 't zelfde oogenblik stond Herr Grüber bij 't tafeltje, tikte Terdonk op den
schouder, nam hem apart.... moest hem spreken.
Of hij dadelijk naar 't buffet wou gaan.
Terdonk gehoorzaamde willoos.
‘Sie vergessen das Geld....!’ riep Herr Grüber, 't zelf opstrijkend met een glimlach
en een diepe buigìng voor de twee Hollanders.
Dan liep hij Terdonk achterna en stopte hem 't vergetene in de hand.

III.
Een uur later had Terdonk zijn kelnerspak weer uitgetrokken en verliet hij in z'n
gewone kleeren 't hotel.
De pantoffelparade na 't diner was al begonnen.
Van 't Palace-hotel tot Engadiner Hof slenterden de zacht pratende groepen; de
dames in lichte avondmantels, zoo gedragen, dat nog veel zichtbaar bleef van 't toilet
eronder, de heeren in smoking met slappe vilthoeden, wat jongensachtig er bij en
omheen en de lange
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nauwe straat met de oude huisjes van Pontresina vormden een wonderlijk décor voor
dit internationaal-mondaine gedoe, dat den indruk gaf, of een groote gekleede partij
plotseling gestoord was en al de invité's de straat op waren gejaagd.
De zachte mompeling der stemmen, 't kirrend gelach van vrouwen soms hoog daar
boven uit, 't sliffend geschuifel van stappen, 't zachte ruischen der rokken, smolt te
zamen tot een droomerig geroezemoes en de sigarettengeuren en zware parfums
verzwoelden de atmosfeer in den windstillen avond.
Op andere dagen placht Terdonk hier doorheen te slenteren met een sigaret in zijn
mond, zich zelf suggereerend, dat hij hier ook liep als vreemdeling, als toerist en het
denkbeeld, dat al die anderen hem toch evenzoo beschouwden, streelde hem en bracht
hem vaak in een stemming van behagelijke tevredenheid.
Nu scheen een vijandschap te grijnzen van al die gezichten, een minachting.
Nu was hij geen vreemdeling meer, hij was een kelner, die hier liep tusschen
mondaine menschen, die met verbazing en uit de hoogte op hem neerzagen en zich
afvroegen, wat hij daar deed temidden van hen allen.
Daar kwam onzekerheid in zijn gang en 'n vreemde bedremmeling om anderen
aan te zien.
Hij wilde zich haasten, maar in de volte kwam hij niet vooruit, stond soms temidden
van lachende groepen.
Lachten ze om hèm?
Hij werkte zich verder, ruw met zijn armen, hoorde een uitroep van
verontwaardiging over zijn onbeschoftheid.
Maar hij bleef zoo doorgaan, of hij krankzinnig was.
Tot ineens de zijweg naar 't station leeg voor hem open lag.
Hier kon hij ademhalen en denken.
Nu was 't verschrikkelijke gekomen.
Nu zouen ze 't ook weten in Holland.... Veltman zou 't vertellen, overal.
Waar en hoe hij Terdonk had teruggezien; als kelner.... als kelner....!
En hij hoorde 't en zag de lui allemaal voor zich in de behagelijkheid van de
comfortabele societeits-zaal, bij 'n borrel en 'n sigaar en Veltman, die lawaaierig naar
binnen kwam en 't uit ging schreeuwen tegen iedereen:
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‘Wie denk je nou, dat ik Godôme in Zwitserland heb gezien?.... Terdonk.... James
Terdonk.... als kelner.... kelner in 'n restaurant’!
Ineens, als door 'n verradelijken vijand, die hem langzaam had bekropen, was hij
aangevallen en gestriemd en verminkt.
Daar lag zijn nieuwe leven van de laatste weken, dat hem toch al dien tijd een
verheffing had toegeschenen.
Een rauwe trap had hij gekregen, die hem omlaag deed tuimelen, lager dan hij ooit
geweest wàs.
En nooit meer.... nòòit meer kon hij nu naar boven.
Dat was het vreeselijke....
Dat zag hij nu zoo klaar en zoo fel duidelijk, dat zijn geest geen enkele fantasie
meer schiep van verre mogelijkheden.
Hier liep hij en hij was verloren.
Hij haatte de menschen.
Nu was het leven niets meer dan een armzalige strijd om brood.
Om brood, om eten.
Er was geen begeerte meer in hem naar genot, geen hunkering naar 't verre thuis,
geen verlangen naar schoonheid.
Alleen de herinnering was er aan zijn miserabel verleden en ver daarachter de
schrijnende weemoed van een verloren jeugd.
En toch moesten zijn voeten dit lichaam dragen?
Waarom?
Zoo de wereld eens wegzonk om hem heen en de groote rust daalde.... de eeuwige
onbewustheid.
Maar dat was immers de dood!
Hij hief 't hoofd op en zag om zich heen.
Boven, langs den hoogen weg door 't dorp roesde het blijde leven; beneden lag
stil het dal in vreemde onklaarheid van paarsche nevelen.
De bergen vingen aan te versomberen, achter de Rosegvallei stonden de
sneeuwkammen in dofrooden gloed.
In de verte glansden de lichtjes van 't station, daar wachtte het treintje naar Celerina.
Nu was hij bij de brug.
Eensklaps klinkklankte naderend de eerste geiten van Christian.
Hoor, daar kwamen ze terug met de zachte trippeling van hun fijne pootjes.
En de dwerg er achter, waggelend, snel bewegend op z'n korte beentjes.
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Terdonk bleef staan.
De dwerg zag op, en stak zijn stok omhoog als groet.
Terdonk trad op hem toe:
‘Hier Christian!’
De ander week schuw terug, hield dan zijn hand op, kneep hem gretig dicht.
Dan liep hij door.
Maar even verder ontspanden zich de vingers van dien dichtgeknepen hand en
tuurde hij in 't vale schemerlicht, naar wat er in zat.
Een handvol geld was 't, zilver, koper en een stukje goud, dat rood daartusschen
glansde.
Toen scheen hij te beseffen, plotseling.... een grijnslach trok om zijn mond en hij
wendde zich om met een grimas van blijdschap.
Doch met een vreemden kreet verstierf die lach.
Zijn tandelooze mond viel open.
Twee stappen deed hij nog vooruit, bleef dan geleund staan op zijn stok, in 't
midden van den weg.
Terdonk was over 't ijzeren hek geklommen van de brug, nog even hield hij zich
vast aan de leuning achter zich en met zijn voeten schuifelde hij over den steenen
rand.
Alsof hij een bepaalde plaats uitzocht in die gapende diepte daaronder....
Plotseling stiet de dwerg een angstkreet uit en vluchtte.
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Wat bleef
door Anna van Gogh-Kaulbach.
GROOTMOEDER........ 75 jaar.
DORA........... 27 jaar.
En woon-studeerkamer met schrijftafel, boekenkasten, doch die in versiering en schikking de
hand en 't brein en de behoeften van eene vrouw verraadt. Zoo is er theegerij en voetbankjes
en op de divankussens en langs de lampekap is ‘een steekje’ gewerkt. Ook staan er een paar
kleine gemakkelijke stoeltjes, waar geen man in zou gaan zitten en de gordijnen zijn niet
heelemaal zoo eenvoudig als een hard werkend mannelijk rechtsgeleerde ze verlangen zou.
Beelden van Minerva en Themis ontbreken niet, doch ook hangt op een in 't oogvallende plaats
een matig geschilderd aquarelletje, dat ‘moedergeluk’ kan heeten, en dat zijn eereplaats
blijkbaar meer aan het onderwerp dan aan de kunstwaarde dankt.
Hier en daar staan frissche bloemen en welverzorgde planten; een zekere wirwar in den stand
der meubels duidt op geëindigd bezoek.
't Is vrij laat in den avond.
Vóór den glorenden haard, in een wijden leunstoel, zit Grootmoeder, hare voeten behagelijk
in de warmte van de ijsberenhuid, die tot voetenkleed dient.
De oude vrouw is feestelijk gekleed in zwarte zijde; haar japon duidt aan, dat zij de mode
volgt om niet ouderwetsch te schijnen, doch tevens, dat zij geen aandacht wenscht te trekken.
De glimlach op 't fijne, schrandere oudevrouwengezicht duidt op opgewektheid en tevens op
iets bijzonders, dat die opgewektheid voor 't oogenblik bijzonder groot maakt.
Als Dora binnenkomt, blijkt wel, dat zij, of iets dat met haar in verband staat, de oorzaak is
van Grootmoeders bijzondere opgewektheid.
Dora is een meisje met goedgevormde gestalte en kloeke houding; 't hooge voorhoofd en de
levendige oogen duiden op verstand en schranderheid, maar om den mond beven bijwijlen
nerveuse trekken; heel 't gezicht verraadt lichte innerlijke bewogenheid naast wilskracht.
Ze draagt een eenvoudige japon met weinig versiering doch van kleur en snit, die haar 't best
kleeden; haar haar is gekapt in de lijn, die de natuur aangaf, doch met zorg om dat natuurlijke
tot zijn recht te doen komen. Ze komt wat haastig binnen, als verheugd, dat een lastige corvée
is afgeloopen.
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DORA.

Ze zijn allemaal weg, Grootmoeder. Wat was 't druk!
GROOTMOEDER
(genoegelijk).

'n Mooie avond kind, na een mooie dag!
(Als Dora, die wat orde brengt in de stoelen, haar voorbij komt, neemt de oude vrouw hare
hand).

Ik ben trotsch op je, advocaatje!
DORA
(blijft staan. Ietwat spottend en afwerend)

Och Grootmoeder... u ook al?
GROOTMOEDER.

Ik in de eerste plaats.
(warm)

Omdat je mijn kindje bent. Of mag ik dat niet meer zeggen?
DORA
(innig, haar arm om Grootmoeders hals).

Ik vind 't heerlijk als u me kindje noemt. Veel liever dan advocaatje.
GROOTMOEDER.

Ik bedoel er níets spottends mee. Dat weet je wel beter. Als ik je zoo noem, dan
spreek ik mijn eigen voldoening uit, omdat ik je niet tegengewerkt heb, toen je wou
studeeren, dat ik mijn ideeën van oude vrouw niet heb laten wegen, of ten minste
niet al te zwaar heb laten wegen. En voor jou is 't vandaag een heerlijke voldoening
geweest. Mijnheer van Uffelen kwam mij nog een apart compliment maken over je
mooie pleidooi.
DORA
(ietwat peinzend)

Ja, ik geloof niet, dat ik ooit zoo goed gesproken heb als vandaag. Ik voelde de zaak
zoo van die arme moeder... en ik was in een stemming, je kunt dat wel eens hebben,
dat al 't beste in je bovenkomt. Omdat je zelf heel gelukkig bent.
(gaat tegenover Grootmoeder zitten).

Bent u niet moe, Grootmoeder? U wilt zeker wel naar bed?
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GROOTMOEDER.

Ik heb vanmiddag een dutje gedaan, en oude menschen schijnen zooveel slaap niet
meer noodig te hebben. Dus ik wil nog wel een beetje praten, als jij ten minste niet
naar bed verlangt. Je ziet er in 't geheel niet moe uit.
DORA.

Ik ben ook niet moe.
GROOTMOEDER.

Je bent te gelukkig om iets te voelen wat hindert. Dat ken ik ook nog uit m'n jeugd.
In mijn bruidsdagen sliep ik elken nacht maar een paar uur en toch was ik nooit moe.
Ja, daar lach jij nu om... jij vindt weer in heel andere dingen je geluk.
DORA
(met een lachje).

Zoo héél anders zijn die dingen misschien niet.
GROOTMOEDER
(zonder op Dora's woorden te letten).

In onzen tijd was 't veel erger dan tegenwoordig voor een meisje om niet te trouwen.
Jullie hebt zooveel andere belangen, je ziet zooveel verder. En je kiest je eigen werk...
je maakt je een toekomst...
DORA.

Nu zegt u, geloof ik, precies hetzelfde wat ik tien jaar geleden zei, toen ik u wou
overhalen, mij te laten studeeren.
GROOTMOEDER.

Ja. Maar toen was ik 't niet met je eens. Ten minste ik wou maar niet zoo dadelijk
erkennen, dat ik 't met je eens was. Nu zeg ik 't met instemming.
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DORA.

En nu zou ik 't niet graag meer zóó zeggen.
GROOTMOEDER
(verwonderd).

Waarom niet, kind?
DORA.

Je toekomst maken... wat 'n groote woorden! Je doet er bewust zoo weinig aan. Je
wordt gedreven door de omstandigheden en door je innerlijken aanleg.
GROOTMOEDER.

In onzen tijd werd naar aanleg niet gevraagd. Een vrouw hoorde in 't huishouden. Je
moest al heel buitengewoon zijn om daar tegen in te gaan. En om te verlangen er
tegen in te gaan.
(nadenkend).

Ja, de gelegenheid schept 't verlangen en omgekeerd.
(warm).

Kind, ik ben toch zoo blij, dat ik je niet tegengewerkt heb in je verlangen, dat je je
aanleg hebt kunnen volgen... Vroeger kon ik me niet voorstellen, dat er een vrouw
kon bestaan, die geen behoefte had aan een eigen thuis met man en kinderen, maar
als ik jou nu zoo zie, gelukkig in je vrije leven... waarom kijk je me zoo vreemd aan?
DORA.

Grootmoedertje, wat kent u me eigenlijk weinig. Weet u wel, waarom ik er zoo
gelukkig uitzie?
GROOTMOEDER
(ietwat weifelend, omdat Dora's vraag haar bevreemdt).

Dat is toch geen wonder, kind? De voldoening van vandaag en de mooie toekomst,
die je vóór je hebt...
DORA.

En als die toekomst nu eens heel anders was dan u denkt? heel anders ook dan ik me
die vroeger voorstelde?
GROOTMOEDER.

Anders?
DORA
(na even zwijgen).
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Gisteravond heb ik aan Gerard van Ingeren beloofd, zijn vrouw te worden.
GROOTMOEDER.

Jij?... kindje, is 't waar?
(trekt Dora naar zich toe).

Wat ben ik daar blij om!
(kust haar).

DORA
(schalks).

En m'n mooie toekomst dan?
GROOTMOEDER
(ietwat verward).

Ja... Ik ben er ook wel verbaasd over... ik had 't niet gedacht.
DORA.

Dacht u dan, dat ik niet van een man zou kunnen houden?
GROOTMOEDER.

Natuurlijk kan je dat wel, maar toch, ik dacht, dat je zoo gesteld was op je
onafhankelijkheid.
DORA.

Och Grootmoeder, we zijn niet zoo erg veranderd als u denkt. Niet zoo heel veel
anders dan de vrouwen en meisjes uit uw tijd. Ons innerlijk bedoel ik. De behoeften
en verlangens, die we hebben.
GROOTMOEDER.

Is dat hetzelfde meisje, die me gebeden en gesmeekt heeft, haar vrijheid van leven
te gunnen? Die de vrijheid zelfs eischte?
DORA.

Die vrijheid heb ik ook gevonden, ten minste de uiterlijke onafhankelijkheid. Ik hoef
niet te trouwen om onder dak te zijn, maar ik heb behoefte aan warmte om me heen,
aan echt leven. Ziet u grootmoeder, als wij niet trouwen, hoeven we niet meer
beklaagd te worden, maar niemand bemoeit zich ook met ons. We moeten op onszelf
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passen en weten, hoever we gaan kunnen in onze schijn-vrijheid.
GROOTMOEDER.

Schijn-vrijheid?
DORA.

De echte vrijheid hebben we niet, de vrijheid, om ook ons verlangen naar liefde te
bevredigen. Ik ken meisjes, die 't gewaagd hebben en die uitgestooten zijn, omdat
ze hun fatsoen vergooid hadden. Wie dat niet wil, blijft even alleen als de vroegere
vrouwen, die niet trouwden of misschien nog erger alleen, omdat ze hun alleenheid
niet toonen mogen. Als ik Gerard niet gevonden had, zou ik dit misschien nooit aan
u gezegd hebben...
GROOTMOEDER.

Daar zou mijn kindje te trotsch voor zijn geweest?
DORA.

Ja... te trotsch. En ook... ik zou u liever in het idee hebben gelaten, dat ik volmaakt
gelukkig was in m'n werk. Dan had u er ten minste voldoening van.
GROOTMOEDER.

Ik begrijp 't nog niet goed. Je hebt toch al zooveel kunnen doen voor anderen. Dat
moest je leven toch rijk maken...
DORA.

Grootmoeder, nu mijn leven veranderen gaat, nu kan ik u wel alles zeggen van m'n
alleenheid en van m'n verlangen.
GROOTMOEDER.

En ik, die dacht, dat je zoo gelukkig was.
DORA.

Ik had ook gelukkige oogenblikken. Vele zelfs. Zeker meer dan als ik een anderen
werkkring had gehad, waar ik niet op aangelegd was. Ja, er is voldoening in, als je
een zaak tot een goed einde hebt gebracht, of als je door je inzicht en je raad menschen
gered hebt uit een levensbenauwing. Maar je leven vult 't niet. Wel je uiterlijke leven,
maar niet wat dieper in je is, niet wat heelemaal van jezelf is. Een man vindt toch
ook niet alles wat hij noodig heeft in zijn werk. Daarbuiten wil hij een gezellig thuis
hebben, een plek, waar hij heelemaal zichzelf kan zijn.
(ziet om zich heen in de kamer).

Grootmoeder, 't is mij dikwijls gebeurd, als ik hier 's avonds alleen zat, dat ik me
voelde als een uitgestootene; 't was of ik buiten 't leven stond... Weet u, wat ik op
zoo'n avond gedaan heb?
(licht een vloerkleedje op en laat zien, hoe daaronder het zeil is weggesneden).

Groot Nederland. Jaargang 11

Kijk, daar heb ik 't zeil weggenomen. Als ik dan op den grond lag, kon ik hooren
wat de menschen in het benedenhuis deden. Daar zijn kinderen: ik kon ze hooren
lachen en stoeien en kibbelen. En verbeeldde ze mij om de tafel onder 't lamplicht...
(stilte).

Als ik dan weer opstond, schreeuwde ik 't soms uit om mijn alleenheid. Dan ging ik
maar uit, naar den schouwburg of een concert: daar zie je kennissen, menschen, die
iets om je geven al is 't zoo heel veel niet. Want echt om je geven, dat doen maar
weinig menschen, omdat zoo weinig menschen iets meer van je kennen dan de
buitenkant.
GROOTMOEDER
(streelt teeder Dora's hoofd).

Kind, als ik dat geweten had... Waarom heb je mij nooit gevraagd, bij je te komen
wonen
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DORA.

U weghalen uit 't dorp? Dat zou àl te egoistisch zijn! en ook... och ja, laat ik 't nu
maar zeggen: 't zou me toch niet bevredigd hebben, zoo min als de andere meisjes,
die bij hunne ouders wonen, bevredigd zijn. Oud en jong, dat past toch niet bij elkaar
op den duur.
GROOTMOEDER.

Je hebt toch vriendinnen.
DORA.

Zeker. De eenzamen zoeken elkaar. Maar als we zoo bij elkaar zijn, allemaal vrouwen,
die hun werk hebben en op kamers wonen, dan voel je soms in eens een kou; je durft
mekaar niet aan te kijken, je rilt maar even en maakt een grap of windt je op voor
een of ander idee om warm te worden...
GROOTMOEDER.

Je wilt toch niet zeggen, dat alle geestdrift voor een idee en alle liefde voor je werk
maar opwinding was...?
DORA.

Nee, nee, Grootmoeder! Als ik pleit in een mooie zaak, dan word ik innerlijk warm
en ik voel 't als een geluk, als iets moois, dat ik 't doen kàn en doen màg. Maar daarna,
als je weer alleen bent, dan is alle geluk weg. Je kunt tegen anderen niet spreken over
wat in je omgaat, 't klinkt zoo gauw valsch of aanstellerig. Dan zou je willen, dat er
iemand was, die je heelemaal begreep zonder dat je veel zei, iemand, voor wie je
niets te verbergen hebt, omdat hij je 't liefst is op de wereld. Iemand, die naar je
verlangt, die je niet kan missen en waar je niet buiten kunt. Dan verlang je naar armen
om in te rusten en een mond om te kussen; je zoudt alles willen geven om...
(zacht)

's nachts niet alleen te blijven.
(Stilte).

DORA.

Grootmoeder... nu weet u hoe 't in mij gesteld was... En toen Gerard kwam, toen ik
hem voor 't eerst zag, voelde ik dadelijk, dat er iets van hem naar me toeging... iets...
GROOTMOEDER
(met een glimlach).

Iets lichts en dieps... ik ken 't. In mijn herinnering. Die wordt àl helderder als je oud
wordt... de herinnering van die vroegere dingen, bedoel ik. 't Is of het leven ervoor
zorgt, dat je niet vergeet, hoe goed 't vroeger voor je was.
DORA.
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Na de eerste ontmoeting wist ik al, dat nu de vervulling van mijn leven komen ging
of dat 't voorgoed leeg zou worden.
GROOTMOEDER.

Dus voor hem geef je alles op. Je werk en je onafhankelijkheid? En je studie is voor
niets geweest...
DORA.

Nee Grootmoeder, dat moet u niet zeggen. Wat ik voor mezelf door de studie heb
gekregen, dat verlies ik niet: daardoor kan ik Gerards werk beter begrijpen, er meer
in meeleven dan als ik weinig geleerd had. U heeft me wel eens verteld, dat grootvader
heel knap was, en u had maar weinig geleerd... Hinderde dat u nooit?
GROOTMOEDER.

Nee kind. Daar dacht ik niet aan.
DORA.

Toch zoudt u nog meer met grootvader hebben samengeleefd,
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als u iets begrepen had van zijn werk. En... uw kinderen, vader en de anderen...
GROOTMOEDER.

Die ontgroeiden me gauw, ja. Maar ze bleven toch van hun moeder houden.
DORA.

Daar was u tevreden mee. Ik zal meer verlangen... als, als... we dàt geluk hebben...!
(valt hare grootmoeder om den hals).

GROOTMOEDER
(peinzend).

Er is veel veranderd sinds ik jong was... en toch minder dan ik dacht.
Mei 1913.
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Dramatisch overzicht
‘Oedipus’ op Sonsbeek
I
Niet de eerste, gelijk des critici pleegt te zijn, maar de laatste der
Oedipus'-opvoeringen op Sonsbeek heb ik bijgewoond. Een paar dagen na mijn
terugkomst uit Frankrijk, waar ik het vorig seizoen benutte om veel Parijsch tooneel
te zien, had de twaalfde openlucht-opvoering door Royaards' gezelschap plaats. Het
was een schouwspel dat mij de reeks vaderlandsche tooneelvoorstellingen die ons
weer wachten, inleidde op schoone wijze.
Mijn herinnering, mijn totaal-indruk, is die van een heerlijken dag. De wandeling
door 't heuvelig park, vol statige beuken op zacht-glanzende bruine hellingen, was
een stemmende inleiding tot de tragedie, de schoonste en wijste die de menschheid
heeft. Het was een bleek-zonnige, doodstille Septembermiddag, een herfstdag, waarin
de roerlooze boomen in blijmoedigen vrede de afsterving voelen komen; de afsterving
die voor al wat bestaat niet dan wisseling en ontwikkeling is. Is dit gevoel niet het
ware verschiet, waarvóór wij het tragische willen zien?
‘Oedipus’ - het schijnt helaas nog noodig dit te zeggen - is de tragedie die de
onafwendbaarheid van wat komen moet, van het vástgestelde, doet gevoelen; die het
fatum hoog heft voor de oogen der telkens weer langs den waan der wilsvrijheid
afdwalende stervelingen. Die laatsten vinden hun stem, en hunne beschaming, in
Jocaste. ‘De mensch is de speelbal in het Toeval’, zegt zij; een meening die natuurlijk
alle geloof aan de openbaringen door orakels en zieners - van slapende en ziende (en
hoorende) mediums - uitsluit. Dit geloof toch en het determinisme staan in
onbreekbaar verband. Immers is de toekomst waarneembaar in 't heden, zij het ook
slechts voor enkele, op zeer bijzondere wijze begaafden, dan staat de toekomst vast.
Dat de toekomst in het heden ligt, is een conclusie die ook langs den weg der enkele
redeneering te bereiken is; doch indrukwekkender is het experiment!
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Deze wijsheid, waarvan de oude historiën vol zijn, heeft Sophokles zijn volk
voorgehouden in een tijd toen de sophisten en de spotters het oude geloof bestookten.
En met welk een kracht van betoog; met welk een kracht van kunst. Hoe vol
dwaalmeeningen was Oedipus, die zijn oudersin -schijn ontvlood om de orakels te
beschamen; en Laïos en Jokaste die hun kind verwijderden met hetzelfde doel; terwijl
zij allen, werktuigen bewegend langs vastgestelde lijnen, juist zóó dreven naar de
vervulling van 't voorzegde, het fatum, waarin hun ijdel overwegen en slim bedenken
eenvoudig als factoren waren opgenomen.
IJdel mensch, weet gij wat zal voortkomen uit uw daden? Weet ge dat gij juist
door het ontwijken soms naar het ontwekene wordt gedreven? Die vraag houdt
Sophokles in zijn ‘Oedipus’ ons voortdurend voor. Dat plots terugstooten als een
biljartbal tegen den band - het fataliteitsdrama is er vol van. Als Teiresias door
Oedipus als een gedongen verrader is verstooten, als Jokaste dan spreekt tot haar
man, en hem bewijzen zal geven, dat de woorden van den ziener niets waard zijn,
dan juist begint door dat ‘bewijs’ Oedipus het tegendeel te begrijpen1).
En als de bode van Korinthos Oedipus geruststelt, zeggende dat hij niet behoeft
te vreezen, dat een huwelijk met Merope de orakels vervullen zou2), brengt die
‘geruststelling’ de grootste onrust, de ontzetting, de ontdekking der volle waarheid.
Ik hechtte eraan, op deze dingen de aandacht te vestigen, doch zal verder niet treden
in een uitvoerïge uiteenzetting van dit kunstrijke, dit goddelijke drama, waarin langs
wonderbaar slingerende wegen de bewustwording van de fatale waarheid nadert. Er
is meer te doen. Er is nog te spreken over een ‘bewerking’ en over een uitvoering.

II
Die ‘bewerking’, in de Tooneel-Bibliotheek uitgegeven, hebben de heeren Hugo von
Hofmannsthal en Willem Royaards samen te verantwoorden. Dat is te zeggen: von
Hofmannsthal ‘bewerkte’ Sophokles' tekst, en Royaards vertaalde Hofmannsthal's
bewerking. Den Duitschen tekst kon ik niet gauw genoeg bereiken om hem hier met
den Hollandschen te vergelijken, doch dit doet er niet veel toe; we nemen gaarne aan
dat de heer Royaards hem volkomen heeft verstaan; en alles wel beschouwd komt
het er voor ons toch maar hier op aan: hoe verhoudt zich die ‘Oedipus’ dien men
ons, steeds verbonden met Sophokles' naam, heeft voorgezet, tot den oertekst?

1) Oed. 707 vgg.
2) Oed. 1008 vgg.
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Laten we bij die vergelijking vooropzetten, dat we in 't algemeen niet al te schuw
schennis-aan-de-letter vreezen. Dat Hooft de ‘Aulularia’ heeft ‘verdietscht naer 's
lants gelegenheyt’ heeft niemand hem kwalijk genomen; en terecht. Een stuk te
modifieeren naar moderner eischen, is eigenlijk niet anders dan een consequentie
van de eischen der regie, waarbij men immers reeds de vrijheid neemt een werk op
te voeren zonder zich te bekommeren om de wijze waarop dit geschiedde in de tijden
des auteurs; enkel zich inspannend om den ideëelen inhoud, zooals de regisseur dien
verstaat, zoo krachtig mogelijk te doen spreken tot zijn eigen publiek. En zoo kan ik
het begrijpen, dat men bijvoorbeeld bezwaar gevoelt om een tooneelspel - zooals bij
‘Oedipus’ het geval is - te doen beginnen met een vrij lange toespraak; en die
toespraak te doen beantwoorden door een nog langer weerwoord; al verwondert het
mij dat juist Royaards, die Vondel in z'n volle ontooneelmatigheid te hooren gaf, bij
Sophokles tot de zoo ingrijpende bewerking zijn toevlucht nam - bij Sophokles, waar
de noodzakelijkheid tot wijzigen mij lang zóó noodzakelijk niet kan toeschijnen.
Want de oertekst van Oedipus is zoo vól leven, is zoo sterk, zoo litterair schoon, zoo
dramatisch bewogen en zoo dramatisch sterk. In zijn beknoptheid, waar ieder woord
geldt en waar de kunst draagster is eener religieuze wijsheid, heeft voor mijn gevoel
het geheel van den tekst iets sacramenteels. De prachtige bouw (prologos vers 1-150;
parodos 151-215; epeisodion I 216-462, stasimon I 463-512; epeisodion II 513-862;
met kommos 649-697; stasimon II 863-910; epeisodion III 911-1085, stasimon III
1086-1109; epeisodion IV 1110-1185; stasimon IV 1186-1222; exodos 1223-1530);
de toespitsende heftigheid van taal - en ook van klank1) - waarlijk, ik kan niet veel
behoefte voelen aan wijziging. Intusschen ik zei het reeds: de verlevendiging aan
het begin die Von Hofmannsthal - en Royaards - aanbrachten, zij die verlevendiging
ook wat opera-achtig, kan ik billijken. Billijken kan ik dan ook, dat een regel als 82)
wordt samengetrokken tot een benadrukt ik, - waar de letterlijke vertaling van Oedipus'
zelfroem op ons een anderen indruk zou maken dan op de Hellenen van Sophokles'
tijd.3) Ik begrijp, dat men al wat de priester Oedipus antwoordt, liever verdeelde over
verschillende stemmen uit het volk.... maar tevens voel ik, hoe hier de juiste
verhouding van koning en volk aan de ‘levendigheid’ wordt opgeofferd.
Opmerkingen van dezen aard waren er meerdere te maken. Er zijn,

1) die culmineert in regel 371.
2)
π σι λειν ς Ο δ πους αλο μενος
3) Zoo'n zelfroem komt vaker voor; ook in epiek. Odusseus zegt eenmaal van zichzelf:
ε μ Οδυσε ς Λαερτι δης ς π σι δ λοισι
ν ρ ποισι μ λω, α
μον λ ος ο ραν ν
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naarmate men verder leest, hoe langer hoe meer ‘vrijheden’ aangebracht, waar die
volstrekt niet noodig zijn. Het koor bijvoorbeeld, wanneer Oedipus na de volledige
ontdekking zijner afkomst het paleis ingevlucht is, is vrijwel fantaisie. ‘Herakles!
Perseus! Orpheus! noemden wij hem,’ zeggen de grijsaards van Oedipus. Past dit in
een drama, dat het religieus gevoel herstellen wil?
Wie de moeite zou willen nemen, het heele werk na te gaan, zal merken dat heel
vaak de geest teloor ging. Afgezien nog daarvan den tekst op zichzelf bekijkend,
worden we gehinderd hier en daar door rijmende verzen; terwijl het rhythme, een
van de groote schoonheden van Sophokles, niet zelden totaal zoek blijkt. Ook storende
Germanismen1) bevat de tekst. Het geheel is niet fraai. Maar de tekst is, de heer
Royaards zegt het eerlijk en open in zijn voorrede, dan ook slechts bedoeld als een
vooral makkelijk te zeggen, een bruikbaar onderdeel der vertooning. Zoo'n uitspraak
verklaart, al verontschuldigt ze niet. De vertooning in engeren zin was hoofdzaak
voor Royaards. Komen we dan ten slotte tot deze.

III
De vertooning. - Ik gaf al in het begin dezer aanteekeningen te verstaan, dat ze mij
a thing of beauty was. De omgeving was heerlijk mooi; het paleisontwerp van Frits
Lensvelt, massaal en met in het midden de zware, door onzichtbare hand statig
openende en sluitende bronzen deuren; de sfinxen als décor-détails op de toch vlak
en strak gehouden gevellijn; de geurig rookende altaren ter weerszij2); het imponeerde.
En wanneer van twee kanten de veel- doch harmonieus-kleurige stoeten dalend
naderden onder de roerlooze beuken, over den bruinen grond, was er een stilmakende
evocatie van verren tijd. En toch heeft de actie van deze menigte, waarvoor Royaards
in navolging van Reinhardt, een zoo groot deel van onze aandacht opeischt, mij de
grootste schennis geschenen van den geest van Sophokles' strak drama, het drama,
dat als sublieme eigenaardigheid heeft, dat het de tragiek zoo fel-sterk concentreert
op één persoon. Ik heb indertijd dit bezwaar uitvoerig uiteengezet, en meen dan nu
met de vermelding te mogen volstaan. Echter - dit wil ik er aan toevoegen - naarmate
Oedipus gecreëerd wordt als meer het geheel beheerschend, als machtiger staande
boven de bewegende veelheid, in die mate vermindert, de hinder. En we moeten
erkennen, dat Royaards, vooral door zijn standen - minder door zijn stem - veel in
deze richting bereikte. Dat

1) ‘Ik heb angst’ - ‘Dan moet ik toch mijn moeder vrijen’.
2) De priester vermeldt hunne aanwezigheid in regel 16. Trouwens ze kwamen vaak voor bij
huizen van aanzienlijke personen; ook beelden van goden.
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overigens deze koren, waarin de enkele stemmen sterk en schoon opschreiden, vaak
wat hun houding betreft te wenschen lieten, is niet te verwonderen. Het was de
twaalfde voorstelling, en 't nieuwtje was er voor de jongelui wat af....
Een enkel woord over de personen nog. Royaards' houding prees ik reeds. Ze had
veelal het vereischt-domineerende. Doch vocaal voldeed hij mij niet. Het was ook
geen kleinigheid wat hier werd gevergd, zal men zeggen. Zeker niet; maar dat hij
zich van tijd tot tijd dynamisch spaarde, is niet mijn hoofdbezwaar. Mijn
hoofdbezwaar is het bezwaar dat ik tegen Royaards' rol-zeggen heb: het is gevoelloos.
Het is uit een spraakleeraarsoogpunt onverbeterlijk, zooals hij zijn lettergrepen vormt
en uitwerpt; en ook heeft zijn uitspraak metrische cadansen; maar het meerdere dan
metriek: het rhythme, de wezenlijke bewogenheid, die mis ik te zeer. Die heb ik in
Royaards' voordrachten het allermeest ontbeerd; bij zijn spel minder, wijl de schoone
beweging daar veel aanvult; doch het blijft een gemis, een onduldbaar gemis. Want
wat is ons kunst, die niet in de eerste plaats ontroert?
Ik zeg dit met leed; want het geheel dezer Sonsbeek-praestatie heeft mijn
bewonderende sympathie, en die gaat dan in de eerste plaats naar hem die bij die
onderneming de nimmer rustende drijfkracht was. Moge het tekort aanvulling vinden.
Het schijnt mij mogelijk.
Van Jokaste-Sophie de Vries kan ik weinig meer goeds zeggen, dan dat haar groene
kleed prachtige combinaties gaf met het geel gewaad van Oedipus; vóór den grijzen
muur. In Jokaste's stem was wel de ijle ijdele menschelijkheid, maar alle klassieke
accent in houding en woord was haar verre. Het was modern-schetsmatig,
modern-soepel. Co Balfoort's Kreon miste karakter. Wat is het karakter van Kreon?
Hier is veel over te disputeeren, maar de acteur die hem geeft, moet tusschen de
verschillende opvattingen gekozen hebben; en moet dan door eigen overtuiging
overtuigen. Dit geschiedde hier allerminst. Doch wel geslaagd en volkomen, de
pracht-figuur, dat was Jan Musch als Teiresias. In stem en gebaar, in mysterieusheid
en toorn was hij de ziener die hij zijn moet. Daan van Ollefen en Elias van Praag
waren zeer goed bode en herder; Alex. Faassen Sr. mist een weinig de stemkracht
voor openlucht-praestaties, Mevrouw Royaards heeft mij verrast met een
zuiver-schoone aanvoering der maagdenrei.
J.L. WALCH
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Verzen
door Hélène Swarth.
I.
De dichter lag roerloos te droomen
Van onbereikbare min.
Daar voelde hij tot zich komen
De ëdele koningin.
Geen woordeken liet zij ontglippen
- O sliep hij of sliep hij niet? Doch zij kuste zijn roode lippen,
Tot loon voor zijn liefdelied.
Dë oogen hield hij geloken,
Geen zucht, die zijn liefde verried.
Geen woordeken werd er gesproken
- O sliep hij of sliep hij niet? Waarom nu moet ik gedenken
Die legende zoo oud en schoon? Mij zal mijn koning niet schenken
Zoo minnelijk dichterloon.
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O koning, mijn lieve koning,
Waarom komt gij tot mij nu niet,
Om te kussen mijn lippen als looning
Voor 't melodische liefdelied?
Mijn armen zal ik niet strekken,
'k Zal mij houden alsof ik sliep.
Dan waant gij: - ‘Ik zal haar niet wekken!’
Wijl uw stem mij niet wakker riep.
En ik proefde op mijn lippen als honing
Dien kus wel mijn leven lang.
O koning! mijn lieve koning,
Ik gaf hem u weer in zang.
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II.
Hoog rijzen de boomen in 't beukenwoud.
O zij reiken wel haast in den hemel!
En hun takken, die vangen het zonnegoud
En hun kruinen, het wolkengewemel.
En de heide is zoo ruim, o zoo eindeloos groot,
Ik kan er wel uren verdwalen.
En zoo mooi zijn de luchten vol avondrood
Als der hemelen voorportalen.
Maar nog hooger dan alle de boomen van 't woud
Rijst ten hemel mijn heerlijke liefde
En zij vangt er èn wolken èn zonnegoud,
Tart den bliksem, die boomen doorkliefde.
En nog ruimer, nog grooter dan de eindlooze hei
Strekt zich uit mijn oneindige liefde.
En nog mooier dan luchten bij najaarsgetij
Is het hemelportaal van mijn liefde.
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III.
Ik ben je woning voorbijgegaan
En je woning heb ik gezegend.
Toen ben ik gevlucht naar een stille laan,
Waar het bladeren had geregend.
Ik sloop maar voorbij, als een bange dief Nooit zal ik er binnen treden.
En sedert dien morgen, mijn verre lief.
Heb ik dien weg vermeden.
Doch toen ik ging voorbij je huis,
Heb ik vurig voor je gebeden
En op alle de wanden geslagen een kruis,
Dat je woon je zou veilig omvreden.
Ik ben je woning voorbij gegaan
En je woning heb ik gezegend.
Toen ben ik gevlucht naar een stille laan,
Daar hebben mijn tranen geregend.
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IV.
O nu moet ik, nu wil ik je haten,
Om de hoop, waar je mee hebt gevleid.
Als een kindje, in het donker, verlaten,
Had mijn hart zich in slaap geschreid.
En die wéldoende slaap, zonder droomen,
Had mijn hart van zijn lijden bevrijd.
Met een glimlach ben je gekomen,
Hebt je hand op mijn hart geleid.
En mijn hart, dat is wakker gesprongen.
O wat heb je, wat héb je gedaan?
Tevergeefs heb ik liedjes gezongen,
Het wil niet meer slapen gaan.
En het kijkt er maar ál in jë oogen
En het ziet er 't Beloofde Land.
O mijn liefste! uit mededogen,
Neem mij mee nu, mijn hand in je hand.
Je mág nu mijn hart niet verlaten.
Als je 't nú weer alleen laat, wat dan?
Dan moet ik je vloeken en haten En je weet toch dat ik niet kan.
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V.
Ik ben met mijn leed naar de boomen gesneld
En ik heb er die wijzen mijn liefde verteld.
- ‘O boomen! wilt gij mij helpen?’
Zij hebben meewarig hun kruinen geschud,
Zij hebben mij zacht voor den regen beschut,
Maar zij konden mijn tranen niet stelpen.
Ik ben met mijn leed naar de boschbeek gegaan.
- ‘O zie er in meelij mijn aangezicht aan
En breng er den liefste mijn tranen!’
De boschbeek gaf water, 't was ál wat zij dorst,
Zij kon met geen water mij lesschen de dorst. Ongetroost ging ik heen, door de lanen.
Ik ben met mijn leed naar het graf gevlucht.
- ‘Is dood dan van leven dë eenige vrucht,
O laat mij nu slapen en droomen!’
En het graf, dat beloofde: - ‘Wel geef ik je rust,
Maar nooit zal je meer droomen dat hij je kust.’
Toen moest ik het graf wel schromen.
Ik ben met mijn leed naar den hemel gegaan,
Die zag met zijn oogen van sterren mij aan.
- ‘Ik wil je wel vleugelen geven,
Maar werp wég dan je liefde, die weegt je te zwaar.’
- ‘En al kreeg ik in ruil ook een vleugelenpaar,
Ik kan zonder mijn liefde niet leven.’
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VI.
In mijn droom ben je tot mij gekomen,
Wen ik lag als een doode rust.
En mijn handen heb je genomen
En mijn oogen heb je gekust.
En ik kuste je zegenend de oogen O mijn mond, hoe die beven ging! En je stond tot mijn lippen gebogen,
Om te ontvangen mijn zegening.
En terwijl zich de ring van mijn lippen
Om het blauw van jë oogappel sloot,
Voelde ik plots mij die weeldë ontglippen
En het blauw werd hemelegroot.
En het vulde met stralengewemel
Heel de sombere kamersfeer.
En ik zag maar alleen nog den hemel,
Jë oogen, die zag ik niet meer.
Waarom moet ik áldoor droomen
Van dien droom in den Meienacht?
Nooit zal je vol liefde komen
En mij liefkozen rein en zacht.
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Of zal dat ten leste gebeuren,
In het uur wen ik sterven ga?
Zal je dan, om te troosten mijn treuren,
Mij bewijzen die liefdegenâ?
Zal je, uit meelij, dan eindelijk sussen
Mijn brandende liefdepijn?
Zal ik stervend jë oogen kussen
En dan - in den hemel zijn?
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VII.
Wil God dat ik in den Hemel kom,
Dan zal ik je zeker ontmoeten. In 't azuren portaal van het heiligdom
Zal ik dolen met aarzlende voeten.
En ik zal in den Hemel een vreemde zijn,
Zooals altijd ik bleef op aarde,
Tot ik weerzie den blanken hemelschijn,
Die jë edel gelaat omwaarde.
En sta ik, éen vinger wel op den mond,
Te luistren naar de engelenkoren,
Niet eerder word ik weer blij en gezond,
Eer 'k van verre je stem mag hooren.
O dan roep ik je naam, als om hulp in den nacht,
En dan kom je mij zeker wel halen
En dan lei' je mij zacht door de stralende pracht
Van de hemelsche hoven en zalen.
En, verlaat ik het eerst deze Tranenvallei,
Dan blijf aan de poort ik wel wachten,
Want de Hemel zou wezen geen Hemel voor mij.
Zoo jë armen er mij niet brachten.
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VIII.
- ‘En als ik jë alle mijn tranen gaf
En ik liet ze je drinken als wijn,
Zou je trouw mij verzellen tot aan mijn graf
En genezen mijn wreede pijn?’
- ‘Ik wil er niet drinken je tranen zilt
En ik kán niet genezen je pijn.
O mijn hart is nog jong en mijn zinnen zijn wild,
Ik wil éene zoo trouw niet zijn.’
- ‘En als ik jë álle de liederen gaf,
Die mijn liefde zoo zoet voor je zong?’
- ‘O, toch liet ik je alleen, op je weg naar het graf,
Mijn hart is voor weemoed te jong.’
- ‘En als ik jë enkel mijn lachjes gaf
En mijn tranen, die weende ik alleen?’
- ‘Neen, ik hoordë aldoor, op je weg naar het graf,
Door je lachen je wanhoop heen.’
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La Romanina.
Roman uit het Italiaansche muziekleven der 18e eeuw
door Maurits Wagenvoort.
En wederom duurde het lang, eer de slaap dien nacht zijne droomen der
denkensklaarheid deed uitvloeien in die der onbewustheid. Want de naam Marianna
had zijn verleden in zijne gedachten herroepen in zulke scherp-lichtende trekken op
het duister zijner inwendige ziening, dat al degenen die hem iets waren of waren
geweest fosforiseerend in zijn denken woelden in het gewichtigste van hun doorleefde
woorden, daden en eigenschappen.
Hij zag zich als kind van Felice Trapassi en Francesca Solasti in het
koomenijswinkeltje der Romeinsche achterbuurt naar school gezonden, ijverig
leerling, maar eenzame droomer onder zijne makkers. Zijne ouders waren arm, want
ofschoon zijn vader, voorheen onderofficier der pauselijke lijfwacht, de bescherming
heette te genieten van den machtigen kardinaal Ottoboni, vicekanselier van het Heilige
Collegie, deze beteekende slechts, dat de kerkvorst in naam als peetvader had gestaan
voor een der kinderen: Pietro Trapassi. Niet lang kon dus van de school genoten
worden: op twaalfjarigen leeftijd was Pietro in de leer bij een goudsmid op het
Sint-Sylvesterpleintje, maar toen ook reeds had zich die heerlijke gave in hem
geopenbaard, dat, vloeiend en helder, over zijne lippen kwamen de verzen over eenig
onderwerp, dat men hem wilde opgeven. Hij wist zelf niet hoe dat in hem ontstaan
was: het was uit hem opgekomen, zooals het lied opwelt in de keel der vogeltjes,
zonder dat het hun geleerd is, het zeggen van verzen, die octaven, van octaven die
zangen werden, en zoo stond hij dan hier en daar op straat, en improviseerde verzen
over de lieve lente of over de grootheid van het oude Rome, te midden van een groep
aandachtig-luisterende toehoorders.
Zoo was het ook gekomen, dat de beroemde rechtsgeleerde abbé Gian Vincenzo
Gravina, medestichter der Academie van het Arcadia,
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en zijn vriend de dichter Lorenzini naar hem geluisterd hadden, en de abbé, nadat
hij het geldstuk weer in den zak had gestoken door den jongen straatdichter als
belooning geweigerd, hem naar naam en familie ondervraagd en verlof gegeven had
hem den volgenden dag te bezoeken. Het gevolg was, dat de abbé met de ouders
Trapassi overeen kwam om Pietro als zoon tot zich te nemen en geheel voor zijn
opvoeding en toekomst te zorgen. Maar wijl dan de abbé Gravina, die zijn eigen
naam Gian soms Janus schreef, slechts zijn hart kan schenken aan wat hem herinnerde
aan Latijnsch of Grieksch Classicisme, veranderde hij onmiddellijk het goede
Italiaansch van zijns pleegzoons familienaam Trapassi in het Grieksch van gelijke
beteekenis Metastasio, en duldde niet, dat de jongen zelf of wie ook voortaan nog
den naam Trapassi uitsprak.
In de duisternis zijner slaapkamer, terwijl daarbuiten muziek en zang weerklonken
van een laat naar huis trekkende bent jonge nachtbrakers, lag de dichter, die zich
zich-zelf nu niet meer als Pietro Trapassi kon voorstellen, daarover te glimlachen.
O, de abbé Gravina was hem een weldoener geweest, dien hij tot zijn laatste oogenblik
in dankbare liefde zou herdenken, niet enkel hem, ook voor zijn ouderen broêr
Leopoldo, dien de abbé, met enkele andere discipelen nog, in de rechtsstudiën had
opgeleid. Maar Pietro was steeds zijn lieveling: Pietro was zijn zoon; met Pietro
reisde hij naar Napels, waar hij zijn moeder, naar Scalea in Calabrië, waar hij zijn
eigen leermeester, den grooten wijsgeer Don Gregorio Caroprese bezocht; op Pietro's
gaven was hij trotsch; Pietro liet hij improviseeren onder het goedkeurend gehoor
der bekendste improvisatoren en andere leden van het herderlijke Arcadia, zelfs van
den beroemden cavaliere Perfetti, die Pietro nu dan toch maar een heel-armelijken
dichter vond, ondanks al de toejuiching, welke zijne bewonderaars in Siena en Roma
hem schonken. Pietro, eindelijk, stelde hij met ingenomenheid voor aan zijne
voorname begunstigers: prinsen, nepoten, zoodat zelfs de machtige Eminentie
Ottoboni zich soms scheen te herinneren, dat hij over den even schoonen als begaafden
epheeb als peetvader had gestaan. O, de blijdschap dan van den goeden, maar
gewoonlijk zoo teruggetrokken abbé Gravina, wanneer hij zag, dat deze grooten zijn
pleegzoon wel genadig tot zich lieten komen, wijl hij hoopte, dat hun gunst later zich
niet zou bepalen tot aanmoedigenden glimlach of vriendelijk woord.
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Ongetwijfeld, de abbé Gravina had eigenaardigheden: zijn afkeer bijvoorbeeld voor
geheel de heerlijke Italiaansche litteratuur der Renaissance, met uitzondering slechts
van Ariosto en Trissino. En wijl hij dan zijn pleegzoon vooral de noodzakelijkheid
voorhield van klassieke taalstudiën en rechtskennis, maar Pietro het dichten toch niet
kon nalaten, had deze zich voor zijn eerste dramatisch gedicht, Justinus, ten koste
van veel nachtrust en veel kaarslicht steels geschreven, onwillekeurig bezield op
Trissino's Bevrijd Italië. En gelukkig, want toen de pleegvader het werk van zijn
veertienjarigen pleegzoon bij toeval vond en het las, deed zijn goedkeuring zich
kennen door de uitgave er van op zijne kosten.
Maar hij hield het zijn Pietro steeds voor: de dichtkunst, lieflijk en troostend als
verlustiging, is geen beroep dat doet leven. De rechtsstudiën moesten voor alles zijn
toewijding bezitten, dan eerst kon hij zich geven aan de poëzie. Rechtsgeleerde te
worden moest zijn doel zijn, en wijl in den Pauselijken Staat zelfs de begaafdste zijn
levensweg versperd vond buiten het priesterschap om, ging Pietro Metastasio op
aanraden van zijn weldoener en naar het voorbeeld van zijn broer Leopoldo, eenige
jaren ouder dan hij, er toe over zich te laten opnemen in de vier mindere orden. Aldus
werd ook hij ingelijfd in het groote leger der Romeinsche abbé's, vrij toch om later
zijn leven in priesterlijke of wereldsche richting te leiden.
Pietro Metastasio was nog geen twintig jaar, toen hem zijn weldoener ontviel, die
hem, behalve zijne meubelen en bibliotheek en veel zilverwerk, een waarde naliet
van, bleek later, 15000 rijksdaalders, en een drietal kleine prebenden, welke, met
een gezamentlijk inkomen van 40 rijksdaalders 's maands, hem levenslang althans
voor armoede beveiligden. Het is waar, dat hij zijn erfenis in een proces, hem door
medeleerlingen om een onnauwkeurigheid in de bewoordingen van het testament
aangedaan, had te verdedigen, maar dit eenmaal gewonnen, en, aan zichzelf
overgelaten, wierp hij de rechtsstudiën als ballast over boord van zijn levensscheepje
en liet dit drijven op de niet altijd kalme golven zijner jeugd en zijner poëtische
bezieling.
De zoon van het achterbuurtsche koomenijsbaasje Trapassi, van deftige Assisische
familie toch, had aristocratische neigingen. Zij werden aangemoedigd door zijn
naamsverandering in Metastasio en zijn titel van abbé, die niets beteekende, maar
armoede en rijkdom, nederige afkomst en hoogheid onder het alles gelijk-
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makende zwarte manteltje en het betje verheelde. De mooie, jonge en begaafde abbé
wist dit half-geestelijke, halfwereldsche gewaad met zwier te dragen, en wijl hij op
de conversazione zijner voorname beschermsters met jonge edellieden had kennis
gemaakt, die hem soms een gemeenzamen omgang wel wilden vergunnen, liet hij
zich leven als de vogels in den zomer: hij fladderde, hij zong, hij genoot, toch niet
zonder steeds in zijn zorgeloosheid de looden bijgedachte mee te dragen, dat dit
verkeerd was. In het gedicht in terzinen, getiteld: ‘De Weg naar den Roem’, dat hij
ter eere van zijn pleegvader, kort na diens dood, in een openbare vergadering, belegd
door de ‘herders’ en ‘herderinnen’ van het Romeinsche Arcadia, voorgedragen had,
en waarin hij den gestorven meester als in een droom liet verschijnen om zich den
weg naar den Tempel van Roem te laten wijzen in het voetspoor der oude dichters
van Hellas en Rome, had hij als in een voorgevoel zichzelf gewaarschuwd. Hij had
de schim van den vreemden meester aldus toegesproken:
.... ‘Mijn Vader, want dit zijt gij mij geweest,
Toen gij m'eens zoudt verlaten - O, ik was
Voor uw verlies steeds, als een ramp, bevreesd.’

En toch, ondanks zijn innerlijke waarschuwing, had hij de dichtkunst als eenige
toekomst voor zich gezien. Maar hoe? Levende van zijn veertig rijksdaalders in de
maand? Onmogelijk, natuurlijk. Want niets voelde hij voor een artistiek zigeunerleven
op de wijs van Salvator Rosa. Hem lachte toe het omgaan met lieden van stand: lieve
jonge vrouwen in zijden hoepelrokken en, naar de nieuwe mode, gepoederd haar,
een mouche op de wang, de beringde hand dartelende in het cherubijnenspel van een
parelmoeren waaiertje, hoofsch buigende, betooverend glimlachende,
zacht-keuvelende met haren cicisbeo, die zelf een schat was van een galanten,
fraai-gekleeden jongen ridder; of ontvangen te worden door indrukwekkende en toch
zoo minzame kardinaals in lange sleepgewaden van roode doorwaterde zijde; of wel
op de grootsche buitenplaatsen, de Romeinsche kasteelen van Frascati en Tivoli, in
den zomer, in het lommer op het grasveld in kleine opera's mee te zingen, waarvan
hij de dichter zoo niet ook de held zou zijn, met een lief prinsesje als heldin, tot wie
hij zijn liefdelied mocht uitschallen; of straks in de gaarden blinde-
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mannetje te spelen met de hertoginnetjes en de nepotenafstammelingen der Pausen.
Dit was het leven, dat hem aanstond, waarvoor hij zich geboren, begaafd gevoelde,
en waaraan hij als dichter, met zijn veertig rijksdaalders 's maands, niet kon denken.
Hij gevoelde niets anders te kunnen zijn dan dichter, maar hij wist, dat er slechts een
enkele post ter wereld was, welke een dichter met eenige behagelijkheid liet leven,
die van poeta Cesareo, hofpoeet van den Keizer, te Weenen. Deze plaats echter werd
door Apostolo Zeno bezet!
Dus dan toch rechtsstudiën? Hij dacht er niet zonder leed aan, dat hij zich in deze
woestijn een levensweg zou moeten zoeken. Indien hij nog door voorspraak zijner
voorname kennissen, door de gunst van zijn peetvader, eminentie Ottoboni, een of
ander baantje kon krijgen aan het Pauselijk hof? Maar de tijd was voorbij, dat de
dichtkunst daar begunstigd werd, zooals in de jaren van den Paus-dichter Clemens
IX, Rospigliosi, die zelf een halve eeuw geleden, melodrama's schreef.
In Rome was er dus als dichter voor hem geen plaats, en wijl hij wist niets anders
te kunnen wezen, richtte hij zijn blik onwillekeurig op Weenen, en verheerlijkte
steeds duidelijker, in lof of toespeling, Keizer en Rijk, alsof een ingeving hem zeide,
dat van daar uit het groote levenslicht voor hem zou opgaan.
Maar intusschen was niets twijfelachtiger, onzekerder, duisterder dan zijn toekomst.
Rechtsgeleerde te zijn wilde hij niet, maar het zou, helaas, wel moeten. Als dichter
te leven kon hij niet, maar hij zag toch niets anders voor zich. Wat kon hij dan nu?
Zich laten gaan zoo lang het duurde, en.... liefhebben. Want, natuurlijk, het had niet
lang geduurd of de mooie abbé met zijn fijn gezicht en prachtige saamgebonden
lokken, zoo keurig gekleed altijd, en zoo dichterlijk welsprekend, was het troetelkind
van meer dan een prinses, die hem vergunde haar de vingers te kussen, de gunsteling
van meer dan een gepurperde eminentie, droombeeld van meer dan één meisje. Zijn
allerliefste echter was de bekoorlijke Rosalia Gasparini, het oudste dochtertje van
den maestro Francesco. En waar hij de muziek des vaders verheerlijkte in een sonnet,
waarvan men op 't gunstigst kon zeggen, dat het sierlijk gewonden was, roemde hij,
geestdriftiger bezield, de schoonheid der dochter, als Philis, en klaagde hij in zijn
klinkdicht over haar ‘ontrouw’:
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‘Ah, Philis, gij verraadt me, ik kan mij niet bedriegen!’ ofschoon zij, en met meer
reden, het over de zijne deed, in hare tranen.
Want de jonge twee, de bekoorlijke Rosalia Gasparini en de dartele dichter Pietro
Metastasio hadden elkaar wel lief, zeer onstuimig zelfs, maar het verschil was, dat
‘Philis’ slechts haar jongen dichter liefhad met verwerping van zich-zelf, en de jonge
dichter nog zooveel anders: zijn dichtkunst, zijn vrijheid, vooral zich-zelf. Maar ook
met haar liet hij zich gaan, en zoo, haast terzelfder tijd, dat hij het eind zag van zijn
erfenis in contanten, zag hij met schrik het begin van een huwelijk met de bekoorlijke
Rosalia, die niets bezat dan haar schoonheid en de lieflijke melodieën haars vaders:
een huwelijk waarvan de notaris al het contract had opgemaakt!
Alsof een ruwe hand hem wakker geschud had uit een bekoorlijken droom staarde
de dichter met wijd geopende oogen dit feit aan, en zei zich, dat hij niets anders te
doen had dan Rome overhaast te verlaten. Naar Napels, buiten de grenzen van het
Pauselijk gebied, onbereikbaar voor de sbirren, indien maestro Gasparini misschien
lust had, die op hem af te zenden! En hij had Rosalia lief, onstuimig, onberaden,
speelsch. De gedachte, dat een huwelijk met haar onmogelijk was, wijl het zijn
gedroomde toekomst vernietigde, reet zijn hart stuk, maar wèg moèst hij. En nu nam
hij zich voor ernstig te wezen, zeer ernstig. Nu was het dan toch wèl de rechtsstudie,
de harde rechtsstudie, de ijzeren rechtsstudie van meester Castagnola, dien hij kende
van voorheen, toen hij met zijn pleegvader zich in Napels had opgehouden. O hij
meende het eerlijk nu: rechtsstudie en niets anders. Geen poëzie! Hij moest het
meester Castagnola beloven. En zoo was hij dan, nadenkende in dit nachtelijk uur
van zijn dichterstriomf, opnieuw gekomen op zijn verbroken belofte. Maar dit telde
hij nu zoo licht, dat, toen hij met zijne herinneringen op dit punt was, de slaap hem
meester Castagnola's harde gezicht wegdoezelde.
***
Niet zoo goed hadden de onderkoning en prinses Pignatelli het geheim, wie de
dichter der ‘Tuinen’ was, weten te bewaren, of er was iets van uitgelekt. Het gerucht
had eerst gefluisterd, veronderstellend gesproken, ‘misschien’ gezegd, of
‘mogelijkerwijze’, toen

Groot Nederland. Jaargang 11

513
met stelligheid beweerd, dat Napels een jongen dichter bezat, onbekend nog, maar
bestemd een glorie te worden van de Italiaansche litteratuur, en honderden, in
opgewekte weetbegeerte, hadden gevraagd, onderzocht, nagespeurd, tot eindelijk de
naam over en weêr genoemd werd, zelfs in de gedrukte ‘ephemeriden’: ‘de abbé
Pietro Metastasio!’
‘Wie, die jonge, elegante abbé, die wel eens op de conversazione komt van prinses
Pignatelli?’
‘Dezelfde’.
‘Onmogelijk!’
‘En waarom zou het onmogelijk zijn, wil-je zoo goed wezen?’
‘Hij ziet er zoo bescheiden, zoo verlegen uit’.
‘Maar je moet hem hooren spreken....’
‘Ik heb altijd gedacht, dat hij een “strootje” was. Hij komt dagelijks in de
“Vicaría”’.
‘Welnu, m'n waarde, wat ik je zeg: hij is de dichter van “De Tuinen der
Hesperiden”’
Dergelijke gesprekken werden gevoerd in de koffiehuizen, in den koesterenden
zonneschijn van de hoeken der Toledostraat en der Chiaia, in het Adels-casino,
zoowel als in de werkplaatsen, in de saletten der voorname dames, die bij het opleggen
harer mouches naar het nieuwtjes-gelispel harer cicisbei luisterden, door honderden
uit dit volk, dat, in zijn steeds toenemend nationaal en maatschappelijk verval,
opnieuw de kracht had bezeten te herleven in een nationale kunst, welke de overige
volken tot eerbiedige erkenning dwong van zijn onsterflijk genie: het muziekdrama,
dat men buiten Italië reeds ‘opera’ noemde, wijl het wèl het kunstwerk bij
uitnemendheid werd geacht.
Hadden de Italianen voorheen dan nièt gezongen, had hun ziel voorheen dan nièt
gekweeld? Zooveel was zeker, dat de muziek, bijna geheel kerkelijk tot in het midden
der vorige eeuw, wereldsch nu, allengs was opgekomen, opgevloeid, uitgebarsten
als een vulcanische stroom, lang verborgen, nu òpborrelende, allerwege, met
ongekenden rijkdom, welke welhaast overstelping werd. Gedurende den carnevalstijd
werden er in de groote steden van Italië zoovele nieuwe melodrama's opgevoerd, dat
hun muziek al bijzonder schoon moest zijn, wilde het werk zich op het tooneel van
zijn ontstaan langer dan een maand handhaven en overgenomen worden door de
virtuosentroepen van andere steden. Maar de
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dichter had nog ontbroken. Zeno, 't is waar, was niet zonder talent, maar welk een
gewichtigheid steeds, welk een volkomen gebrek aan bevalligheid. En hier kwam
dan nu die nieuwe dichter, die abbé Metastasio met iets lichts en sierlijks en
ongedwongens zelfs in de tragische momenten, en het Italiaansche, het Napelsche
publiek, dat zijn werk 't eerst mocht begroeten, zou zijn geestdrift hebben kunnen
verkalmen tot bedaarden lof van het gehoorde? Onmogelijk!
De abbé Pietro Metastasio behoorde niet tot die gasten der conversazione van de
prinses wier naam door de goud-gegalonneerde lakeien aan de hooge zaaldeur plechtig
werd uitgeroepen. Hij was met andere gasten, wier koetsen de wijde binnenplaats
van het paleis-Pignatelli opreden, binnengekomen: kardinaal Ruffo, gevolgd door
zijne edellieden en secretarissen, ging in zijn rood zijden gewaad onder een zwarten
mantel langzaam de statige, schemerachtige trap op. Metastasio sloot zich bij dezen
stoet aan, die de zaaldeur bereikte op 't oogenbiik, dat de deurwaarder den ‘Engelschen
milord!’ aankondigde, wiens naam te barbaarsch was om uittespreken.
De lakeien bogen zich voor Zijne Eminentie en kusten hem de hand, terwijl andere
den bezoekers hoed en mantel afnamen. De kerkvorst trad de hooge zaal binnen met
hare gewelfde beschilderde plafonds, waarvan twee lichtkronen neerhingen vonkelend
van Venetiaansche kristallen, terwijl tusschen de rood damasten wandvakken, in het
gouden gekrul hunner omlijsting, talrijke vergulde armluchters uitstaken, wier kaarsen
het zachte licht der kronen verspreidden.
De zaal was reeds vol: in 't midden een dichte groep edellieden in rijke gewaden
van zijde en fluweel, de oudere nog het hoofd gedekt door de veel-gekrulde
allongepruik van Lodewijk XIV, de jongere met hun eigen saamgebonden of in
dartele lokken neervallend haar, vele reeds gepoederd, ofschoon dit een nieuwe mode
was, die niet zonder verzet ingang vond. Maar aan de wanden zaten op de sofa's of
in fauteuils, deftig de oudere, koket de jongere dames in wijde oprondende japonnen
van gebloemde zijde, waaruit haar zeer dunne en spitse keurslijf met zijn
diamantgesprankel opstak, alsof het sierlijk-gekapte hoofd: aanminnig lachend het
gelaat, waarin een zwart mouche het karmozijn der wangen en het ivoorblank van
den boezem deed schitteren, een bloem-
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ruiker in zijn manchette ware. Deze prinsessen, hertoginnen en gravinnen vormden
kleine groepen, in 't rond der zaal, soms van niet meer dan twee of drie personen, en
achter elk harer zat, op een tabouret, tot haar oor voorovergebogen, haar ‘dienende
ridder’, haar cicisbeo, haar ‘fluisteraar’, naar wiens gelispel zij verstrooid glimlachend,
en rond ziende, zich met den kleinen looverflonkerenden waaier zacht wuivende,
luisterde.
Terwijl zoo goed als niemand notitie nam van den binnentredenden ‘Engelschen
milord’, maakte de groep edellieden in 't midden ruimte, stonden de dames en hare
cicisbei òp voor den kardinaal, die glimlachend en links en rechts een groet
toeknikkend, gevolgd door zijn stoet binnenkwam, en zich, nadat men hem buigend
de hand gekust had, hier en daar ophield om met een der edelvrouwen eenige woorden
te wisselen.
Maar don Antonio, de jonge gastheer, trad den hoogen bezoeker buigend te gemoet,
en nadat Zijne Eminentie, door hem de hand te drukken, zijn handkus voorkwam,
geleidde hij den kerkvorst naar de nevenzaal met familieportretten, waar, onder het
licht van staande luchters, tal van speeltafeltjes hunne groene vakken openden,
tusschen de viertallen aangezetenen, die bij het binnentreden van den kardinaal
opstonden en een eerbiedige reverentie maakten. De bekoorlijke donn' Anna, wier
schoonheid nu lichtelijk was aangetast door een beginnend moederschap, was ook
van haar speeltafeltje opgestaan, waaraan zij met haar cicisbeo, prins Ruffo, en met
prinses Borghese en dier ridder, den hertog di Maddaloni, minchiate speelde, terwijl
haar tweede cicisbeo, de pafferige Duitscher Von Uffen, achter haar toekeek. Ook
zij boog zich, zooals hare speelgenooten, diep voor den kardinaal neer. Maar deze,
ofschoon oud reeds, statig gepruikt met laag op den rug neervallende bruine krullen,
in wier midden het roode kalotje op zijn kruin wel vreemd deed, keek, na der mooie
jonge gastvrouw iets liefs en der oudere vice-koningin iets hoffelijks gezegd te
hebben, om zich heen. Hij zocht zijn eigen cicisbea, de diamantstralende hertogin
di Monte-Leone, die misschien enkel om haar hoogen ‘dienenden ridder’ welgevallig
te zijn, in haar loge in den hofschouwburg een crusifix had hangen. Voor de heeren
had Zijne Eminentie slechts eenige joviale woorden, voor zijn neef, prins Ruffo, een
flauwen glimlach, toen haastte hij zich naar de hertogin di Monte-Leone, die met
den onderkoning, don Marc' Antonio
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en diens ‘dame’ reeds op den kerkvorst wachtte om het kaartspel te beginnen.
Zijne Eminentie gezeten, het snuifje genomen uit de gouden doos, op wier deksel,
in email, de geboorte van Venus voorgesteld was - maar kuisch toch, niet waar,
anders had Zijne Eminentie er de dames geen prise uit laten nemen - en zijn hofstoet
verspreidde zich. Nu had ook de abbé Pietro Metastasio gelegenheid zijn buiging
voor donn' Anna te maken en haar de hand te kussen, welk zij hem met lieven glimlach
reikte. Maar terwijl hij een nog eerbiediger buiging maakte voor de prinses Borghese,
donna Maria Spinola, aan wie hij zich reeds voorgenomen had zijne ‘Tuinen der
Hesperiden’ bij de uitgaaf op te dragen, en die hem met een genadig: ‘buona sera,
cavo abbate’ toeknikte, zei de zwaar pokdalige hertog di Maddaloni, onder het
opnemen zijner kaarten, luid:
‘Waarde abbé Metastasio, men zegt, dat jij de overal gezochte dichter der “Tuinen”
bent. Is dat waar?’
Deze vraag deed allen in de speelzaal op- en omzien, ook de kardinaal, ook de
vice-koning, ook de hooge vrouwen van Napels, en terwijl de abbé een kleur kreeg,
van zelfvoldoening toch, stotterde hij: ‘Uw Excellentie is veel te genadig door van
zulk werk notitie te nemen.’
‘Aha, hij bekent?’ zei de hertog lachend. ‘Waarde abbé, het doet mij pleizier den
dichter van dat meesterwerk in je te kunnen begroeten.’
‘Bravo! Bravo!’ riepen de spelers in de zaal, terwijl Zijne Eminentie hem wenkte
nader te komen: ‘Ik heb van je bekoorlijke verzen gehoord, mevrouw de hertogin
hier is er verrukt over, mijn zoon, ik zal ze gaarne lezen!’ En de goedertieren kerkvorst
reikte den nederigen abbé aanmoedigend de hand ten kus.
De spelers hervatten hun spel, maar de dichter werd nu omringd door hen die niet
speelden: toeziende cicisbei, de achtergeblevene edellieden en zwierige geestelijken
uit het gevolg van den kardinaal, jonge, keurige abbé's, zooals hij zelf. Deze allen
spraken, hem nu de hand drukkende, hun lof en genoegen uit. Daar was om de
speeltafeltjes een voortdurend heen en weêr van goudgestreepte lakeien, die op
zilveren bladen glazen lichttintelend ijswater aanboden, van gasten, die aan het eene
speeltafeltje na het andere neusden, een onophoudelijk komen en gaan van de eene
zaal in de andere. Het was den dichter niet gemakkelijk aan de algemeene
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aandacht te ontsnappen. Het gerucht zijner ontdekking deed hem omdringen onder
het gevraag: ‘wie?’ ‘waar?’ - ‘hoe heet hij?’ Maar na een poos toch kon hij, buigend
en glimlachend, zich verontschuldigende, dat hij nog op een andere conversazione
moest verschijnen, uit het onstuimige gevlei wegdringen.
Ah, nièt, dat deze beginnende roem hem niet aangenaam was. Hij genoot er vol
op de bedwelming van. Maar zijne fijner gevoelens deden hem naar het gezelschap
der Romanina verlangen. Hij kende deze edellieden, edelvrouwen, cicisbei, abbé's,
deze trotsche prinsen en hertogen en hun aanhang: hun gezelschap trok hem aan,
wijl zij machtig waren en rijk, en hem tot bescherming en voorspraak konden zijn,
maar zijn ziel zweeg in hun bijzijn. Slechts in den omgang met menschen van
begaafdheid en talent voelde hij wat daar in hem aan lieflijk-te-verklanken
droombeelden leefde, in zich ontvouwen, zooals bloemknoppen zich openen onder
het licht en de warmte der zon.
Hij vroeg den lakeien daar buiten zijn mantel, dien een hunner hem om de
schouders hing. Hij wees, zooals voor heeren de gewoonte was, hun aanbod af om
hem met luchters op de trap voor te lichten. Buiten het paleis Pignatelli, op welks
binnenplaats voortdurend de koetsen met fakkeldragers nieuwe gasten uitlieten of
met vertrekkenden naar een andere conversazione wegreden, in zijn mantel gewikkeld,
liep hij voorzichtig, want het had geregend en de modder lag dik op de straten, naar
de Nardonesstraat, naar de woning van la Romanina.
*

**

Daar was, op de mare dat de dichter ontdekt was, het geheele gezelschap van den
Sint-Bartholomeus-schouwburg bijeen. Van het edellieden-consortium uit het
Adelscasino, dat voor dien winter de pacht op zich genomen had, waarvan de oude
graaf Conti, beschermer van de ‘tweede vrouw’, la Zippoli, het hoofd was, en de
gebroeders Farina, tot Mazzanti, den eigenlijken directeur, en de muzikanten uit het
orkest. De papegaai, een prachtige vogel in harlekijnskleuren, was nog wakker en
zijn kooi onbedekt. Op zijn wijze, geplaagd en uitgescholden door la Romanina's
gasten, nam hij aan de gesprekken deel. Een luidruchtig, vroolijk gezelschap, minder
hoofsch, minder indrukwekkend, minder statig dan dat bij
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de prinses Pignatelli, maar vroolijker, geestiger, ongedwongener: het hart op de tong,
de ziel in het oog, de vriendschap in de uitgestoken hand. Maar het waren niet enkel
de kunstenaars van het melodrama, virtuosi en virtuose, zooals zij, in tegenstelling
van de weinig-geachte lieden, die het vroolijke zangspel of de geïmproviseerde
komedie slechts als winstgevende verlustiging nevens hun ambacht bedreven,
genoemd werden, daar waren de groote maestri van de beroemde Napelsche
muziekscholen, de aartsvader Scarlatti natuurlijk vooraan; daar waren hunne
uitnemendste leerlingen: castraten, de meeste, zooals Il Gizzielo, die weldra zou
debutteeren, of Il Farinello, die een sopraanstem bezat van ongekende klankkracht
en schakeering. Daar waren schilders door den ouden Vanvitelli, bouwmeesters door
Luigi meegebracht. In deze stad van Salvator Rosa, schilder, tooneeldichter,
tooneelspeler, betoonden zich de plastische kunstenaars het geestdriftigst in hun
vereering voor de muziekkunst, welke, sinds drie kwart eeuw in Italië opgebloeid,
groote meesters had opgeroepen, waar de groote bouwmeesters en schilders wel voor
goed schenen te behooren tot een steeds verder terugschuivend verleden, dat voor
hunne werken een haast mystieke godenvereering schiep.
Toen de abbé Pietro Metastasio in dezen vriendenkring binnenkwam en de
gastvrouw begroet had, die hem met een glimlach van voldoening ontving, werd hij
ook hier omdrongen, en zij die hem nog niet kenden, verzochten aan hem voorgesteld
te worden. De streeling der hulde dezer kunstenaars was hem zooveel welgevalliger
dan die hij in het voorname gezelschap der prinses Pignatelli genoten had, waarin
zich steeds een onderklank van standtrots en bescherming openbaarde. Hier huldigde
men hem als gelijke, kunstbroeder, mede-arbeider, deze en gene niet zonder een
welgemeende critiek, waartegen la Romanina opkwam, wijl die de ‘Tuinen der
Hesperiden’ aanbad, nu zij in den dichter een zoo sympathieken jongen gevonden
had. In het midden harer geëerdste gasten gezeten, den ouden Scarlatti naast haar,
toonde zij dien avond een opgewektheid, welke hare heerlijke oogen deed stralen
van licht, zoodat zij, die haar zagen, vergaten, dat zij haar soms niet mooi vonden.
Zij wilde, dat ‘Bulga’, haar echtgenoot, die in de zaal heen en weer ging in luid
gesprek met de gasten zijner vrouw, een stoel bijschoof voor den dichter, maar de
om haar heen zittenden maakten reeds plaats. De zangeres zei, achter
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een koket waaiergespeel, dat de abbé voortaan haar cicisbeo zou zijn.
Deze betuiging lokte een vroolijk en luidruchtig protest harer gasten uit, waarin
de papegaai zijn herhaald ‘per Bacco!!’ wierp. Neen, neen, geen cicisbeo-gesuiker
in de kunst! Deze zede der voorname lieden in Italië, sinds het begin der eeuw
ingeslopen, waardoor zij wilden toonen, dat adellijke geboorte het huwelijk verhief
boven burgermans jaloerschheid, werd door de burgerij en het volk even hartelijk
verfoeid als bespot. Dit over en weêr van echtgenoot en echtgenoote, zoò dat graaf
A. de ‘dienende ridder’ was van prinses B., en prins B. die van gravin A., een regeling
soms bij huwelijkscontract opgesteld, waardoor ieder, man en vrouw, een tweevoudig
huwelijk aanging, dàt van de slaapkamer en dàt van het salet, leek ieder, die niet tot
den Italiaanschen adel behoorde, monsterlijk van onnatuur. Indien nog de cicisbeo
maar altijd zijn dame had kunnen kiezen, of zij haar ‘dienenden ridder’, indien het
cicisbeo-schap maar steeds een wederkeerige sympathie verondersteld had! Maar
neen, waar het soms voorkwam, dat de cicisbeo de minnaar zijner dame was
geworden, wist men even veel gevallen aan te wijzen, waarin de een voor den ander
een innigen afkeer koesterde, wijl de dame in haar cicisbeo: ouden, armen en sulligen
bloedverwant van haar man, niets anders kon zien dan een nooit van haar aflatenden
spie.
Geen cicisbeo's dus in kunstenaarskringen, wijl de schoonste eigenschap der kunst
was, dat zij haar beoefenaars veroorloofde natuurlijk te zijn.
Metastasio, nadat hij zich naast la Romanina nedergezet en het snuifje aanvaard
had, dat de oude heer Scarlatti hem aanbood, had deze onstuimige protesten
glimlachend aangehoord. Burgermans zoon met neiging tot voornaam doen, voelde
hij toch wel iets voor het cicisbeo-schap, wijl hij alle uitingen van het voorname
leven met sympathie gadesloeg, en er zich met aangeboren gemakkelijkheid naar
wist te schikken. Hij had een poezennatuur, en vond niets behagelijker dan zich te
nestelen tusschen de zijden samaarplooien eener voorname, mooie, en liefst jonge
vrouw, en door haar vertroeteld te worden. Hij haatte het leven, dat van hem-zelf
zorgen eischte: hij werd dan droefgeestig, twijfelmoedig, vreesachtig. Maar zoodra
was er iemand, die zijn levensbedje gladstreek, zoodat geen plooitje zijn
teergevoeligheid pijn deed, en het vers welde uit
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zijn genietende ziel op. Hij voelde zich dan geboren om te beminnen en te dienen,
vooral om bemind te worden en bediend.
Maar in dezen kring zijner nieuwe vrienden, in wier midden hij zich zoo behagelijk
gevoelde, wilde hij zijn meening nog niet geheel uitspreken, en zei hij enkel
schertsend: ‘maar wij zijn allen de cicisbei van la Romanina’. Dit gezegde vond
algemeen goedkeuring. Nu werd hem ook van meer dan een zijde gevraagd of hij
nooit een melodrama geschreven had? En op zijn ontkenning onder verwijzing naar
zijn Justinus, een werk zijner kinderjaren, moedigde men hem aan dit te doen.
Zeker, hij zou er zich aan wagen, verklaarde hij. Of het hem lukken zou?
‘En die akelige man, hoe heet hij ook weêr, dat “strootje”, dat u verboden heeft
te dichten?’ vroeg la Romanina.
Zijn gelaat betrok. Meester Castagnola was wel heel ver uit zijne gedachten weg.
‘Verboden nièt,’ antwoordde hij, ‘ik heb hem moeten beloven niet te dichten.’
Opnieuw werd er geprotesteerd over dezen eisch, gemeesmuild over de wijze,
waarop de dichter zijn belofte gehouden had. Maar hij zei nu zich verder niet aan
die belofte te zullen storen, en desnoods op het kantoor van een anderen advocaat te
gaan.
‘Gooi die wetstudie toch aan een kant,’ gaf de oude heer Scarlatti hem den raad.
‘Verbrand alle wetboeken!’ voegde maestro Leo er aan toe.
‘Ik ken dien Castagnola: het is de dorste en isegrimmigste vent van de ‘Vicarìa,’
zei maestro Vanvitelli, de vader.
Maar la Romanina wenkte il Farinello, en deze, tot haar komende, boog zich
voorover, en ondanks het grappig protest der aanwezigen, dat zij geen
cicisbeo-gelispel zouden dulden, begonnen de twee een fluisterend gesprek.
‘Mijneheeren,’ zei de zangeres opstaande, ‘onze vriend Carlo zal ter eere van maestro
Scarlatti en tevens van den dichter, dien wij het geluk hebben te mogen huldigen,
zijn aria Gloria 'l trionfatore zingen’.
Een juichende vreugde ontstond. De aanwezigen riepen bravo! Klapten in de
handen naar de beide kunstenaars, de oude aan het einde van zijn loopbaan,
overwinnaar zooals geen ander, de jonge aan het begin, overwinnaar toch reeds, die
elkaar nu de hand reikten ten wederkeerigen gelukwensch.
De gedienstige ‘Bulga’ had, na den papegaai tot duistere af-
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zondering onder zijn kleed gedoemd te hebben, om zijn ontijdige critiek te voorkomen,
alvast het sierlijk beschilderde clavecimbaal opengeslagen, waarop de zangeres nu
haar waaier en zakdoekje neerlegde. Zij zocht in haar zware muziekportefeuille,
terwijl maestro Porpora, zelf leerling geweest van maestro Scarlatti, zijn leerling
eenige woorden toefluisterde: waarschijnlijk een goeden raad, dien Carlo Broschi,
duidelijk, gaarne aanvaardde. La Romanina had zich voor het instrument neergezet
en speelde de inleiding, toen zette il Farinello in met een vastheid van zijn heerlijk
hoog geluid, welke den toehoorders onmiddellijk een gevoel van zielsverheffing
schonk.
Metastasio had dezen jongen castraat, die hem reeds den vorigen avond sympathie
had ingeboezemd om de voornaamheid van zijn voorkomen gepaard aan een
hoogstrevenden ernst, nog nooit gehoord, ofschoon zijn roep van de beste leerling
van het conservatorium der ‘Armen van Jezus-Christus’ te zijn hem reeds bekend
was. Nu kwam hij dadelijk onder den indruk van deze dooroefende kunst: een stem
van zeldzame schoonheid en klankrijkdom, zoozeer geschoold, dat zij met de
moeilijkste toonschakeeringen van Scarlatti's muziek speelde, zonder dat het gevoel
der voordracht er door verminderde. Integendeel il Farinello zong zijn glorieschalling
uit met een volkomen zielsovergaaf, alsof hij opging in het geluk van den overwinnaar
te mogen begroeten. Toen hij zweeg stond de oude meester Scarlatti met moeite op,
terwijl tranen hem over de magere wangen biggelden, en sprakeloos drukte hij den
jongen zanger aan zijn borst.
Door alle toehoorders werd deze nu zelf als overwinnaar gehuldigd. Zij omringden
hem en, Metastasio vooraan, drukten hem de hand. Men kende il Farinello's gaven,
ofschoon het slechts zelden was, dat hij zich elders dan op de conversazione der
gebroeders Farina nog liet hooren. Meester Porpora gaf er hem niet vaak verlof toe.
Nu getuigden zij van hem in den zang gelijke heerlijkheid te verwachten als van
Metastasio in de dichtkunst, en dat, wanneer hij eens in een opera van dezen dichter,
door, bijvoorbeeld meester Leo of meester Sarro op muziek gezet, zou zingen, over
Italië een nieuw geluk zou komen. Bij jonge zangers en jonge dichters behoorden
echter, bracht meester Porpora in 't midden, ook jonge toonzetters.
De oude heer Scarlatti protesteerde daartegen onder een snuifje,
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maar met een levendigheid, dat zijn bruine krulpruik er scheef bij raakte. Nieuwe
zangers? Goèd, vooral als zij waren als ‘onze Farinello’; nieuwe dichters? Nog beter,
als zij de begaafdheid bezaten van ‘onzen jongen meester Metastasio’. Maar jonge,
maar nieuwe componisten? Er waren er reeds te veel: een ieder schreef tientallen
opera's. Hij-zelf, zei hij lachend, was nu al, in zijn lange leven, aan zijn honderd
twintigste zangspel bezig. Elk seizoen bracht een nieuwen oogst meestal onrijpe
muziek-drama's, wier verveling het publiek met kaartspelen en eten en drinken in de
loges, en geschreeuw in den ‘bak’ verjoeg, en die na een maand wêer vergeten werden.
Elke vijf jaar ontstond er een nieuwe stijl, een nieuwe manier, een nieuwe school,
niet altijd gelukkig en mooi. Zeker hij-zelf, in zijn jonge jaren, was een hervormer
geweest, maar nu waren er evenveel scholen als meesters, en evenveel meesters als
leerlingen.
Men wilde den patriarch niet tegenspreken, ofschoon de jongeren wel lust hadden.
Meester Porpora hield echter vol: de kunst moest steeds zich verjongen, steeds
herboren worden liever, en wanneer het waar was, wat men hem vertelde van een
jongen mucicus van Jesi afkomstig, zeventien jaar oud, van wien maestro Francesco
Durante, wiens leerling hij was, hem enkele vioolcomposities had laten lezen, dan
was die, Gianbattista Pergolese was zijn naam, bestemd om het heerlijke drietal te
volmaken: dichter, componist en zanger, dat het melodrama tot het kunstwerk bij
uitnemendheid zou verheffen.
Natuurlijk vroegen allen weetbegeerig naar dien jongen, nog onbekenden
toondichter, zooals zij een paar dagen geleden naar den dichter van de ‘Tuinen der
Hesperiden’ hadden gevraagd. Niets was belangrijker voor dit volk dan de muziek.
Maar meester Porpora antwoordde niets meer van hem te weten, en slechts enkele
stukken van hem gelezen te hebben, welke, hoe jong die Pergolese ook ware, een
talent van de hoogste bezieling bewezen.
Nog lang bleef het gezelschap kouten over de kunst, welke allen lief was, en toen
Metastasio met de Vanvitelli's, vader en zoon, naar den Vrouw- en Koninginnehof
ging, later dan hij ooit was thuisgekomen, was zijn zielestemming zoo vol van geluk,
dat het harde gezicht van meester Castagnola als door te veel licht onzichtbaar was
geworden.
***

Groot Nederland. Jaargang 11

523
Maar den volgenden morgen in het duistere kantoor, een gewelf op de straatverdieping
van het oude Ferdo-paleis, zag Pietro wel aan don Gennaro's stugge gelaat, dat zijn
in enkele dagen luid uitgeroepen roem zijn patroon was ter oore gekomen, en wachtte
hij angstig af wat deze zou zeggen. Don Gennaro zei echter geen woord. Zijn gezicht
was als een muur, zijn voorhoofd stond dreigend saamgetrokken, zijne oogen staken
als naalden, zijne dunne lippen klemden het woord vast. Op Metastasio's groet had
hij geen antwoord; op diens zakelijke vragen slechts een ruw ‘ja’ of ‘neen’, of een
barsch gemompel. Anders zond hij zijn leerling naar de ‘Vicarìa’, hetzij om
inlichtingen te vragen aan magistraat of deurwaarder, hetzij om er in de aan dit
middeleeuwsch paleis verbonden gevangenis, berucht als broeinest van latere
misdaden, een gevangene te bezoeken. Nu ging meester Castagnola er zelf op uit,
zonder een woord te spreken.
Metastasio gevoelde zich door dit vijandige stilzwijgen gegriefd. Zeker, hij had
zijn woord gebroken, maar de bekrompen wetspeuteraar had hem de belofte van niet
meer te zullen dichten niet moeten afeischen. Zoo iets had zijn weldoener, de abbé
Gravina, nooit van hem verlangd. Integendeel, deze had hem zelfs aangemoedigd
de dichtkunst te beoefenen, als verlustiging. Maar wat nu? Hij begreep wel, dat
wanneer don Gennaro zijn houding niet wijzigde, hij niet op diens kantoor zou kunnen
blijven. Maar wat dan? Geen rechtsgeleerde te worden? Enkel dichter te zijn, met
veertig rijksdaalders 's maands? Wàt ook zijne nieuwe vrienden, die, ja, enkel hun
kunst dienden, hem zeiden: hun voorbeeld lokte hem allerminst aan. De meeste, zelfs
de geëerdste hunner, leefden in bekrompen omstandigheden, behalve dan enkele
virtuose en virtuosi, die zich rijk gezongen hadden. Maar de overige? De componisten,
de musici, de bouwmeesters, de schilders: behalve hun heerlijke bezieling had hun
bestaan niets, dat den tot nu door het leven vertroetelden abbé aantrok. De groote
grijsaard Scarlatti, geridderd nog wel, leefde van zijn kapelmeesterschap en van wat
zijne voorname begunstigers hem in een paar baantjes, zoo vreemd aan de muziek
als een weefgetouw in een rozentuin, hem wel hadden willen toestoppen. De
uitnemende meesters Leo, Sarro, Porpora, Vinci, zij waren kerkelijke kapelmeesters,
maar zwoegden als schoolvossen aan hun dagelijksche lessen. De oude Vanvitelli,
voorheen door den Onderkoning De la Cerda begunstigd, was nu
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blij als hij een zijner fijngepenseelde stadsgezichtjes of tempellandschapjes verkocht.
Zijn zoon Luigi, dien kenners begonnen te roemen als den eersten bouwmeester van
zijn tijd, zag voorloopig geen blijder vooruitzicht dan een benoeming als vast architect
van Sint-Pieter te Rome. Muziek, schilderkunst, bouwkunst: hare beoefenaars waren
er nog niet beter aan toe, neen, eerder slechter door de ongunst der tijden, dan in de
dagen van den genialen vagebond Salvator Rosa. Om van de dichtkunst niet te
spreken, welke voor hare dienaren slechts èèn mogelijkheid openstelde: de gunst der
grooten, een baantje aan het keizerlijk hof, weinig verschillend van, weinig verheven
boven dat van kapper. Dit baantje werd sinds jaren door Apostolo Zeno vervuld, en
er was weinig waarschijnlijkheid voor Metastasio, die er groote bekoring in vond,
het in jaren zoover te brengen.
En telkens vroeg hij zich af: ‘wat te doen?’ Wijl don Gennaro zijn norsche houding
jegens hem niet wijzigde, en net deed alsof zijn leerling niet meer voor hem bestond,
had deze ook geen moed een verklaring uit te lokken, maar bleef hij op het kantoor
hangen, in diepe neerslachtigheid, welke zijn jong gezicht deed verbleeken en den
glans aan zijne oogen ontnam.
Hij zag zijne nieuwe vrienden niet meer, bezocht niet meer den
Sint-Bartholomeus-schouwburg, waar de ‘Tuinen der Hesperiden’ nog de toejuiching
vond van ‘bak’ en ‘engelenbak’, ging niet naar la Romanina, vermeed Luigi
Vanvitelli. Op een dag echter, terwijl de heerlijke zonsondergang, die in de vensters
der kuststeden aan den voet van den Vesuvius, als een lichtenden brand ontstak en
de blanke huizen, evenals de kruin van den rookenden berg, teeder rood kleurde, en
hij droefgeestig wandelde aan het strand der dichtbevolkte Sinte-Lucia's buurt: wien
kwam hij daar tegen? Wien anders dan dien uitmuntenden Carlo Broschi, Farinello,
wel altijd, wijl ook hier, in deze wijk van naakte en zongebruinde menschen,
zorgvuldig gepoederd in zijn sjovele maar daarom niet minder keurige zwierigheid.
Geen ontmoeting was hem in zijn toestand van twijfel en moedeloosheid welkomer
dan die van den jongen zanger, in wien hij door korte gesprekken de uitnemendste
gaven had leeren waardeeren. Een broederlijke genegenheid bezielde hem voor dezen
even bescheiden als beschaafden kunstenaar, dien men niet geheel man had laten
zijn en die niet geheel vrouw was geworden, maar van zijn jeugd
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af opgeleid tot geslachteloos mensch, al wat zijn leven aan edele eigenschappen der
ziel - immers in ieder mensch geslachteloos ook deze - bezat, had gewijd aan de
schoonheid van woord en klank geworden droomen. Carlo Broschi behoefde het niet
te uiten, dat ook hij gelijke sympathie, gelijke genegenheid gevoelde voor den dichter,
eenige jaren zijn oudere slechts, die aan de kunst, welke hij boven alles stelde, hooger
bezieling beloofde te schenken dan zij tot nu gekend had. Maar zijn blijde glimlach
van de verwelkoming verdween, toen hij Metastasio's ernstig, bijna droevig gelaat
zag. Met uit het hart opwellende belangstelling vroeg hij wat hem deerde, en alsof
Il Farinello sinds jaren zijn vertrouwde was, gaf Metastasio te kennen wat hem
verontrustte. Dit reeds, de mededeeling van zijn leed aan een vriend, want als zoodanig
beschouwde hij den zanger, beurde hem op, en schonk hem innerlijke
levensverruiming.
Het werd duister. Over een uur zou de voorstelling in den hofschouwburg beginnen.
La Romanina, vertelde Carlo Broschi, had zich al ongerust gemaakt, dat de dichter
zich gedurende enkele voorstellingen niet had laten zien, en haar vrees geuit, dat hij
wellicht ziek kon zijn: er was zooveel influenza in de stad. Metastasio glimlachte:
hij voelde zijn hart zwellen van dankbaarheid voor deze bijzondere vrouw, die in
haar zang van de Venusrol een uitdrukking wist te leggen, welke hem zelf verraste.
Het ging tegen Kerstmis: de Sint-Lucia's buurt was in dezen aangenaam-koelen
winteravond drukker en vroolijker dan ooit. Calabrische doedelzakspelers met puntige
door bonte banden omwonden hoeden op, en tot rafels versleten mantels om de
schouders, gingen rond met droefgeestig lofgezang van de Heilige Maagd en het
Kind. De recitatoren van Ariosto sneden in een dichten kring van kleine burgers en
in hun luisteren gevangen lazzaroni op van de heldendaden van den ‘Razenden
Roeland’ of zongen van Tasso's ‘Bevrijd Jeruzalem’, zoodat de naakte toehoorders
in de huivering der gehoorde schoonheid, die van den koelen avond niet voelden.
Op de straathoeken werden onder de Mariabeelden en die van den Heiligen Jannuarius,
schutspatroon der stad, reeds de lampjes ontstoken, waarvoor de buurt, vroom, het
oliegeld eerder betaalde dan de hongerenden dachten voor hun paar gewonnen stuivers
bij den maccharonikok een klomp gekookte meeldraden te koopen.
De twee jonge kunstenaars waren aan dit volksleven te zeer
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gewoon, hunne gedachten, waar het hun kunst gold, te veel vervuld van goden en
godinnen, Helleensche en Romeinsche helden en heldinnen, dan dat zij er de
eigenaardige levensopgeruimdheid van hadden kunnen waardeeren. Toch herwon
Metastasio, te midden van dit levengenietende volk in glimlachende armoede, zijn
hoop op de toekomst. Hij verlangde naar den schouwburg, begeerde La Romanina
terug te zien: de twee vrienden werden, toen zij zich lieten aanmelden, dadelijk in
haar kleedkamer toegelaten.
Zij was met de kleedster even achter een schut weggedoken, toen zij den twee
jongelieden verlof gaf binnen te komen. Maar toen Metastasio verteld had van meester
Castagnola's stugheid, waardoor hem het blijven in zijn dienst onmogelijk werd, en
hoe hij daardoor, bezorgd voor zijn toekomst, tot een moedeloosheid was vervallen,
zooals hij zich niet herinnerde ooit gekend te hebben, toen trad de zangeres, ofschoon
nog niet geheel gekleed, plotseling van achter haar schut op hem toe, en, zijn hand
grijpende, zeide zij hem, dat hij onmiddellijk van dien man weg moest. Wat hij te
doen had? Zich geheel wijden aan zijn hooge en heerlijke kunst, dichter te zijn en
niets anders, de menschen gelukkig te maken en niets meer. Welk een heerlijkheid
voor haar dan, indien hij het haar wilde veroorloven, hem naar gròòter roem nog òp
te helpen, dat zij in staat was hem bij te staan. O, indien hij wilde, indien hij het haar
vergunde, indien zij het mòcht! Stond niet haar huis voor hem open? Was het niet
groot genoeg om hem te ontvangen als een koning? Verlangde zij iets liever dan zijn
dienares te wezen, zij en ‘Bulga’? Zij verzocht het hem als een gunst, dat hij morgen
reeds Castagnola's huis zou verlaten, en voor goed intrek nemen in haar woning, die
voortaan de zijne zou zijn.
De jonge dichter had de zangeres sprakeloos aangehoord. Zij was zoo schoon in
de wanorde van haar tooneelkleedij, haar stem klonk zoo overtuigend, zoo
betooverend, wat zij zei bewees een zoo innig gevoel voor zijn persoon en zijn kunst,
dat het hem duizelde van geluk. Hij had voor haar willen nederknielen om haar te
danken. Nu streek hij de hand over de oogen om zich te herstellen van de ontroering,
welke zich van hem had meester gemaakt.
Op dit oogenblik kwam ‘Bulga’ binnen, na bescheiden geklopt te hebben. Misschien
had la Romanina hem nooit zoo hartelijk verwelkomd, als nu zij met haar door
geestdrift verheerlijkt gelaat, zei: ‘Ha “Bulga” je komt juist van pas!’
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Domenico Bulgarelli keek eerst zijn vrouw, toen de twee jonge kunstenaars
verwonderd aan.
‘Van morgen af is de abbé Metastasio onze huisgenoot’, zei zij hem, den dichter
bij de hand nemende, en tot dezen, die een bedenking wilde uiten: ‘geen bezwaren,
lieve vriend, ik bid het je, laat mij, o, lààt mij voor je zorgen. Ik heb er behoefte aan!’
‘Bulga’ begreep nog altijd niet wat dit beteekende. La Romanina lachte hartelijk
om zijn verbaasd gezicht. ‘Domenico mio’ zei zij, terwijl zij haar poederkwast greep
en daarmee zoo rijkelijk haar kapsel begon te bestuiven, dat zij onmiddellijk in een
wolkje van meel stond, ‘Domenico mio, je begrijpt er niets van, ik zie het aan je
gezicht....’
‘Ah, per Bacco!’ antwoordde Bulgarelli, terwijl hij de twee vrienden aankeek,
alsof hij van hen een opheldering verwachtte.
‘Welnu’ zei zij, ‘je bent slim genoeg om het spoedig wèl te begrijpen’ en wijl
Mazzanti daar buiten riep. ‘allemaal klaar voor het eerste bedrijf?’ en de deur van
de kleedkamer opende om door een kier zijn hoofd te steken en haastig te zeggen:
‘Cara, we wachten op je!’ - reikte zij Metastasio de hand en zei op een toon, welke
verdere tegenwerpingen afsneed: ‘afgesproken dus, niet waar?’ En hun de deur
wijzend: ‘nu, kinderen, opgemarcheerd, ik ben nog maar half gekleed.’

Tweede Hoofdstuk.
Er was gebeurd, wat gebeuren moest.
In een dagelijkschen omgang van huiselijke vertrouwelijkheid, hadden deze twee
kunstenaars, de zangeres en de dichter, weldra hunne zielen vereenigd in de omhelzing
der liefde.
La Romanina had den jongen abbé overrompeld met den onstuimigen hartstocht
eener reeds diep doorleefde vrouw, die, bewust nog begeerenswaardig te zijn en, niet
't minst door haar geestelijke bekoring wederliefde vermag te winnen, zich haar jeugd
voelt ontgaan, en dus vreest voor 't laatst den liefdesdroom te doorkwijnen. Maar de
abbé, die haar reeds als kunstenares een vereering toedroeg, welke evenveel
aanbidding was als genegenheid, en haar ook als vrouw uitermate bekoorlijk geacht
had, zonder dat zijn hart door liefdes-
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verlangen verontrust werd, vond, nu zij aldus in zijn leven getreden was als
beschikster, in zich-zelf een gevoel, dat met het hare overeen kwam zonder er aan
gelijk te zijn.
Zoo machtig onderging hij La Romanina's krachtigen wil, dat hij dadelijk zijn
ontslag aan don Gennaro had gevraagd, die hem zonder veel woorden onmiddellijk
liet gaan. Hij had het zijne gepakt: de van zijn pleegvader geërfde bibliotheek, wat
zilverwerk uit diens boedel nog over, zijn zorgvuldig gekozen kleeding en linnen,
en was van den Vrouw-en-koninginnehof overgegaan naar de Nardonesstraat, van
den afstootenden gelaatsmuur van meester Castagnola, naar de blij-verwelkomende
oogen van La Romanina. Deze had hem in het ruime paleisgedeelte, dat zij bewoonde,
twee welgemeubelde kamers aangewezen, waarin hij zich nu met ‘Bulga's’
goedmoedige hulp, installeerde, zijne boeken hier, zijne snuisterijen dààr, de
schrijftafel ginds bij het groote venster, met een onmiddellijk gewonnen gevoel van
huiselijkheid als die van voorheen in de woning van zijn weldoener Gravina. En deze
aangename stemming versterkte zich nog, toen la Romanina, naar aanleiding van
een opmerking, welke hij daar over uitte, de ruitjes van geölied papier, in zijn
slaapkamer, welke op de binnenplaats uitkeek, door glas liet vervangen.
Nu waren er reeds weken heengegaan, dat de teederheid zijner wel zeer bijzondere
vriendin hem koesterde met een streeling, waarin de onstuimigheid van het laatste
wat zij nog aan jeugd bezat, soms getemperd werd door een gevoel van moederlijke
louterheid, maar dan, zoo verrassend was zij steeds weer, opvlamde in hartstocht,
welke wist te heerschen en tevens welgevallig te zijn.
Zijn vrees voor de toekomst was nu gestild. Geen rechtsgeleerde zou hij worden!
La Romanina had gelijk, zijne vrienden ondersteunden haar meening. Hij wist het
ook reeds lang door zelfoverleg, enkel had hij zijn zieleroeping niet willen hooren:
hij was dichter en nièts anders, kòn niets anders zijn. Zòò, indien hij met het kleine
inkomen zijner prebenden het leven kon leven, dat hij zich gedroomd had: wel
gekleed, wel gehuisvest, wel onderhouden, wel vergezelschapt, het leven aangenaam
en zorgeloos, voor hem gladgestreken door zorgzame hand, die hij wilde beloonen
met zijne dankbaarste kussen, waarom zou hij zich dan zorgen baren voor een
toekomst, waarin zijn hoogste geluk toch slechts was, dat hij zijn ziel kon uitzingen
in lieflijke gedachte en bekoorlijk verklankte
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droomen? Hij gevoelde zich nu zeer licht van ziel, zeer rustig van gemoed door de
zorgzame liefde zijner Marianna. Want zoo noemde hij haar in de ijle oogenblikken
hunner verheerlijking. Voor anderen, met uitzondering misschien van den ouden
Scarlatti, was zij la Romanina, zelfs voor ‘Bulga’, maar hem was zij Marianna.
Zonder het haar te zeggen, dacht hij daarbij aan die twee andere Marianna's: zijn
zuster in Rome, die zijn komst in het wel benepen ouderlijk huis steeds verklaard
had door haar zonvolle opgetogenheid, en die andere Marianna, de prinses in Weenen,
vriendin van den Keizer, wier oogen hem onvergetelijk waren, en die, een innerlijke
stem zei het hem, de draden van zijn lot had opgevat om er, wie weet, welk
levenskleed van te weven? De naam Marianna was hem van gunstige voorspelling,
en hij wist hem uit te spreken met een teedere verklanking, welke la Romanina van
geen lippen nog dan de zijne zoo zielvol had gehoord.
Zij achtte zich gelukkiger dan ooit in haar leven. Er was over haar een verjonging
gekomen, opgemerkt door hare vereerders in de schouwburgzaal, die zeiden:
‘Bij Bacchus, die Metastasio is een toovenaar, in staat om van La Romanina
werkelijk een Venus te maken. Wat ziet zij er goed uit in den laatsten tijd’.
Heerlijker zingen dan zij gedaan had kon zij niet, zij had in haar kunst haar
hoogtepunt bereikt en wist het te handhaven, maar wel schonk zij zich bij iedere
voorstelling in zoo een blijde overgaaf harer ziel, dat zij zelfs haar liefdesgeluk voor
een wijl vergat, en hare toehoorders overweldigde door de bekoring, welke van haar
uitging. Nooit was haar succes volkomener geweest. Zelfs in oude rollen, gevolgd
op het korte maar voor eengelegenheidscantate ongekend-lange succes van
Metastasio's ‘Tuinen’, in opera's die de geabonneerden kenden als het Ave Maria,
wist zij hen tot luisteren te dwingen, zoodat er volkomen stilte in de zaal heerschte,
wanneer zij zong.
Natuurlijk was de samenwoning van den dichter met de zangeres geen geheim
gebleven. In een stad, waar de muziek en hare beoefenaars zoo zeer de publieke
aandacht beheerschten, leefden de kunstenaars als in een glazen huis, zonder dat zij
er zich in hun doen om belemmerd gevoelden. Zij vormden een afzonderlijke wereld
met eigen zeden, gewoonten, manieren. Men wist zooveel wonderlijks, zooveel
grilligs, zooveel onberekenbaars te vertellen
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van de virtuozen: zangers of zangeressen, die, voor zooveel zij in hun kunst den
meesterzang wisten te zingen in lang aangehouden rolling en herrolling der hoogste
en moeilijkste borstklanken, door vorsten begenadigd, door edelen begunstigd, door
burgers gevleid, door het volk bezongen, door allen toegejuicht werden, dat een
virtuosa, die, zooals la Romanina, natuurlijk gebleven, en een virtuoso, die niet
onverdragelijk hoogmoedig geworden was, zeldzame zangvogels waren in het
muzikale wonderland, dat Italië heette.
Dat la Romanina en de abbé Metastasio het eens waren geworden: wat was daar
bijzonders in? Men glimlachte even, glimlachte ietwat spottend als men ‘Bulga's’
naam noemde. Deze trouwens gedroeg zich even bescheiden als ongedwongen. Zelfs
de oude Scarlatti, een spotter anders met een vinnige tong, deed er het zwijgen toe.
In het oog harer vrienden stond La Romanina te hoog dan dat deze haar niet volkomen
vrijheid hadden gegund haar intiem leven te leiden, zooals zij dat goed vond. Ieder
wist, dat haar huwelijk met Bulgarelli eêr de vereeniging was van twee kameraden,
die elkaar nuttig kunnen zijn, dan een echt van stilzwijgend veronderstelde
huwelijkstrouw. ‘Bulga’ was een tijd lang zeer intiem geweest met la Pie' d'uccellino
en de geheele troep had het geweten, ook haar man en zijn vrouw. Nu sprak hij, op
zijn beurt, over zijn vrouw in haar omgang met Metastasio, dien hij vertrouwelijk
Pietro noemde, met een kieschheid, tevens met een vrijmoedigheid, welke den spot
het zwijgen oplegde en den glimlach van de lippen verjoeg. De vertrouwden van het
echtpaar Bulgarelli: de maestri, de virtuozen, de impressario's van het Adels-casino,
zij vonden er weldra niets bijzonders in den abbé Metastasio in de woning der zangeres
te vinden als een die er thuis is. Al hadden la Bettina en la Zippoli er fluisterend
misschien het hare van te zeggen. Voor den dichter en la Romanina ging die eerste
tijd voorbij in een werkelijkheidsverwazing door niets verstoord, en waaruit zij slechts
langzaam bijkwamen tot rustiger maar daardoor juist inniger liefde.
*

**

In dezen verkalmden gemoedstoestand sloot hij zich in den bijna dagelijkschen
omgang met de kunstenaars, die de vertrouwde vrienden van la Romanina waren,
nog nader aan bij Carlo Broschi. In dezen vond hij een zoo in alle opzichten treffende
ziele-overeen-
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stemming, dat hij hem eens den bijnaam van Gemello - tweelingbroeder - had
geschonken, en hij bleef dit doen. Ook Carlo dichtte, en zelfs zeer lieve kleine verzen,
vond Metastasio, maar il Farinello's bescheidenheid was zoo groot, dat hij bijna
onmiddellijk alles weer verscheurde, wat hij dichtte, en.... componeerde, want hij
schreef ook muziek. Het waren slechts tijdpasseeringen, zei hij, om uit te rusten van
zijn ernstiger werk: de kunst, die hem beheerschte als een jaloersche minnares, en
voor wier volkomen verovering hij betwijfelde of een geheel leven voldoende was.
Van de drie beroemde Napelsche muziekscholen was die van het gesticht der ‘Armen
van Jezus-Christus’, aan wier hoofd il maestro Porpora stond, de voortreffelijkste,
en indien de maestro het niet langer verheelde, dat Carlo Broschi de leerling was
van wien hij een toekomst verwachtte zooals van geen ander, dan was dit niet enkel
om de onfeilbare stem van den jongen castraat, maar ook wijl deze zich dagelijks
nauwelijks enkele uren rust gunde in haar oefening, zoodat hij de techniek van den
zang geheel meester was en zijn geluid haast wetenschappelijk beheerschte. Niet
enkel, dat hij dagelijks urenlang voor zijn spiegel doorbracht om de moeilijkste
klankvormen en nootvariatiën in de bewegingen zijner keel- en mondspieren te
bestudeeren, niet alleen dat hij in groote ruimten zijn stem naar de akoustiek leerde
voegen, wekelijks ging hij uit naar een dorp aan den voet van den Vesuvius, waar
zich een voortreffelijke echo bevond, om te hooren hoe hare modulatiën zich aan het
luisterend oor voordeden. Op tienjarigen leeftijd door zijne ouders uit armoede
bestemd tot castraat, was hij een der zeer weinigen geweest, bij wie dit over zijn
geheele leven beslissend vonnis, dat in het Italiaansche muziekleven zoovele moreele
en maatschappelijke halfslachtigen schiep, vergoelijkt was door het bezit van een
bewonderenswaardig geluid, dat zich door een bijna tienjarige studie steeds lieflijker
en rijker ontwikkelde, zoodat het ieder in verrukking bracht, die het hoorde.
De geheele overgaaf van zijn leven, waarmee Carlo Broschi streefde naar de
volkomen beheersching zijner kunst, deed Pietro Metastasio nadenken. Ongetwijfeld,
ook hij had gestudeerd, maar niet allereerst om zijn kunst te verfijnen. Hij was een
dier door de natuur begenadigden, die bij hun geboorte een gave hebben ontvangen,
welke de menschen bekoort. Hij had geïmproviseerd en men had opgetogen naar
hem geluisterd, gedicht en hem bewonderd,
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maar dit alles was uit zijn ziel gevloeid als het water uit de bron, dat murmelend en
van koele verkwikking zonnesprankelend wegvloeit. Bezat de dichtkunst dan geen
moeilijkheden? Hij wist het wel beter, maar hij had deze steeds spelenderwijze
overwonnen. Bestond er dan voor haar geen techniek, waarin hij zich kon, zich moest
oefenen, zooals zijn ‘tweelingbroeder’ het deed in zijn zang? Zorgelooze vogel, die
hij geweest was, had men hem toegejuicht om zijn lied, en hij wist niet, dat hij een
kunst voortbracht, welke zeker allermeest natuurlijke bezieling behoefde, maar door
studie en vlijt kon worden veredeld. Van zijne jongensjaren af was het melodrama,
maar vervloeid tot pastoraal, in den trant van Tasso en Marini zijn lust geweest, hij
had er zijn dichtgave door bezield gevoeld: zijn eerste werk er voor was, zei men,
een meesterwerk. Maar hoè, vroeg hij zich af, kon hij een meester zijn in een kunst,
waarin hij verzuimd had leerling te wezen?
Het voorbeeld van zijn ‘Tweelingbroeder’ bracht hem tot inkeer. Hij sprak er een
avond maestro Porpora over om van hem onderwijs te ontvangen in de muziekleer.
Il maestro was opgetogen over dit voorstel. Dàt was het! Dit alleen kon van het
melodrama een opera maken bij uitnemendheid! De dichter behoorde zich in den
geest reeds van zijn gedicht te voegen naar de eischen der muziek, zoodat de harmonie
van het woord één werd met die der tonen, en wannneer men het gedicht las de
muziek meende te hooren, zooals, wanneer enkel de muziek het oor streelde, het leek
alsof daar stemmen fluisterden, welke men begreep zonder haar geheel te verstaan.
Zooals de libretti voor het melodrama nu geschreven werden, waren zij êer bestemd
de ijdelheid te streelen der ‘eerste vrouwen’ en ‘eerste mannen’ dan dat er sprake
kon zijn van dichtkunst. Dichters! Dichtkunst! De maestro lachte spottend, terwijl
hij sarkastisch deze woorden uitsprak. De samenstellers der libretti waren de
gehoorzame dienaars der zangers, die met elkaar wedijverden om in het op te voeren
zangspel 't meest en 't gunstigst op den voorgrond te treden. Ieder verlangde 't minst
vier rollende aria's: een van ‘half-karakter,’ vloeiend te zingen zonder veel inspanning,
toch met zekere aardige moeilijkheden, lieflijk en rustig, een tweede gevoeliger, in
het tooneel bargoensch cantabile geheeten, alsof de rest niet cantabile, niet ‘zingbaar’,
was; een derde van dramatischen gang, welke dan de ‘sprekende aria’ werd genoemd,
en eindelijk de uitsprankeling van het keelgerol met alle over-
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wonnen techniek-bezwaren, het vuurwerk, hartstochtelijk en vol bestudeerde onnatuur:
de bravour-aria, zoogenoemd, waarschijnlijk, wijl zij het bewijs leverde hoever men
in valschheid van gevoel durfde gaan. ‘Het is soms, zoo eindigde il maestro zijn
satire, alsof je in het gekkenhuis bent.’
Welnu, daaraan moest een eind komen. De zangers en zangeressen moesten leeren
inzien, dat het melodrama de tempel was van een godin, wier gehoorzame dienaren
zij hadden te zijn, en waarvan dichter en toonzetter de samenwerkende hoogepriesters
waren. Indien Metastasio zoo de dichtkunst opvatte, dan ja, was hij bereid hem de
muziekleer te onderwijzen, dadelijk!
De kunstenaars in het ‘apartement’ van la Romanina hadden hem met instemming
aangehoord, en zelfs de zangeres had hem toegejuicht. Zeker de ‘eerste sujetten’
kweten zich vaak van hun taak met een ongemanierdheid, waartegen ook zij vaak
verontwaardigd haar stem had verheven. Slechts zelden waren zij in hun rol, trouwens
dit kwam ook doordien het publiek, grootendeels geabonneerden, na de eerste
voorstellingen van een werk niet meer naar hen luisterde, maar in de loges zat te
praten, in wederkeerige bezoeken, zoo niet kaart te spelen of te lachen. Zij jakkerden
hun spel maar af, glimlachende en oogjes gevende in de zaal, grappen makende onder
elkander, de maat slaande met scepter of waaier, onder de hevigste uitstortingen van
gevoel of hartstocht een strikje of kwikje verschikkende aan kleeding of kapsel. Een
janboel!
‘Wij hebben te veel muziek in Italië’, zei de oude Scarlatti, ‘wij waardeeren de
kunst niet meer, zij is ons te vertrouwd geworden.’
Maar Sarro en Leo kwamen tegen deze bewering van den patriarch op.
Men kon van muziek niet te veel hebben. De zaak was echter, dat er te weinig
melodramatische dichters waren, zoodat één dramatisch gedicht soms drie, vier maal
door verschillende meesters op muziek werd gezet, ofschoon het toch meestal een
prul was. Leo noemde zichzelf als voorbeeld: hij had voor zijn Soffonisbe, dat eenige
jaren geleden zooveel succes had gehad, en door Mazzanti nu wêer, zeldzaam genoeg,
in studie was gegeven, zich met een libretto beholpen, dat hij wist zelf niet hoe oud
al was, en van een dichter, dien hij niet kende, maar die zeker niet het minste
denkbeeld had van wat zingbare verzen waren, en wat niet. Geen
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wonder, dat het publiek, wanneer de muziek het niet tot luisteren dwong, intusschen
een praatje maakte, een kaartje legde of een maccaronischotel en een liter ‘Falerno’
liet komen uit een naburige gaarkeuken, om straks zijn geheele aandacht te bepalen
voor het beenengespartel van de eerste danseres of eersten danser in de tusschenspelen.
La Bettina, ‘Vogelvoetje’ als zij bijgenaamd werd, toonde zich geraakt:
‘“beenengespartel!” zei zij pruilend, terwijl zij haar zilveren mouche-doosje opende
en, voor het spiegeltje er in, haar mooie hoofdje heen en wêer bewegende, met een
beetje spog een zwartje plakte bij haar linkermondhoek, “beenengespartel!” Je bent
niet beleefd, mijn waarde, zeg liever dat wij koorddansers zijn!’
‘Per Bacco! Je bent een schurk!’ kraste achter haar de bonte papegaai in zijn kooi.
Zij schrikte er even van, toen zei zij lachend: ‘daar hebt je het, dat stomme dier
spreekt de waarheid.’
Ofschoon ‘Bulga’ den vogel, door het kleed over de kooi te laten vallen, tot duistere
ingetogenheid veroordeelde, was het gesprek hierdoor afgeleid, maar maestro Porpora
nam Metastasio ter zijde om met hem te overleggen, wanneer hij zijne lessen zou
beginnen?
*

**

Terwijl hij nu zijn leergang bij maestro Porpora begon, bracht dit hem nog nader tot
il Farinello met wien hij soms uitging naar den voet van den Vesuvius, waar de
zanger achter een kleine kapel zijne door de echo vermenigvuldigde geluidsoefeningen
hield. Het was even voorbij Torre Annunziata, en zij draafden er heen op twee kleine
bij een stalhouder gehuurde paarden, die hen er in een goed uur brachten. Carlo
Broschi zocht voor zijn uitstapje gewoonlijk een helderen morgen uit, zoodat het
hem evenveel een ontspanning was als een inspanning.
Eenige jaren geleden had de bevelhebber der Oostenrijksche troepen in Napels,
de prins d'Elbeuf, laten graven in den bodem, waar eens Herculanum stond, en er
belangrijke vondsten gedaan van voorwerpen uit dat zeer oude leven, dat met de
Vesuvius-uitbarsting van het jaar der Christenheid 79 plotseling was geëindigd.
Herculanum en Pompeï! Men wist waar zij geleefd hadden, maar
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nu zag men daar slechts heuvelachtige wijngaarden, en na die eerste vondst waren
hunne namen weêr in de vergetelheid teruggevallen. Niet echter bij Metastasio, wiens
pleegvader Gravina in hem belangstelling voor deze doode en begraven steden had
wakker geroepen.
Achter de vervallen kapel, te midden der wijngaarden, was een vloer gedeeltelijk
ingestort, en eenige stoutmoedigen, in de diepte afgedaald, hadden er een groote
ruimte met kolommen gevonden, waarvan het doel onbekend was gebleven. Maar
deze onderaardsche zaal bezat een zeldzaam krachtige echo, zoodat een woord, aan
den rand der opening slechts fluisterend gesproken, vele malen, en steeds krachtiger,
werd herhaald, tot het wegstierf als in een al maar verder terugwijkend verleden.
Wanneer nu Carlo Broschi zich daar oefende en er den rijkdom zijner afwisselende
stemvormingen: zacht en luid, laag en hoog, trillend en gedragen, langzaam elkaar
opvolgende en snel klimmend en dalende in deze geheimzinnige opening wierp,
kwam daar uit op als een pandemonium van galmen, welke den omwonenden vrees
aanjoeg.
Zij meden het angstvallig er bij tegenwoordig te zijn, wanneer de jonge zanger dit
De Profundis opriep. Dit was wat hij wenschte, wijl hij dan in zijn studie ongestoord
bleef.
Terwijl il Farinello zijne klanken omlaag wierp, welke dan wêer opstegen in
breeder zwelling of in klagender gevoel, zat Metastasio neer, luisterende, nadenkende
over wat deze begraven stad aan geheimen kon bevatten? Vijftien jaren geleden was
de asch eener uitbarsting zelfs in Napels neergevallen. Een paniek was ontstaan: de
bevolking had zich in ootmoed en berouw op de knieën geworpen en, zich op de
borst slaande, den Heiligen Jannuarius gesmeekt zijn stad voor een einde als dat van
Pompeï en Herculanum te behoeden. De relieken van den machtigen Heilige waren
in plechtigen omgang uitgedragen: zijn hoofd in gouden, juweelgetooide schrijn,
zijn bloed in bergkristallen vaas: het had niet geholpen, en de Napolitanen hadden
in hartstochtelijker smeeking nog den Heilige gevleemd hun zulk een einde niet aan
te doen. Ten tweeden male waren de relieken omgedragen onder het zich op het
aangezicht werpend berouw der menigte. Vergeefs opnieuw! Toen waren de
ootmoedigen dreigers geworden: zij kwamen in verzet tegen den ondankbaren Heilige,
aan wien zij zooveel ten
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koste legden. Zij hadden hem toegesnauwd, uitgescholden, verweten dat hij zijn volk
ten ondergang doemde, wijl toch de asch van het vuurspuwend monster daarginds
steeds heeter en dichter neerviel, maar gezworen, dat êer de ondergang van Napels
een feit zou zijn, hem-zelf, den Heilige, zijn ondankbaarheid zou berouwen. Maar
intusschen - O, Allerheiligste Madonna en het Kind! - waàr was dan toch redding,
wanneer die ellendige Jannuarius geen redding gaf?
Toen was ten derden male de Heilige uitgedragen onder het klagend Kyrie Eleison
der priesters, en - misschien uit vrees voor de wraak van zijn volk - had hij zijn macht,
eindelijk, getoond: de wind was gedraaid eerst, Napels was gered! Toen ook was de
uitbarsting geeindigd. O, als de Heilige Jannuarius maar wilde, en dat hij, grillige,
niet altijd wilde! Maar nu toch was hij wêer de lieve, de aangebedene, de machtige,
ja, machtiger dan alle andere heiligen.
Zij die het gevaar hadden bijgewoond, dat wellicht enkel in de levendige
verbeelding der Napelsche bevolking bestaan had - immers, zoo ver weg was het
vuurbrakend monster, 't welk de zenuwen der omwonende bevolking wel steeds
zwaar beproefde, - waren nog onder den indruk dier tooneelen van ontzetting en
wanhoop. Terwijl Pietro Metastasio neerzat en overpeinsde wat deze vruchtbare
heuvelen aan ongekende oudheid konden bevatten, herinnerde hij zich wat men hem
verteld had van dien Napelschen angsttijd, en hoorde hij nauwelijks naar de stem
van zijn ‘Tweelingbroeder’, die als een toovenaar de geluiden des verledens uit de
diepte opriep.
Maar in de verte zag hij een vrouw komen, een Albaneesche, herkende hij aan
enkele kleinigheden van haar armelijk en haast tot lompen gescheurd gewaad. Terwijl
zij naderde trok zij zijn aandacht door haar zonderling voorkomen: zij was oud noch
jong, schoon gewèèst maar verwaarloosd van uiterlijk. Zij scheen niet wel bij het
hoofd te zijn: de haren fladderden ongekamd om haar bruin gelaat met zijne groote
wild-starende oogen, terwijl haar mond als in opgetogenheid harer ziel glimlachte
om prachtigblanke tanden. Zij scheen af te komen op de geluiden van den zanger,
dien zij niet zag, en zijne antwoordende weêrklanken.
Diep boog zij voor Metastasio neêr, hem een kushand toewerpende.
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Zij ging zitten op een rotsblok tegenover hem, en met naar haar oor opgeheven
wijsvinger bleef zij een oogenblik luisteren. ‘Welk een stem!’ fluisterde zij in stille
ontroering, terwijl hare oogen staarden, ‘welk een vertroosting zulk een stem te
hooren.’ Metastasio zag haar verbaasd aan, en terwijl de zanger, achter de kapel,
zweeg, kwam de vrouw tot bewustzijn van hem, die tegenover haar zat en zag hem
met groote opmerkzaamheid aan. ‘Gij zijt niet de toovenaar, jonge heer, die uit de
diepte de stemmen der dooden oproept, ofschoon ik aan uw gelaat zie, dat ook gij
het verleden liefhebt,’ zei zij.
Door deze woorden getroffen zag Metastasio haar met nog grooter verbazing aan.
Il Farinello, wiens oefening voor dien dag geeindigd leek, trad nu te voorschijn,
de Albaneesche zag hem, en riep met een kreet van verheuging: ‘de toovenaar!’
Carlo Broschi begreep niet wat zij bedoelde of wat haar tegenwoordigheid daar
beduidde, en zijne verbazing was nog heviger dan die van Metastasio. De Albaneesche
echter scheen niet op te merken hoezeer zij de twee vrienden verrast had. Haar gelaat
kreeg een uitdrukking van glimlachende vertrouwelijkheid, en terwijl zij eenige
stappen naderde, zei zij fluisterend: ‘ook mij zijn krachten verleend. Roept gij òp de
stemmen van het verleden en schrikt gij niet terug: ik raad de toekomst van hen, die
ik aanzie. Wilt gij, jonge heeren, dat ik u de toekomst voorspel?’
Metastasio maakte een afwerend gebaar, doch Carlo Broschi, vroolijk, stak reeds
de opgeheven handpalm naar haar uit en vroeg: ‘waarom niet?’
De vrouw hief zijn hand tot haar oog op, en ging zwijgend maar nauwkeurig de
geboortehieroglyphen na, welke er in geschreven stonden.
Zij bestudeerde lang, terwijl Metastasio ietwat ongeduldig toekeek, de eene hand
na de andere, toen keek zij il Farinello met een uitdrukking van bewonderende
genegenheid aan, welke aan haar ernstig gelaat een blijden glans verleende, en kuste
zijne handen, die zij eerbiedig liet glippen.
Zich tot Metastasio wendende, vroeg zij:
‘En de uwe, jonge meester?’
De dichter gaf zich gewonnen, ofschoon hij ongeloovig-glimlachend de schouders
optrok, en de vrouw en zijn vriend aanzag.
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De Albaneesche volgde met even groote aandacht het geheimschrift zijner
handpalmen, en ook hem zag zij ten slotte met verteederde bewondering aan. Toen,
Metastasio's linkerhand vasthoudende, greep zij Carlo Broschi's rechterhand, en
vergeleek de beide naast elkaar.
Na een oogenblik van stilzwijgen richtte zij haar groote, zwarte oogen, die als
verheerlijkt straalden, op de twee vrienden, en zei: ‘Ik begroet u beiden aan het begin
van een loopbaan vol schoonheid, grootheid en roem! Gij zult de gunstelingen zijn
van machtige vorsten; volken zullen uwe namen roemen! Uw leven zal lang zijn,
maar, dit tot il Farinello, uw loopbaan slechts kort. Toch zie ik twee koningen
luisteren naar uw stem, zooals naar geen andere. Vorsten zullen u blijven beschouwen
als hun vriend. Nog gezegender, wellicht, gij’, aldus sprak zij tot Metastasio, ‘gij,
voor wien de eer zoo gemeenzaam zal worden, dat gij het teveel van het u gebodene
zult afwijzen.’
Zij boog diep voor de twee jongelieden, en kuste opnieuw hunne handen. De twee
vrienden zagen elkaar aan met een gelaatsuitdrukking welke twijfel en spot wilde te
kennen geven, en toch niet nalaten kon ernst en ontzag te zeggen.
‘En voorts,’ vroeg Metastasio haast fluisterend.
‘O, jonge meester, vraag niet teveel’, antwoordde de zieneres, terwijl haar verblijd
gelaat zich verduisterde. ‘Ik heb u gezegd, wat ik aan grootheid in uw beider leven
zie: weest er zeker van, dat gij haar zult betalen met uwe tranen.’
Zij wilde heengaan, en groette hen reeds met de hand tot afscheid, maar Metastasio
hield haar terug door te zeggen: ‘wacht even!’ Hij wist dat zijn ‘Tweelingbroeder’
gewoonlijk slecht van geld voorzien was, daarom haalde hij zijn beurs te voorschijn,
maar de Albaneesche voorkwam zijn gift. ‘Geen geld, zei zij gebiedend. ‘Ik heb
geleerd arm te zijn, te ontberen en gelukkig te wezen. Herinnert u echter in de
grootheid, welke ik u voorspeld heb, toovenaars gij beiden, die ik in u begroet,
herinnert u de dochter der adelaars, Garentina. Dit is mijn naam!’
Zij boog voor hen, en streek de verwarde lokken weg, die daarbij over haar gelaat
waren gegleden. Toen wierp zij den twee vrienden ieder een kushand toe, en verdween
in het ruige groen, dat de kapel omgroeide.
Zij waren te volkomen zonen van hun land en hun tijd om niet
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aan de woorden dezer zonderlinge vrouw de beteekenis te hechten, welke zij zelf er
klaarblijkelijk aan verbond. Zij mochten glimlachend elkaar aanzien, immers wat de
zieneres hun voorspeld had bezat recht op een glimlach: zij kenden genoeg de krachten
hunner ziel, om niet te erkennen, dat de voorspelling waarheid kon bevatten.
Maar terwijl il Farinello de voorspelling der Albaneesche drâ vergat, bleef zij
Metastasio bij, doch in zijn toestand van zelfcritiek ontmoedigde zij hem. Een
drukkende twijfel aan zichzelf versomberde zijn stemming. Denkende aan zijn
toekomst, vreesde hij dat zijne krachten ontoerekend zouden zijn voor de taak, welke
het leven van hem zou vorderen. Te vergeefs trachtte la Romanina hem op te
vroolijken, trouwens zij kende niet de oorzaak eener moedeloosheid, waarvan zij de
zieleverduistering op het gelaat, in de oogen van haar jongen vriend waarnam. Al de
teederheid harer liefde wendde zij aan om hem op te beuren: het gelukte haar niet.
Wel gaf hij zich aan hare liefkoozingen gewonnen, wel glimlachte hij haar toe, maar
zij gevoelde, dat een zieleleed hem verhinderde haar liefde van harte te beantwoorden.
Slechts wanneer hij van Porpora's lessen terug kwam was hij opgeruimd als te voren.
Uit dezen gemoedstoestand riep het bezoek van een der lakeien van het prinselijke
echtpaar Pignatelli di Belmonte zijn opgewektheid terug. De groote familiën in Napels
evenals te Rome hielden een leger van dienstvolk, maar betaalden het zoo weinig,
dat de menschen, onder welk voorwendsel ook, de vrienden des huizes, zelfs zij die
er slechts eenmaal den voet gezet hadden, telkens kwamen gelukwenschen in de
verwachting van een gift. Deze lakei nu kwam met de mededeeling van de
voorspoedige bevalling der jonge prinses van een zoon.
De dichter kende te goed dit gebruik om zich over den gelukwensch, dien de lakei
in het goudblinkend uniform van het prinselijk Huis hem bracht, te verwonderen.
Hij gaf den man een fooi, en sloot zich dadelijk in zijn studeerkamer op voor een
gelegenheidsgedicht.
Hij bracht een halven dag in eenzaamheid door, maar toen hij bij zijn vriendin
terug kwam, stralend zijn gezicht van schepping-vreugde, en hij haar het sonnet
voorlas, dat zij nog en nòg eens wilde hooren, verzekerde zij, wat de dichter zelf
gevoelde, dat zoo kon zijn, zelden iets zoo bekoorlijk van wending en volmaakt van
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klank gelezen te hebben. Zij verklaarde het gedichtje een onvergankelijk kleinood,
dat lang den pasgeborene zou overleven. Metastasio bracht het aan de jonge moeder,
die in het kraambed opgepast werd, behalve door hare kamervrouwen, door hare
twee ‘cicisbeo's’, den jongen prins Ruffo en den dikken Beijer von Uffen, en het
vriendelijk aanvaardend las. Ook zij was er zeer mee ingenomen, vooral met de zoo
wel gevonden slotregels, waarin de dichter, ofschoon hij niet waagde te voorspellen
of de jonggeborene de wapenen of het raadskleed zou eeren, toch reeds Italia, moeder
en voedster der helden, zich hoorde afvragen of aan zulk een grooten zoon de vader,
of aan zulk een grooten vader de zoon hooger roem verleende? De twee cicisbei
meesmuilden om den lof aan den jongen vader, Antonio Pignatelli gebracht. Wat
ook de latere verdiensten van den zoon zouden zijn: de vader was enkel groot Nimrod.
Maar deze vleierij was wèl in den trant van den dichter, die keizerin Elisabeth
schooner dan Venus had genoemd, òòk in dien van een gelegenheidsgedicht, waarvan
althans prins Ruffo, Italiaan en aan sonnetten gewend, den sierlijken vorm zeer wel
kon waardeeren.
De dichter had zich door den jonggeborene bezield gevoeld, wijl deze hem had
opgeroepen uit een bui van ongekende mistroostigheid. De gelukwensch van den
lakei was wèl op het rechte oogenblik gekomen. Opgewekt keerde Metastasio tot
zijn vriendin terug, en bekende haar welke twijfel hem gepijnigd had, ondanks
misschien juist door de voorspelling van de Albaneesche, waarover hij la Romanina
nu eerst sprak.
Zonder het hem te zeggen, gevoelde zij zich gegriefd over zijn gebrek aan
mededeelzaamheid in zijn verdriet, en de twijfel of zij werkelijk iets voor zijn innerlijk
leven beteekende pijnigde haar als een onverwacht toegebrachte wond.
Met betraande oogen beknorde zij hem, dat hij zijn hart niet tot haar uitgesproken
had, en deed hem beloven, dat hij zijn leed nimmer meer voor haar verborgen zou
houden.
*

**

Het Napelsche carneval liep ten einde. Het miste in deze stad van muziekliefhebbers,
monniken en lazzaronen de eigenaardige straatvroolijkheid van elders, waar zij,
vooral te Rome en te
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Venetië, soms werd tot een bedwelming van uitgelaten jool. Het carnevalseizoen der
schouwburgen was er levendiger en afwisselender dan waar ook, maar wijl een zoo
groot deel der bevolking bestond uit bedelaars met hun ontbering, vervuiling en
krankheden, schuwde het overige deel de onvermijdelijke dooreenmenging in de
verdwaasde zorgeloosheid van het straatfeest. Het Napelsche carneval gaf den
genieters een overvloed van harmonisch genot en den lazzaronen vier zondagen
achtereen, een luilekkerlandsberg - de cucagna - waarvan zij de verlokkingen zich,
al vechtende, en ten koste van bebloede koppen en gekneusde leden, mochten
toe-eigenen.
Het was het feest der verhongerden tot vroolijkheid der oververzadigden. Pietro
Metastasio had het eens bijgewoond, maar vermeed het er opnieuw getuige van te
zijn. Op het plein tegenover het vice-koninklijk paleis werd een zacht oploopende
trappyramide opgericht, gekroond door de beelden der heidensche goden. Op de
onderste treden dezer verhevenheid, werd, onder veel groen en bloemen, levend
gedierte aan paaltjes vastgesteld: koeien, kalveren, schapen, lammeren en varkens;
hooger op levend gevogelte: kalkoenen, kippen, eenden, visschen ook, die echter al
dood waren; nog hooger op eetwaren, als hammen, worsten, kaas en brood. Hier en
daar stonden tempeltjes, wier kolommen bestonden uit lange brooden, terwijl de
kapiteelen door kluiven werden voorgesteld. Op een gegeven teeken werd deze
luilekkerlandsheuvel bestormd door het naakte gepeupel, dat met messen gewapend,
de dieren, onder hevige gevechten, slachtte, terwijl anderen snel hooger klommen,
waar de toebereide eetwaren voor het grijpen lagen.
Het was een tooneel van uiterste verwildering: een bacchanaal van bloed, waaraan,
voor de vele vensters van het vice-koninklijk paleis en der heerenhuizingen om het
plein, te gast gingen de gepoederde dames in satijnen hoepelrokken met hare mouches
op het lief-glimlachend gelaat, in de bejuweelde handen de waaiers met
amorettengespeel, of hare gouden loderijndoosjes, waarvan zij soms de geuren
opsnoven. Zij luisterden slechts verstrooid, immers geheel oog voor het lokkende
schouwspel van het gepeupel in zijn woede, naar het gefluister achter haar van hare
‘dienende ridders’. Ook deze edellieden met hunne gelokte pruiken, satijnen vesten,
goudgeborduurde kazakken, de fijne lubben en de keurige
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snuifdoosjes genoten er vroolijk van. Zóó zag men nog op den zonderlingen groenen
heuvel de dieren levend, klagend in hun gevangenschap met velerlei geluid, het
gevogelte vastgespijkerd aan een vleugel erbarmelijk vladderend, en in een kring,
ongeduldig, ternauwernood bedwongen door ruwe Duitsche soldaten, die er met de
karwats op insloegen, wachtte het naakte gepeupel, joelend en dringend. Dàn het
teeken van Zijne Excellentie, den vice-koning, die dit volksvermaak naar eeuwenoud
gebruik betaalde, en de heuvel werd bestormd, omdrongen de levende dieren door
een gillende, zich hier samentrekkende daar uitzettende, elkaar bevechtende en
overhooploopende menschendrom, en er was van de dieren weldra niets meer over
dan straks plassen bloed door de vele straathonden, laagste en laatste genieters van
dit hongerfestijn, opgelekt. De dieren der Cucagna werden door het vechtende
gepeupel stukgesneden, levend en lillend, en de slachters rukten onderwijl elkaar de
bloedende klompen vleesch uit de handen, indien zij, hunne naakte lichamen
druipende van bloed, niet door de kracht van hun vuist, ellebogen en voeten over de
lichamen der zwakkeren heen: vrouwen, kinderen en grijsaards, er tijdig mee
wegkwamen. Dit bloedbacchanaal duurde niet lang; er behoorde zekere
gemoedssterkte toe om het aan te zien. De prinsessen en edellieden aan de hooge
vensters der paleizen bezaten die echter. Zij waren slechts gevoelig voor harte- of
lichaamslijden van menschen naar eigen gelijkenis, vooral voor die aan de
werkelijkheid onthevenen van het melodrama. Wat waren hun echter lazzaronen en
ander gedierte?
Metastasio bleef verre van dit schouwspel. Hij ging met zijn vriendin, zijn
Marianna, met zijn ‘Tweelingbroeder’ en enkele ‘maestro's’ en andere vrienden naar
buiten, naar Posilipo, naar Pozzuoli, of, bergopwaarts, naar Vomero met zijne
verrukkelijke uitzichten over de stad en haar azuren golf, omcirkeld door scherp
belijnde eilandjes, en den kegel van den omlaag zoo weelderig begroeiden, omhoog
zoo tragisch donkeren Vesuvius met de onbewegelijke rookpluim: den vurigen
grenswachter van dit paradijs der oogen. Een vroolijke maaltijd in de schaduw van
vrucht- of harstboomen vereenigde hen om een op het gras uitgespreid tafellaken.
Ieder had wat meegebracht, en men eindigde met een dansje of een spelletje. ‘Bulga’
mocht mee, indien hij wilde, en soms was hij van de partij, met zijn Napelsche
levensoverschuiming
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niet de minst-vroolijke. Maar Napolitaan van geboorte, had hij van het woeste
schouwspel der cucagna nooit te veel gezien. En wanneer de anderen thuiskwamen
opgetogen door de uren van heerlijke blijheid daarbuiten, hij was het niet minder
over de uitspatting van woest-menschelijke hartstochten, waarvan hij het schouwspel
had bijgewoond.
Want de vroege lente was wèl schoon in dit door de natuur bevoorrechte land, en
wat de menschen er aan levenslust gevoelden deed hen verlangen naar bevrediging,
zoodat hunne innerlijkste krachten konden uitbotten in een bloei van hartstocht, liefde
en schoonheid. Slechts bij enkelen was dit, zooals bij Metastasio en zijn Marianna,
il Farinello en zijn kunst, de meesters en hun muziek, een lieflijke dooreenmenging
dezer drie: een geestverrukking, welke hen aandeed, ieder jaar opnieuw, als een
wedergeboorte.
Na dien tijd van twijfel aan zichzelf, gevolg misschien van de korte bedwelming
van hartstocht, welke hij in de overstelpende liefde van la Romanina had gekend,
had hij zich hervonden in dat zelfbewust opgaan naar de overwinning, en Marianna
leeren liefhebben in verteedering, waarvoor nu eens haar moederlijke zorg dan haar
minne-dartelheid hem won. Zij beheerschte zijn leven, maar effende het tevens,
zoodat hij, wanneer hij zijn gevoel voor haar soms ontleedde, allereerst een innige
dankbaarheid vond, die dan tot vereering zich verhief om haar kunst, en tot liefde
werd om haar steeds nieuwe bekoring.
*

**

Bij het begin van de vasten ging de troep van den Sint Bartholomeus-schouwburg
gedeeltelijk uiteen. De overblijvenden trokken onder Mazzanti op reis om na Paschen
de jaarmarkten te bezoeken, of in den zomer te spelen op de buitenverblijven der
voorname familiën. Reeds sinds eenige jaren bleef la Romanina in Napels achter,
waar zij gevestigd en populair was, bereid om in het volgend seizoen wéér op te
treden. Zij deed dit te liever nu, wijl Metastasio's muziekstudie bij il maestro Porpora
hem in de stad hield.
Het jonge jaar beloofde voorspoedig te groeien. Het bloed van den Heiligen
Jannuarius had zich, ongeacht de tegenwoordigheid in
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den Dom van eenige kettersche ‘Engelschen’, op zijn Meifeest weldra vloeibaar
gemaakt, en de bevolking was uit haar nederknieling opgestaan verblijd over dit
gunstige voorteeken, en zong haar zorgelooze ziel uit in de lieflijkste liederen.
Metastasio, Romein en dus gesteld op uiterlijke achtbaarheid, dichter en dus minnaar
der stilte, vond de Napolitanen te luidruchtig en hun zangerige tongval leek hem,
wanneer zij spraken, een verloochening van zijn ideaal van een verpuurd Italiaansch.
Maar nooit, neen nooit waren zijne oogen afgewend, wanneer hij in de
aanbiddelijk-doorstarde zomeravonden aan het zeestrand dit levensblijde volk, onder
het gekweel van fluiten en mandolinen, zijne tarantella's zag dansen, en zijne ooren
gesloten, en was zijn ziel afkeerig, van hun lieflijk gezang. Wanneer hij in de nachten,
die nu reeds de geheele levensverkwijning der schoonheid van dit Gelukkig Campanië
en der onbezonnenheid van dit altijd zingende volk bezaten, een serenade hoorde,
of hij vernam die liederen van bekoorlijken galm, door de bevolking 'o canto a
figliuola genoemd, de stem afwisselend hoog en laag, waarbij de zanger, een roode
bloem aan het oor, fel afstekende tegen de zwarte lokken, het hoofd achterover deed
rusten op den in bevallig gebaar opgeheven arm, dan luisterde hij in volle overgaaf
zijner ziel, en vroeg hij zich af of dit woest-rumoerige en zinnelijke volk van Napels
niet bestemd was in een louterer leven de Velden der Zaligen te bewonen? Geen
wonder, dacht hij, dat van Napels uit de Italiaansche muziek zich als een ziele-lente
over geheel Europa had verspreid, waar de Italianen niet ademden of lieflijke klanken
bloeiden op uit hun keel, niet spraken, of het oor ging te gast aan hunne stemmen,
niet zongen of het gemoed gevoelde zich verzaligd van geluk. Het wonder was, dat
zij zoo lang gewacht hadden de lieflijkste geluiden der natuur door de uitzinging
hunner ziel in kunstgeworden klanken te overtreffen.
*

**

Nù, de tijd van twijfelmoedigheid en zwakheid doorleden voelde hij, als in een
sterkenden groei zijner ziel, de verzen in zich opdringen tot ongevormd en nog ongeuit
leven, dat slechts de eenzaamheid behoefde om geboren te worden. Een huwelijk in
een der groote familiën, wier gunst hij genoot, riep hem aan den arbeid voor een
ander epitalaam. Het zou zijn ter eere van Giam-
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battista Filomarino, prins della Rocca, en Vittoria Caracciolo, markiezin di Sant'
Eramo, en hij was een paar dagen lang zelfs niet voor la Romanina te zien. Hij sloot
zich op in zijn kamer. Zij mocht, wijl zij hem niet zoolang kon missen, aan zijn deur
pruilen, smeekend vragen: ‘mag ik binnen komen, Pierino?’ Geen antwoord. ‘Toe,
Pierino, eventjes maar!’ Stilte. ‘Pierino mio, ik moet je noodzakelijk wat zeggen!’
Zwijgen. Hij hoorde het niet: geheel op in zijn arbeid. In zijn kamer had hij water
en brood met saucijs: het bleek, toen zijn gedicht af was, dat hij er van gebruikt had.
Ook had hij zich terust gelegd, want zijn bed was in wanorde. Maar wezenloos had
hij deze verrichtingen gedaan, zijn ziel leefde enkel in zijne verzen. Den derden dag
kwam hij te voorschijn, zijne oogen nog stralend van scheppingsgeluk, zijn gelaat
vermagerd door overspanning zijner krachten, maar lachend, zijn stem hoog en blij.
Marianna viel hem om den hals, verrukt dat zij hem weêr bezat, hem beknorrende
over zijn eenzaamheid.
Hij kuste haar met een teederheid, welke haar als een verjonging doorvoer, en
vroeg: ‘wil-je hooren?’
Of zij hooren wilde? Dit vroeg haar dichter aan hààr wier ziel geheel hem gewijd
was! Zij zette zich dadelijk op een sofa, en met zijn welluidende warme stem begon
hij te reciteeren: lettergreep, woord, versmaat en rijm werden door de zuiverheid
zijner uitspraak en intonatie lichtend als de facetten van een diamant. Hij stond bij
het venster, waarvan het licht op zijn papier viel, maar hem-zelf in zijn zwart abbé's
kleed donker deed uitkomen tegen het levende goud van den zonneschijn daarbuiten.
Het was een lang gedicht, maar afwisselend van maat, een blijde zang van jeugd,
schoonheid en roem, doorfluisterd van geluksbeloften. La Romanina liet haar waaiertje
vallen, zij merkte het niet eens. ‘Bulga’ kwam op de teenen binnen sluipen, zij had
er oog noch oor voor. Een enkele maal kon zij niet nalaten den dichter met een bravo!
toe te juichen. Toen hij geeindigd had, stond zij op en, ongeacht ‘Bulga’, gaf zij
Metastasio een kus. ‘Bulga’, trouwens, klapte in de handen en riep: ‘bravo il poeta!’
‘Vindt je het niet verrukkelijk?’ vroeg hem la Romanina, opgetogen.
‘Het is prachtig’, erkende ‘Bulga’, ofschoon hij slechts het slot gehoord had, en
de dichter door een goedkeuring van dien kant zich niet bijzonder gevleid kon
gevoelen.
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Het was echter het oordeel van ieder, die het epitalaam hoorde of las, en eenige weken
na de voltrekking van het huwelijk werd den dichter vanwege het jonge prinselijk
echtpaar een sierlijk snuifdoosje thuis gebracht van blond, doorzichtig schildpad,
met goud ingelegd, en gevuld met de fijnste Seviljaansche rapé. Een genadig briefje
van den prins bedankte en huldigde hem, ook in naam van de jonge prinses.
Op een dag kwam ‘Bulga’, geboren nieuwtjesjager, thuis met de mededeeling, dat
de onder-koning don Marc' Antonio Borghese zou aftreden, en in zijn plaats benoemd
was de kardinaal Althann. Deze naam herinnerde Metastasio onverwacht aan die
andere Marianna, zij die ver weg was, en die hij toch in zijn leven wist als een
weldadigen invloed. De kardinaal was haar zwager, en Metastasio nam zich voor
om wanneer hij den nieuwen onderkoning zou gaan huldigen het gesprek te leiden
op haar, die hem 't eerst gewezen had op de mogelijkheid aan het Keizerlijk hof de
opvolger te worden van Apostolo Zeno. Maar dit was onnoodig. Toen, de audiëntie
aangevraagd en dadelijk toegestaan, de kardinaal met het ietwat bolle en roode gezicht
in de wijd-omkrullende allongepruik, als een volle maan in duistere wolken, hem in
zijne bibliotheek ontvangende, den dichter uit de nederknieling met een vriendelijk
‘sta op!’ deed oprijzen, zei hij onder de voorbereiding tot een snuifje: ‘wij kennen
je te Weenen heel goed. Hare Majesteit de Keizerin was zeer met je “Tuinen der
Hesperiden” ingenomen.’ Het snuifje tusschen duim en wijsvinger werd naar den
dikken neus opgeheven. ‘Mijn schoonzuster, gravin Marianna, dweept met je verzen,
en als zij ze opzegt, doet zij er anderen mee dwepen.’ Het snuifje verdween in de
twee neusgaten en Zijne Eminentie wuifde de gevallen korreltjes weg van de breede
borst van zijn roode gewaad. ‘Je bent zeer door het Opperwezen begenadigd, mijn
zoon, maak je zelf deze gunst waardig in dienst van Caesar en van de muzen. Je kunt
gaan!’
Dit ietwat bruuske afscheid verhinderde niet, dat de dichter opgetogen thuis kwam,
zijn denken vol ruischend gezang.
De tijd, dat il Farinello publiek zou optreden naderde, en Metastasio had op zich
genomen voor zijn ‘Tweelingbroeder’ de serenata te dichten, waarin deze zich op
den volgenden verjaardag van de Keizerin 't eerst zou doen hooren. Il maestro Leo
zou ook voor dit werk de muziek schrijven. Reeds had de dichter zich
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ongeveer voorgesteld wat het zou worden: een liefdespel ook dit, zeker, maar, voor
een enkelen keer den antieken goden en helden vacantie gevende, zou het zijn van
levende en lievende menschenkinderen in een ver land.
Ofschoon il Farinello's stem geschoold was voor den hoogsten vrouwenzang, had
hij reeds met Metastasio en Leo en zijn leermeester Porpora afgesproken, dat zijn
eerste optreden zou zijn als jonge minnaar. La Romanina zou de ‘eerste vrouwe’-partij
zingen. De tweede partijen waren dan voor de gewone virtuozen van Mazzanti's
gezelschap, waarvan - het publiek afkeerig van basgeluid, of het slechts duldende
voor komieke rollen in opere buffe - de laagste stem die van bariton was. Iets levendigs
en lichts dus wilde hij er van maken, iets van het verschil tusschen liefde in stad en
land, onschuldig en ongekunsteld deze, verfijnder en niet zonder geveins gene, beide
verlokkend toch en hartstochtelijk. Dit kon aardige tegenstellingen geven: de hoofsche
stadsjuffer met haar behaagzucht en praal, die Florinda zou heeten, neen, Angelica
was beter, immers, ofschoon zij kwam uit de lichtzinnige stad, het ‘bedorven Parijs’
bijvoorbeeld, zij was niet zonder onschuld toch.
Tegenover deze stadsschoone stond dan het naieve herderinnetje. Licori was voor
haar een heel goede naam. Deze zou de liefde gevoelen zooals de rozen geuren, maar
door Angelica, die alle liefdelisten kende en zelfs een ring bezat, welke onzichtbaar
maakte, onderricht worden, dat niets het gevoel van een minnaar meer versterkt dan
een klein beetje jaloerschheid. De minnaar in het spel? Medoro, een dolende ridder,
die, aan doodsgevaar ontsnapt, in de landelijke eenzaamheid van het woud - had
Parijs niet dichtbij het woud van Vincennes? -, waarin Angelica in een optrekje
verblijft, door de schoone verpleegd is geworden. De twee hebben elkaar, naarmate
Medoro's wonde genas, onheelbare liefdewonden toegebracht. Tirsis, een herder, is
de minnaar van Licori, maar als bijpersonen, die aan de vier hooge stemmen de
draging van dieper geluid zouden geven, moesten daar nog zijn Orlando, falende
minnaar van Angelica, maar met wien èn deze èn Licori het liefdespel konden
verlevendigen, en de oude Titiro, Licori's vader, om aan het gedartel der jongen den
steun te schenken van zijn meerdere ervaring en levensinzicht. Een opdracht aan de
doorluchtige vrouwe, wier verjaardag door deze serenata zou gevierd worden, met
koren en ‘tutti’ - aller medezinging - zou,
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naar de gewoonte der groote melodrama's, dit zangspel kunnen besluiten.
Zòò ongeveer vormde zich dit spel in zijn gedroom, wanneer de dichter, alle
gezelschap ontvliedende, in zwoele zomeravonden, eenzaam wandelde aan het strand,
tot hij zich, la Romanina's teeder verzet ten spijt, opnieuw geheel afzonderde in zijne
vertrekken om in een uiterste inspanning aller zijne zielekrachten vorm en leven te
schenken aan wat aldus in hem was ontstaan.
La Romanina begon nu te beseffen wat het beteekent een dichter lief te hebben:
kort slechts was zijn ziel met de hare vereenigd, nòg bezat zij den man soms in een
vluchtige omhelzing, maar zijne gedachten waren niet met haar, en achter den glimlach
zijner oogen zag zij den weêrschijn der dichterlijke droomen, welke hem van haar
vervreemdden.
Met een zucht berustte zij er in, vochtig hare starende oogen, pijnlijk de gedachte,
dat de tijd om als minnares de liefde te gevoelen weggleed in de droefgeestige
werkelijkheid eener vervlogen jeugd, welke in de verwijdering haar aanmaande haar
gevoel moederlijk te stemmen. Zòò was haar hart: het bezat schatten aan teedere
zorg. Met weemoedigen glimlach zei zij zich, dat zij zich-zelf maar moest beschouwen
als moeder van twee groote jongens: ‘Bulga’ en Metastasio. Niet veel bijzonders, de
oudste, maar zoo goedhartig, zoo bescheiden in zijn zorgeloosheid. De jongere haar
levenslicht, de rijkbegaafde, van wien ze haar laatste successen als kunstenares
hoopte. Want dit, immers, had hij haar beloofd. Hij zou voor haar een melodrama
schrijven, zijn eerste. Dit schoot haar dus, goddank, nog over: haar kunst, haar
hartstochtelijke toewijding, haar stem van onverminderden klank en ongedeerde
zuiverheid, en dan.... haar moederlijke teederheid voor haar twee ‘jongens’.
Toch was dit haar wel hard een in de oogen geziene werkelijkheid: van het leven
te moeten scheiden als vrouw, als minnares. Zij bezag zich aandachtig in haar spiegel.
Door het poeder in haar kapsel wist zij niet of hare grijze haren talrijker werden,
maar ze vermoedde het. Doch haar gelaatskleur had sinds lang de doorzichtigheid
verloren en het fijne rood, dat zij oplegde, kon niet geheel de barstjes en rimpeltjes
effenen, welke zij aan hare ooghoeken en boven den neus had ontdekt. Ook bezat
zij niet meer
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de slankheid der jeugd. Maar waren hare oogen toch niet nog vol glans, was zij toch
niet nog steeds de vrouw, die, tenslotte, beter dan schoonheid, de gave bezat te boeien
en te bekoren, dien zij wilde winnen? Andere vrouwen waren mooier dan zij: dit had
zij geheel haar leven lang geweten. Maar zij bezat hart en geest.
En toch, wat waren deze beide, indien de jeugd hen niet meer verwarmde en
verlichtte? Het was wel heel verstandig zich te vermanen haar gevoel voor Metastasio
te verkalmen tot moederlijke teederheid, maar dit was een overleg van het verstand
waaraan het weigerde mee te doen. Hij was jong: zou er niet een tijd komen, dat zijn
hart zou spreken voor eene van wie hij de ware gezellin zijns levens zou maken?
Eene, die hij zou liefhebben en begeeren te winnen? Want zij verheelde het zich niet:
zijn gevoel voor haar was êer genegenheid dan hartstocht, êer dankbaarheid dan
toewijding, êer vriendschap dan liefde. Hij zou eens de vrouw ontmoeten, die haar
geheel uit zijn hart zou verdringen, de vrouw die hij liefde zou bieden, in plaats van
deze, zooals met haar het geval was, lijdelijk te ondergaan.
Terwijl la Romanina dit bedacht rolden tranen langs hare wangen. Zij nam afscheid
van haar jeugd niet zonder een kramptrek van haar hart. Maar zij sterkte zich
onmiddellijk: zij bezat hem nog! Bezat ze hem waarlijk? Daar was hij nu in zijne
vertrekken opgesloten, niemand liet hij toe. Hij wilde alleen blijven, alleen met zijn
kunst: àndere minnares, deze, verhevener, heiliger, ja, maar een die zich liet dienen
en aanbidden, terwijl zij, arme vrouw van vleesch en bloed, diende en aanbad.
Opnieuw schoten hare oogen vol tranen, die zij haastig wegwischte, wijl zij ‘Bulga’
hoorde naderen, den altijd zorgelooze, den onnadenkende, den vroolijke: haar ‘oudsten
jongen’, die haar een grapje vertellen kwam, luid, druk, in broeiend-warm Napelsch
dialect, onweerstaanbaar van vroolijkheid, zoodat zij niet kon nalaten met hem mee
te lachen. Die gekke, die goeie ‘Bulga’!
***
De jaarlijksche October-feesten waren reeds voorbij, toen Mazzanti met zijne
virtuozen in Napels terugkwam, en op het eerste ‘apartement’ van la Romanina las
Metastasio den vrienden zijn Angelica en Medoro voor. Allen waren opgetogen over
het gedicht en Leo nam het dadelijk over om er de muziek voor te schrijven. Alleen
de oude heer Vanvitelli had geglimlacht om Metastasio's voorstelling
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van de omstreken van Parijs: een woud met beren! Veertig jaar geleden, nog onder
de regeering van Lodewijk XIV, op zijn reis van Holland naar Italië, had hij zich te
Parijs opgehouden. In dien tijd kon veel veranderd zijn, maar dat er in de omgeving
dier stad beren waren, wilde er bij hem niet in. Hij verzweeg echter deze opmerking,
ook hij geheel bewondering voor de bekoring van het zangspel, waarvan de rijmen
zoo zuiver gevormd waren, dat enkele verzen reeds nu, na de eerste lezing, door de
toehoorders werden aangehaald. Waar Angelica aan haar landelijk vriendinnetje den
raad geeft:
‘Je mint, toch ken-je weinig van de kunst te minnen.
Leer die dan eerst, leer om met veinzen te beginnen,’

lukt dit zoo goed, dat Licori straks klaagt:
‘Nu moet ik weenen, en mijn herder kan niet lachen.’

Een der vele aardige tegenstellingen, deze, welke dadelijk in de herinnering
achterbleven. Il maestro Leo zou met de muziek voortmaken, zoodat binnenkort met
de repetitiën begonnen kon worden. Il Farinello was met zijn rol van Medoro
verheerlijkt, vooral wijl Leo er muziek voor zou schrijven, waarin hij de moeilijkste
en rijkste toonschakeeringen zijner stem zou kunnen doen hooren.
Maar Metastasio's serenata zou toch niet zijn debuut zijn. Geheel afhankelijk,
maar dit ook dankbaar, van zijn leermeester Porpora, zou hij zich voor 't eerst doen
hooren in een nieuw oratorium van dien kunstenaar, Het Martelaarschap van de
Heilige Eugenia, waarvoor een lid der Napelsche Arcadia de verzen geschreven had.
Het was door den nieuwen onderkoning, kardinaal Althann besteld ter viering van
de aanvaarding van zijn onderkoningschap. Il Farinello zong daarin de eerste partij,
die der Heilige, en zij die hem op de repetitiën gehoord hadden voorspelden hem een
ongekend succes. Dit bleek ook zoo te zijn, en bij de uitvoering wisten de voorname
toehoorders, genoodigden in het vice-koninklijk paleis, niet wien zij eerder en
geestdriftiger zouden toejuichen: den meester of den leerling, en wat zij schooner
vonden: de muziek van den een of den zang van den ander? Indien il maestro Porpora
in zijn ‘Martelaarschap van de Heilige Eugenia’ een gewijde muziek had geschreven
van de lieflijkste louterheid en de aangrijpendste tragiek, il Farinello had zich zijn
leermeester volkomen
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waardig betoond, en Zijne Eminentie, die vernomen had, dat de zanger zijn muzikale
opleiding van Porpora had ontvangen, vergunde genadig, dat zij hem beiden de hand
kusten, maar liet deze eer vergezeld gaan van een kostbaar geschenk aan ieder. Ook
de gebroeders Farina, de rijke bankiers, die tot de genoodigden behoorden, genoten
in de eer van het succes van hun beschermeling. Trouwens eêr dan de menigte wisten
zij welk een kunstenaar hij was.
Hooger steeg zijn kunst echter nog in Angelica en Medoro. Il maestro Leo had
voor dit bekoorlijke zangspel een muziek geschreven zoo licht en bevallig, zoo geestig
en dartel, zoo lieflijk en klaar tevens, dat men meende nooit zoo iets gehoord te
hebben. Misschien was dit waar. Misschien had het in de muziek zoozeer verwende
Napelsche publiek nooit iets zoo fijns gehoord als nu een groot dichter, een groot
componist en een groot zanger samenwerkten in een opera, waarvan de melodieën
leken te zweven als kleurige zeepbellen gedragen door zingende vogels. Het was een
succes van haast uitgelaten genot. Telkens en telkens moest il Farinello een aria over
zingen, la Romanina dit of dat nog eens doen hooren, en toen aan het slot de tutti
gezongen hadden, kwam er aan het terugroepen haast geen einde, en had Zijne
Eminentie de onderkoning het sein te geven, dat het nu genoeg was.
Ongetwijfeld, het succes van Angelia en Medoro had hoofdzakelijk den zanger
gegolden. Il Farinello en, in dezen, zijn leermeester Porpora ontving eindelijk het
loon voor de jarenlange haast slaafsche toewijding aan een kunst, waarin Napels
boven alle andere Italiaansche steden uitmuntte. Maar de muziek van den maestro
Leo, maar het lieve zangspel van den dichter? Wie, vroeg men zich af, wie van de
twee had den ander hooger opgeheven: de dichter den componist, de componist den
dichter, de zanger componist of dichter, of een van deze beiden den zanger? Zoo iets
volmaakts door drie groote kunstenaars tot eenheid geschapen, had men nog nooit
gehoord. Napels was de volgende dagen als verliefd, en de schoone stad wist niet
wien der drie kunstenaars zij hartstochtelijker wenschte te kussen: den dichter, den
componist of den zanger? Behalve dat voor zangers haar hart wel altijd zeer zwak
was.
Het succes was zoo groot geweest, dat zijne toejuichingen zelfs in Rome waren
gehoord. Nu was een gelegenheidszangspel, zelfs het beste, nog wel ter eere van de
Oostenrijksche keizerin, niet
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iets, dat het moeilijk te bevredigen publiek van Rome zeer bijzonder verlangde te
hooren. In de kringen der letterkundigen, vooral in die van het Arcadia, was
Metastasio, geboren Romein, wel bekend; de muziek van maestro Leo werd er gaarne
gehoord. Nu die zanger, il Farinello, voor wien men te Napels zoo in de wolken
was? Men nam zich te Rome voor hem koel te ontvangen: die m'nheer moest maar
dadelijk het verschil merken tusschen het Napelsche publiek en het Romeinsche. Het
zou hem tot nederigheid stemmen.
De maestro Porpora had zijn leerling reeds voor het moeilijke publiek van Rome
gewaarschuwd. Rome, behalve dat het voortreffelijke scholen bezat voor
vrouwenzang, was steriel voor de kunst, maar zijn publiek van kerkelijke geneigdheid,
opgevoed in de zuivere toondichting der gewijde muziek, had een oor waarvan de
geoefendheid kunstonvolkomenheden wraakte, welke te Bologna, te Venetie, zelfs
te Napels aan het gehoor waren ontsnapt. De abbé's in den ‘bak’ der Romeinsche
schouwburgen waren verschrikkelijke rechters, beulen zelfs, die reputatiën afmaakten,
welke elders krachtig bloeiden. Zij stelden, in overmaat van verfijning, zangers en
muziekdichters eischen, welke men elders gedrochtelijk achtte. Maar dan ook, wie
te Rome was toegejuicht, kon met betrouwen zijn toekomst te gemoet gaan: wààr
ook in Italië, en zelfs in de verste steden der muzikale wereld, in Londen, Madrid,
Parijs, overal was Rome's sanctie den zanger een aureool. Hooger dan zijn Romeinsch
succes steeg zanger of componist nergens.
Porpora zelf had te Rome, onder andere met zijn opera's Basilius en Berenice
successen gekend, waarvan hij den trots niet verheelde. Hij vertelde gaarne het geval
van dien uitmuntenden Sakser Haendel - Endeli, zooals hij hem noemde - die zich
jarenlang in Italië had opgehouden, en een muziek schreef.... o, maar goddelijk!
Welnu, door alle kenners om strijd geroemd, had deze toch maar geen teeken van
goedkeuring kunnen vinden voor het Romeinsche oor. De arme Sakser had eindelijk
moeten heengaan, en nergens anders waardeering kunnen vinden dan.... in Engeland.
Doodjammer van zooveel talent, dat natuurlijk in zoo'n land wel moest ondergaan,
ofschoon in Engeland de Italiaansche muziek wèl begrepen werd.
***
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Aldus verloor Metastasio zijn Tweelingbroeder, die met meester Porpora, zijn
impressario, de reis aanving, welke weldra bleek een triomftocht te zullen zijn. Want
naar een oud libretto had Porpora voor het debuut van zijn leerling zijn opera Eomena
getoondicht, waarin de jonge zanger voor 't eerst in een vrouwenrol optrad, in een
muziek welke hem de gelegenheid verschafte al de schoonheden, de schakeeringen
en de beheersching zijner zangkunst te doen hooren. Het succes van den eersten
avond te Rome was éér voor den maestro dan voor den zanger, en nog eêr voor een
Duitschen klarinettist in het orkest dan voor den componist. Want aldus de grillige
en onberekenbare smaak van het Romeinsche publiek in den Aliberti-schouwburg.
De gunsteling was nu toevallig een klarinettist, uitnemend kunstenaar, zeker, op zijn
instrument. Porpora had zich gehaast in zijn Eomena een solo voor hem te schrijven.
Il Farinello? Het publiek had hem de eerste avonden ietwat terughoudend aangehoord:
goede stem, zeker, hèèl-goede stem, uitmuntende school. Maar over 't geheel: niets
bijzonders.
‘En dat Napelsche succes dan?’
‘Dat Napelsche succes, m'n waarde, rook!’
Niettemin, dat men hem had aangehoord, goedkeurend, was voor meester en
leerling reeds een aanmoediging. Den volgenden avond kwam echter de ware
beproeving: de ‘bak’ eischte dat il Farinello tegen den klarinettist zou opzingen.
Wat blieft u? Een sopraan tegen een klarinet? Er was een begin van protest onder
het voorname publiek in de loges. In die van Zijne Excellentie den hertog van
Saint-Aignan, den Franschen ambassadeur, werd er luide tegen geprotesteerd, wat
voor de ‘bak’ een reden te meer was om zijn eisch vol te houden. Wat? Die Franschen
met hun barbaarsche muziek zouden hier wat te vertellen willen hebben, in Rome!
De ‘bak’ werd oproerig, dreigend. Trouwens door den ‘engelenbak’ gesteund, en
zelfs door de loges werd nu het geroep overgenomen: het idée werd als volslagen
krankzinnig.... toegejuicht. Het zou de val zijn van dien nieuweling, maar een castraat
meer of minder kwam er niet op aan. Voor hem tien anderen en beteren.
Gelukkig had il maestro Porpora in den klarinet-solo niets meer gelegd dan wat
il Farinello, 't is waar met de uiterste inspanning zijner zangmiddelen, bereiken kon.
De aria begon met een noot als point d'orgue aangehouden en als ritornel herhaald
door het
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geheele stuk heen. De klarinettist gaf deze noot zeer zacht, maar deed haar langzaam,
langzaam zwellen, krachtig, dat hij zelfs er geheel zijn geweldige inspanning voor
behoefde om haar tot het eind te dragen, toen, het uiterste bereikt, verminderde hij
haar weêr, tot zij opging als een verzuchting. Dit klimmen en dalen van een enkele
noot hield hij zoolang vol, dat het publiek zijn geheele overwinning niet kon afwachten
en, den zanger reeds vooraf geslagen achtende, in wilde toejuichingen uitbrak. Maar
toen het de beurt van il Farinello was om zich te doen hooren, en deze te hooren gaf
wat aangeboren talent, jarenlange noeste studie en de leiding van een voortreffelijken
meester hem gegeven hadden aan een nooit schooner gehoorde stem en een nooit
volmaakter beheerschte kunst, toen, de zijne niet de geringere achtende van die,
welke hij te overtreffen had, vatte ook hij die noot op met de zuiverheid en teederheid
van een nachtegaal. Langzaam, langzaam versterkte hij haar met steeds groeiende
kracht en beheerschte haar zoo lang, tevens zoo geheel zonder blijkbare inspanning,
dat men aan een wonder begon te denken, wijl het onmogelijk leek, dat een
menschenstem zoo iets kon voortbrengen.
Het publiek in den Aliberti-schouwburg klapte, trapte en riep zijn opgetogenheid
uit, vijf minuten lang, voordat de zanger, wien deze toejuiching gelegenheid gaf tot
een onnoodige, doch niettemin welkome rust, zijn aria kon zingen, waarin hij nu al
de geluidsrollingen gaf, welke niemand zoo beheerschte als hij. Zijn succes was
volkomen: hij had Rome overwonnen, de ‘bak’ van den Aliberti-schouwburg erkende
zijn meesterschap: zijn toekomst was verzekerd, en wijl het publiek der Italiaansche
schouwburgen aan zangers en zangeressen - maar slechts de eerste op de planken
van Rome geduld - gewoon was een naam te geven, was Carlo Broschi, tot nu in
Napels bekend als il Farinello, voor het Romeinsche publiek Il Ragazzo, ‘de jongen’,
‘il caro ragazzo’, ‘de lieve jongen’, mooi en overwinnaar van alle anderen, de ragazzo,
waaraan het publiek, vrouw, wijf veeleêr, plotseling haar hart had geschonken voor
een liefde even hartstochtelijk als al overtreffend.
Il maestro Porpora was buiten zich-zelf van geluk over het succes van zijn leerling,
op wien hij zijn hoop had gevestigd, en wiens fortuin het zijne zou worden, nog meer
dan over de toejuiching aan zijn nieuwe opera gegeven. In Napels, natuurlijk,
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was men gespannen op deze gebeurtenis, en verheugd, dat zij een zoo volkomen
overwinning was geworden voor il Farinello, wien ieder, die hem kende, achting en
genegenheid toedroeg.
Metastasio, die van zijn ‘Tweelingbroeder’ een brief over het eerste optreden in
Rome had gekregen, dien hij de vrienden in la Romanina's ‘apartement’ voorlas,
verheugde zich over diens succes als gold dit hem zelf. Niet zonder weemoed toch
had hij hem zien vertrekken: wel bevroedende, dat het nu voor goed met hun
vertrouwelijken omgang van twee rijkbegaafde vrienden, die elkaar begrepen, gedaan
was. Il Gemello werd nu als een vogel, dien hij in zijn vlucht kon volgen, wiens zang
hij soms zou mogen hooren voor een korte wijle, wanneer hij weer eens naar het
oude nest en het oude geluk terugvloog, maar die, heden te Rome, morgen God weet
wáár zou zijn. Het onstuimige succes van zijn ‘Tweelingbroeder’ riep in hem het
verlangen op om Rome terug te zien. O, Rome, de aanbiddelijke stad, de stad die hij
liefhad, waar hij had liefgehad! Rosalia Gasparini, de lieve! Hij sloot de oogen bij
die plotseling in hem opkomende herinnering, bedekte hen zelfs met de hand. Hij
hèrvoelde de verschrikkelijke zielepijn van dat ruwe verbreken van een band, dien
hij, dien zij veel te hecht hadden geknoopt, en nu eerst, nadat eenige jaren over zijn
vlucht naar Napels waren heengegaan, dacht hij aan wat ook zij geleden moest hebben.
Zij was nu echter gehuwd, had hij vernomen. Wanneer hij ooit in Rome terug kwam
mocht zij niet meer voor hem bestaan.
Enkel om die reden? En zijn Marianna dan? Had hij deze niet lief met een dankbare
vereering, was zij niet meesteres van zijn hart, zoowel als van zijn lot? Deze gedachte
schonk hem voor de uitnemende vrouw, die, ouder dan hij en zoo zorgzaam altijd,
hij soms zijn ‘mamaatje’ noemde, een teederheid, waaraan zij in den laatsten tijd
ontwend was. Zij schreef dit toe aan Il Farinello's vertrek. Het deel van zijn hart,
door haar minnaar aan den boezemvriend gegeven en aan haar genegenheid
onttrokken, niet zonder haar stille en droeve jaloerschheid, kreeg zij nu terug, en het
verheugde haar zoozeer, dat zij voor een wijl geheel haar liefdesgeluk hervond. De
goede voornemens om voortaan voor Metastasio en ‘Bulga’ de moeder te zijn van
twee groote jongens bleken vluchtige vogels, als de meeste goede voornemens. Onder
Metastasio's herwonnen teederheid werd zij weer de vrouw, die beter dan mooi was,
die wist te bekoren

Groot Nederland. Jaargang 11

556
door lieftalligheid, geest en smaak. Soms, als zij met hem wel eens stoeide, lieve
hemel, zooals ook wel eens een opgeruimde moeder stoeit met haar zoon, dan zag
Metastasio haar de zielewijziging in de oogen van de moeder die vrouw en de vrouw
die minnares werd, en het liefdespel eindigde in een verrukking van hartstocht.
***
Terwijl nu il Farinello zijn roemvlucht door Italië vervolgde, verlevendigde zich
in Metastasio de wensch om aan het melodrama te beginnen, waartoe zijn vriendin,
en de vrienden die haar woning bezochten, hem reeds hadden aangespoord. Behalve
zijn eigen begeerte om dit grootere werk te schrijven, waarmee hij, mits het door een
bekenden meester op muziek gezet was, een wijder veld van roem kon beheerschen,
begon la Romanina hem reeds liefkoozend te verwijten, dat hij haar nog geen
gelegenheid had geschonken geheel haar dramatische kunst en geheel het volume
harer stem aan een zijner werken te schenken. Bovendien had hij den maestro Sarro
een libretto beloofd, en deze kwam daar, een avond, op terug:
‘En wanneer krijg ik eindelijk eens dat drama van je, waarvoor ik de muziek zou
schrijven?’
En niet genoeg beloften nog voor een werk, waartoe hij zich gemakkelijk in staat
gevoelde, maar waaraan hij - en waarom wist hij-zelf niet - zelfs nog geen begin had
gemaakt. Even voor de opvoering van Angelica en Medoro had een andere
beginneling, castraat ook deze, begaafd met een heerlijk geluid, Joachino Conti, maar
gewoonlijk Il Gizziello genoemd, wijl hij een leerling was van den meester Gizzi,
hem om de eer verzocht in een drama van zijn vinding te mogen debuteeren. Het
werd tijd, dat hij deze beloften gestand deed. Maar wat hem nog meer aanspoorde
dit te doen was dat il maestro Leo begonnen was aan de muziek voor een dramatisch
gedicht van Apostolo Zeno, Zenobia in Palmyra, in den ouden, zwaren stijl, en zijn
eerzucht hem dreef te toonen hoezeer zijn werk gunstig verschilde van dat van den
beroemden Cesarischen dichter.
Hij had het onderwerp klaar in zijn denken. Trouwens, het was alles behalve nieuw.
Immers vòòr hem had het tientallen keeren componisten gediend. De geschiedenis
van Dido, zooals zij gegeven wordt door Virgilius, waar deze dichter, met een
gewaagd maar welgevonden anachronisme, haar stichting van Carthago met de
zwerftochten van Aeneas in verband brengt. Weduwe van Sicheus,
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deze door haar broeder Pygmalion gedood, uit haar koninkrijk Tyrrhus weggevlucht
naar Africa's Noordkust, waar zij met de meegebrachte schatten Carthago heeft
gesticht, wordt naar haar hand door vele machtige vorsten gedongen. Maar zij weigert
allen, weigert ook Jarba den Moorenkoning, uit eerbied voor de nagedachtenis van
haar gemaal. Daar brengt echter een storm den zwervenden Aeneas op haar nieuw
grondgebied, en voor hèm wordt zij haar weduwgelofte ontrouw. Maar terwijl hij
met welgevallen en steeds toenemende liefde in haar nabijheid toeft, komt hem van
de goden het onafwijsbaar bevel zijn reis naar Italië te vervolgen om daar een nieuw
en schooner Troja te stichten. Aan dit godsbevel geeft hij gevolg, en de ziel van
wanhoop vervuld zoekt Dido den dood in haar in vlammen opgaande stad.
Virgilius maakt het geval dramatischer nog door een zuster van Dido, Anna,
mededingster te maken in haar liefde voor Aeneas. Die naam stond Metastasio niet
aan, immers niet zingbaar genoeg, en hij besloot al dadelijk de zuster Selene te
doopen, en dan.... een mededinger was noodig: de tenorstem, die de koningsrol zou
zingen. Wie was daartoe in het drama eerder geroepen dan Jarba, de Moorenkoning,
maar, ter meerdere en aangename verwikkeling, een Jarba, die, incognito bijvoorbeeld,
onder den naam van Arbaces, als zijn eigen afgezant aan Dido's hof vertoeft.
Dàt was het, dit drama, dat hij wenschte te schrijven, deze personen, naarmate in
de eenzaamheid zijne gedachten er meer vertrouwd mee werden, ontvingen leven in
zijn denken. Er was onbewust, althans in het vage benedenste zijner ziel, de begeerte
bij om er iets in te leggen van zijn verhouding tot Marianna. Er zou een tijd komen
dat.... o, in de verre toekomst, zeker, want hij had haar lief, en het deed hem pijn er
aan te denken, dat ook hij, geroepen door onafwijsbare hoogere plichten, van haar
zou moeten heengaan. Zijn werk zou haar op die aanstaande scheiding, welke hij
begeerde in wederzijdsche harmonie, voorbereiden. Aldus was zijn Dido in zijn
droomen ontstaan, zijn.... Verlaten Dido!!
Hij sprak er in een oogenblik hunner hoogste overeenstemming met la Romanina
over: opgetogen reeds door de dichterlijke vormen, welke zich steeds klaarder, steeds
schooner omlijnd in zijn denken afteekenden, hij sprak er over met de precieusheid
van taal, welke hem van-zelf eigen werd in dichterlijke bezieling, zijn spreken, dat
als van nature vers werd. La Romanina hoorde hem sprakeloos
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aan, de oogen wijd geopend, als starend in een bange toekomst, vochtig besluierd,
zeer duidelijk vernemende wat hij zeide, en toch haar ziel vervuld van eigen droomen
van levensbenauwing: want, ja, Dido.... Dido verlaten! het klonk in hare ooren als
de aankondiging van een onheil.... De Verlaten Dido, de vrouw, die de armen uitstrekt
naar den heengaanden geliefde, die, zonder om te zien, gelokt door de toekomst,
voortgedreven door een inwendig bevel, heengaat, zijn groote levensdoel te gemoet,
en haar achterlaat. De Verlaten Dido!
Met een pijnlijken glimlach, in uiterste krachtsinspanning harer ziel om zich de
overtuiging te schenken, dat dit onderwerp, evenmin als eenig tragisch ànder geval,
door welken dichter ook voor een melodrama bedacht, met haar liefde iets gemeens
had, juichte zij hem toe. O, het was mooi, vooral zooals hij het weergaf, nu reeds:
een diep-tragisch, groot-hartstochtelijk gegeven, waarin zij geheel haar kunst zou
kunnen uitzingen in het teeder-gevlei der liefde, zoowel als in den breeden galm van
den hartstocht en het somber geweeklaag der wanhoop. O, het zou voor haar en voor
hemzelf een triomf worden, waarvan de herinnering heel hun verder leven bezielen
zou; zij gevoelde het nu reeds, en moedigde hem aan er aanstonds mee te beginnen.
Intusschen kwam er van deze schoone plannen voorloopig nog geen regel schrifts.
Deze ongeboren Dido bleef nog tusschen den dichter en la Romanina als een band
te meer, zooals in een huwelijk de belofte van het aanstaande moederschap de liefde
der echtgenooten bestraalt met den teederen lichtschijn van een zoet geheim, dat zij
gierig voor zich zelf houden. Een Bruiloftsdicht voor een der groote familiën, wier
bescherming hij voor zijn toekomst van beteekenis achtte, vorderde eerst zijn aandacht
en zijn talent. Het was echter niet dit alleen, 't welk hem voorloopig weerhield aan
zijn Dido te beginnen. Door een uitstel, hij wist het, verloor zijn werk niets. Er was
een andere oorzaak, waarom hij, ondanks maestro Sarro's aandringen om toch aan
een melodrama te beginnen, nog geen op schrift gesteld vers kon vertoonen. Hij
koesterde de eerzucht het Napelsche publiek een geheelen avond te boeien door het
twee spelen terzelfder tijd te geven: spel en tusschenspel, het melodrama in de
gebruikelijke drie bedrijven, en het vroolijke zangspel in twee, dat de tragiek der
drie Dido-bedrijven zou afwisselen.
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Want aldus wilde het de schouwburg-gebruiken. Er werd een melodrama opgevoerd,
maar in de twee pauzen was het publiek gewoon een ballet te zien dansen of een
zangklucht te hooren. Tragiek en klucht wisselden elkaar af. Dit nu was Metastasio's
eerzucht: te toonen wat hij aan tragische kracht bezat in een melodrama, zijn Verlaten
Dido, maar tevens al wat hij geven kon aan geest, bevalligheid en speelsch vernuft
in een zangspelletje van twee bedrijven. Niet een dichter had dit ooit gewaagd: hij
wilde de eerste zijn. Zijn bezieling om dezen zelf-gezochten wedstrijd tusschen de
twee zijden van zijn genie te beginnen was zoo levendig, dat hij niet eens langen tijd
behoefde of hij kon zijn vriendin mededeelen wat hij er op gevonden had: een hekeling
van de bestaande tooneeltoestanden in een samenspel tusschen een beroemde zangeres
en een vreemden impressario, die haar komt engageeren.
Het denkbeeld was zoo eenvoudig, lag zoo voor de hand, dat het haar dadelijk trof
door zijn nieuwheid en de gelegenheid, welke het zou geven tot aardige zetten en
geestige toespelingen. Zij lachte ditmaal luid op, al vervroolijkt door het jolijt van
het gegeven-zelf. Zij klapte er bij in de handen als een kind, dat men mooi speelgoed
belooft. Wie zou er echter de muziek voor moeten schrijven? Tezamen overlegden
zij. Sarro had in zijn ‘Beminnen om te heerschen’ een juweel gegeven van lichtere
muziek, maar hij zou nu de muziek schrijven voor Dido, het was wenschelijk een
anderen maestro te vinden voor het tusschenspel. Leo was onovertroffen in de ernstige
muziek, en zeker in zijn Angelica en Medoro had hij getoond de lichtere noot met
evengroot meesterschap te beheerschen, maar hij zat nu in zijn Zenobia van Zeno.
Porpora was op 't oogenblik God weet waar met Il Farinello. En wie had er aardiger
lichte muziek geschreven dan de oude Scarlatti met zijn Muziekmeester? De oude
Scarlatti, wiens gezag nog steeds zoo groot was, dat zijn naam al succes beteekende.
Op een avond polste la Romanina hem of hij het doen wilde? Zij had hem even
terzijde genomen, en nadat zij het snuifje verwerkte, dat hij haar aangeboden had,
verweet zij hem met haar liefste lachje, dat hij haar in zoo lang niet de eer gegund
had muziek van hem te zingen.
‘Wat 'n kort geheugen, cara mia’, zei hij verwonderd, ‘een jaar geleden lag heel
Napels aan je voeten in mijn Tigranes, toen Mazzanti dat opnieuw opgevoerd heeft.
Ik was absoluut verliefd op je.’
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La Romanina lachte dankbaar: ‘Ja maar, zei ze, ik heb zoo'n lust iets luchtigs, iets
aardigs van u te zingen. Ik sprak er gisteren over met Metastasio, die 't ook zoo
jammer vindt, dat U...’
De oude heer krabbelde met zijn beringde hand onder zijn hoog-opgekrulde pruik,
en keek met zijn levendige oogen de zangeres doordringend aan: ‘en het libretto
dan?’ vroeg hij.
‘O,’ zei zij, het libretto is klaar, of zoo goed als, Metastasio heeft er een, dat
alleraardigst is.’
Metastasio was in gesprek met Pergolese, een ziekelijk uitzienden jongen man,
wiens bleek gelaat als verteerd werd door het vuur zijner oogen. Sinds eenigen tijd
kwam hij bij la Romanina, waar hij soms viool speelde. De oude Scarlatti ging op
het tweetal toe, en vroeg bruusk weg: ‘Marianna zegt me, dat je een opera buffa klaar
hebt, waarvoor ze mij de muziek wil laten schrijven.’
Metastasio glimlachte, terwijl hij la Romanina aankeek. Hij antwoordde, dat hij
er zelfs nog niet aan begonnen was, maar schetste dadelijk zijn plan, dat den ouden
heer bijzonder toelachte. ‘Bravo,’ zei hij, ‘ik twijfel niet of het zal heel geestig zijn,
en als je niemand beters weet, dan....’
‘O,’ antwoordde Metastasio beleefd, terwijl hij de beweging maakte alsof hij den
ouden kunstenaar de hand wilde kussen: ‘ik weet zeker niemand beter dan il maestro
Scarlatti om mijn opera op muziek te zetten.’
‘Bijzonder gevleid, m'n waarde,’ merkte de oude heer op, ‘maar je vergeet, dat ik
goed over de zeventig ben.’
‘Uw genie is veertig jaar jonger,’ gaf Metastasio gevat ten antwoord.
***
Er volgden nu voor den dichter weken van de uiterste geestelijke inspanning,
waarin hij slechts leefde voor zijn arbeid. Hij verkeerde met niemand, sprak haast
tot niemand, wilde niemand dan la Romanina en ‘Bulga’ zien. Zijn leven had nu
slechts één beteekenis, één doel, één gedachte: Dido. Al het andere was voor hem
weggevallen. Slechts met de grootste moeite kon zijn vriendin er voor zorgen, dat
hij op tijd zich voedde, rust nam, zich door een wandeling verzette; zijn anders zoo
levendige blik was besluierd door een waas van gedroom, geheel zijn innerlijk leven
was in zijn gedicht opgegaan.
Telkens echter las hij la Romanina voor wat hij geschreven
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had, dit was de belooning voor haar lijdzaamheid en zorg. Geheel ontroerd was zij
van het slot van het eerste bedrijf, waar Jarba Aeneas wil dooden, die echter door
Dido gered wordt. Deze verneemt dan tevens in haar liefdesontroering, dat hij weg
moet naar Italië. Aangrijpend van dramatische kracht vond zij dat gedeelte van het
tweede bedrijf, waarin Dido Aeneas, in listige overlegging, om raad vraagt wat te
doen: òf aan Jarba haar hand te schenken òf zichzelf den dood aan te doen? Hij
weigert evenzeer haar te raden Jarba's gade te worden als de gevraagde gunst te
bewijzen haar te dooden, en wanneer zij, om hem verder te beproeven, in zijn
tegenwoordigheid Jarba haar hand belooft, snelt hij weg. Maar dan kan zij tegenover
den verfoeiden Moorenkoning, want als Jarba zelf en niet als Arbaces, diens afgezant,
is hij intusschen bekend, niet langer huichelen. Zij verbreekt haar woord in een
uitbarsting van hartstocht. Jarba eischt van haar de verklaring van dien plotselingen
omkeer en dan werpt zij het hem toe:
Je wilt weten waarom? 'k Heb je niet lief!
Mijn oog schuwt je te zien, 'k verfoei je aanblik!
Aeneas' ontrouw brengt mij tot geklaag,
En Jarba's liefde wekt mijn haat gestaag.

Onder la Romanina's geestdriftige aanmoediging, schreef hij het derde bedrijf als in
een uitstorting van den heiligen geest, onbewust haast. Er was een dramatische stijging
in het stuk van aangrijpende kracht. Geen tooneeldichter in Italië had vóór hem het
drama tot zulk een hoogte weten op te voeren. Het begon, en hij toonde daarmee zijn
meesterschap over de sceneering, met een tweegevecht tusschen Jarba en Aeneas,
tusschen Mooren en Trojanen, waarbij Aeneas overwinnaar bleef, maar edelmoedig
zijn vijand het leven spaarde. Een duet tusschen Selena en Aeneas, waarin zij hem
eindelijk bekent hem lief te hebben, zonder dat ook dit hem van zijn plicht om te
vertrekken kan afroepen, was een prachtige tegenstelling van het hevige eerste tooneel.
Aeneas moet heen, hij gaat heen: de roep der goden is onafwijsbaar. Carthago gaat
door Jarba's vijandschap in vlammen op, maar Dido's droefheid om het verlies van
den man dien zij liefheeft is heviger dan om de verwoesting van haar stad. Als een
laatste gunst verzoekt zij Jarba om den dood, terwijl zij Aeneas nu vervloekt, wat
Selena er toe brengt haar liefde voor den heengeganen
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held uit te spreken. Dit echter versterkt Dido's wanhoop en woede, die nu, terwijl de
vlammen zich om haar heen verheffen, den goden smaadt, wijl allen om haar heen
haar verloochenen en verraden. Dan stort zij zich in de vlammen. De zee stijgt uit
haar bedding op in een vloedgolf: Carthago wordt tegelijkertijd door vuur en water
verwoest, maar het eene element door het andere overwonnen, de brand gebluscht
en de zee verkalmd, of Neptunus omgeven door nereïden, sirenen en tritonen stijgt
uit de kolken op en zingt met de zijnen de licenza: het slot.
La Romanina's bewondering voor het werk van haar vriend was allengs sprakeloos
geworden. Was dit dezelfde Dido, die zij van andere dichters zoo goed kende? Vooral
aan het slot had Metastasio een kracht weten te schenken, welke haar deed
verstommen. Zij wist niet hoe ze haar zielerijkdom zou uiten: zij weende en lachte
terzelfder tijd. Zij sloot haar dichter langen tijd in de armen en herhaalde het nu over
en weer: ‘mijn Pietro, mijn groote, groote dichter, hoe zal ik je danken, dat ik, ik de
arme Romanina, je dienares en niet méér, je tot dit meesterstuk heb mogen bezielen.
O, ik ben gelukkig, Pierino, ik ben gelukkig!’
Zij brak in snikken uit. Van geluk? Ongetwijfeld. En toch was er in haar gevoel
iets, dat zij niet wist te verklaren, en haar aandeed als een steeds dreigender toekomstig
verlies van zijn liefde.
Hij drukte haar dankbaar aan zijn borst, en kuste hare tranen uit de oogen, ietwat
verstrooid toch, geheel gegeven nog aan zijn Dido, geheel levende nog in fantastisch
leven. Tegenover Dido en haar lijden was la Romanina met haar liefde en
dankbaarheid voor hem-zelf, hem te persoonlijk, zoo niet te materieel. Hij
beantwoordde hare kussen slechts met spitse lippen, maar in haar aandoening bemerkte
zij dit niet.
Zij spraken lang over het slot, dat misschien te tragisch zou gevonden worden: het
publiek wilde immers gemeenlijk een blijeindigende tragiek. Maar wat haar, wat
hem de belofte schonk van een succes, was dat hij vooral aan het slot naar den
heerschenden smaak den decorateur gelegenheid had gegeven tot een pracht van
doeken, den costumier tot een rijkdom van kleedij, den tooneelmeester tot aanwending
van de ingewikkeldste machinerieën. Het publiek, overal, maar vooral te Napels,
hield daarvan. Daar moesten veldslagen op het tooneel voorkomen, hevige rampen
als aard-

Groot Nederland. Jaargang 11

563
bevingen, ineenstortingen van paleizen of tempels. Il maestro Sarro had juist in zijn
laatste opera Parthenope een ruitergevecht gebracht met honderd ruiters over en
weer, waarvan de generaals te paard, vóor dat het gevecht begon, een duo hadden
gezongen in een chromatische klankstijging van zoo melodischen rijkdom, dat het
publiek èn den zangtwist èn het ruitergevecht driemaal had laten overdoen.
Een dergelijk succes voorspelde la Romanina der Verlaten Dido indien Sarro er
maar half zooveel muziek aan gaf als hij aan zijn Parthenope besteed had.
***
Het duurde echter nog geruimen tijd eêr Metastasio aan zijne verzen den verfijnden
klank had geschonken, welke, ofschoon er reeds dadelijk voor anderer gehoor in,
zijn begeerte om den vorm terzelfder tijd te vereenvoudigen en te vermooien, voldeed.
La Romanina had er een gala-avond van gemaakt, toen haar dichter zijn Verlaten
Dido zou voorlezen. Daar was in haar met vele kaarsen op vergulde luchters verlicht
‘apartement’, waaruit voor ditmaal de papegaai verbannen was, al wat Napels aan
muzikale grootheid bezat, te gelijk met Mazzanti en zijn intusschen reeds herhaaldelijk
hervormd gezelschap. Daar waren ook de rijke bankiers Farina, daar was ook
Pergolese met zijne groote schitterende oogen en zijn altijd bleek gelaat, die een
jongen Sakser had meegebracht, blozend en ietwat plomp, pas in Napels gekomen
om het contrapunt te leeren. Hij heette Johann Adolf Peter Hasse, als men precies
zijn naam wilde weten, maar die was natuurlijk te barbaarsch om uit te spreken. Die
teutonische namen klonken in het oor als een vrachtkar die over grint rijdt. Men
noemde hem dus ook maar ‘Cássé’, of, nog gemakkelijker, ‘il Sassone’ - ‘de Sakser’,
ofschoon hij, Hamburger van geboorte, heelemaal geen Sakser was. Maar dat kwam
er niet op aan. Hij was over Dresden naar Italië gekomen. Alle Teutonen kwamen
over Dresden of Weenen naar Italië. En voor de muziek bestond eigenlijk van geheel
Duitschland, Dresden en Weenen maar.
Een alleraardigste bescheiden jongen, die ‘Cassé’: de oude Scarlatti was dadelijk
met hem ingenomen, en dit verleende hem in Napels oogenblikkelijk gehoor. De
Farina's leken zich ook voor
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hem te interesseeren. Hij had als zanger willen beginnen. Jawel, iedereen wou maar
zanger worden, tegenwoordig! - maar zijn stem leek naar niets, en dan een uitspraak
van het Italiaansch, gruwelijk. Maar klavierspeler van talent en een paar dingen, die
hij gecomponeerd had, wezenlijk heel goed. Metastasio had gaarne kennis met hem
gemaakt, ook wijl Pergolese hem meebracht, in wien ieder, allengs, den grootsten
toondichter begon te waardeeren, dien Italië de laatste jaren had voortgebracht.
Wat echter hem dezen avond een nog grooter voldoening schonk dan de
tegenwoordigheid van al deze kunstenaars, gekomen om hem een werk te hooren
voorlezen, waarvoor zij door La Romanina's geestdrift reeds in de hoogste
verwachting waren, was dat zijn ‘Tweelingbroeder’ terug was met Porpora! Carlo
Broschi was in Napels terug! Il Farinello bevond zich weer in de stad waar zijn
triomftocht door Italië was begonnen. Ieder had daar natuurlijk reeds over gelezen,
in brieven, in ‘ephemeriden’. Hij was van stad tot stad gegaan, altijd met Porpora,
Bologna na Rome, Venetië na Bologna, Milaan na Venetië, en in zoovele andere
steden meer, en had een succes gevonden, overal, zooals niemand van een vroegeren
zanger zich herinnerde. Men moest er Porpora over hooren, die raakte er met zijne
anecdotes niet uitgepraat over. En wie gedacht had dat Il Farinello door dit succes
verwaand en grillig zou zijn geworden, overmoedig en aanmatigend, zooals de meeste
andere castraten van naam, - maar Metastasio had dit uit de brieven van zijn Gemello
beter geweten - verblijdde zich in stilte, dat dit nièt het geval was.
Il Farinello was dezelfde stille, ietwat weemoedige en ernstige kunstenaar, dien
men had zien heengaan.
Nu was hij, aan den vooravond van zijn vertrek naar Weenen, waarheen Porpora
hem eerst later kon volgen, den vorigen dag in Napels teruggekomen, en met zooveel
blijdschap had Metastasio hem verwelkomd, dat la Romanina er weer iets bij voelde,
dat haar eigen vreugde over het terugzien verminderde. Zij kòn niet nalaten jaloersch
te zijn. Zij was het op zijn kunst, op zijne vrienden, zelfs op de kat, die hij toevallig
streelde. Alles en allen, waardoor hij zich maar even van haar afwendde, deden haar
in stilte lijden.
*

**
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De voordracht van ‘De Verlaten Dido’ was in dezen kring van uitgelezen
beoordeelaars een succes, dat bij de voorstelling wellicht in luidruchtigheid, maar
niet in geestdrift kon overtroffen worden. Het was waar: Metastasio las met groot
talent. De geboren improvisator deed zich gelden door wel volgehouden intonatiën.
Zijn stem was welluidend, in de hartstochtelijke tooneelen zeer krachtig. Zijn uitspraak
keurig als zijne verzen zelf, welke hier en daar aan den zuiveren snit van oude
cameeën deden denken. Er waren regels bij - trouwens dit was reeds opgemerkt in
zijne vroegere werken - welke in de herinnering bleven hangen, wanneer men hen
eens gehoord had.
Hij poosde eenige oogenblikken na elk bedrijf om zijn toehoorders gelegenheid
te geven hunne gedachten en opmerkingen te uiten. Na het eerste bedrijf had de oude
heer Vanvitelli het gezelschap aan het lachen gebracht door met een verzuchting te
zeggen: ‘jammer, dat Gigi het niet kan hooren!’
Die dacht maar altijd aan zijn zoon Luigi, sedert kort te Rome benoemd tot
bouwmeester van Sint-Pieter.
Il maestro Sarro, die de muziek zou schrijven voor de Verlaten Dido, vroeg eenige
inlichtingen, maar aller aandacht was gespannen op het vervolg, behalve dan die van
la Bettina, Mazzanti's wettige maar niet trouwe gade, la Pie' d'ucellino bijgenaamd.
Deze, wetende van Metastasio's voornemen om ook het tusschenspel te schrijven,
waarin niet gedanst zou worden, nam nu alvast onder de lezing haar wraakje door te
toonen, dat zij voor die Verlaten Dido niet een erwt gaf. Tot hevige ergernis van la
Romanina natuurlijk. La Bettina had maar telkens in haar spiegeldoosje gekeken om
haar mouches te verschikken, of zat achter haar waaier te fluisteren met een der
Farina's.
Met het tweede bedrijf steeg de geestdrift, welke zich in het derde bedrijf niet
langer bedwingen kon, maar telkens in bravo-geroep uitbrak. Na de licenza stond
de oude Scarlatti op, en, Metastasio omarmende, kuste hij hem op beide wangen en,
grooter overwinning nog voor den dichter, la Bettina was allengs aandachtig gaan
luisteren, evenals de anderen.
Men vond het stuk zoo mooi, de verzen zóo welluidend, dat men het als tragedie
vergeleek met de Meropa van den markies Maffei. Het kon succes hebben ook zonder
muziek, verklaarde Vanvitelli.
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Deze opmerking evenwel viel hier niet in goede aarde, daarvoor waren allen te veel
overtuigd, dat zonder muziek het tooneel eigenlijk geen kunst was. Een drama zonder
muziek was als een vogel met gekortwiekte vleugels.
Sarro was verrukt. Hij zou dadelijk aan de partituur beginnen. Leo, die moeite had
gehad met zijn muziek voor Zenobia in Palmyra van Apostolo Zeno, dat het seizoen
zou openen, benijdde hem. Sarro zou zeker met dit van dramatisch leven bezielde
werk succes hebben. Welk een verschil: Zeno's Zenobia en Metastasio's Dido! Men
sprak er over, want Zeno's werk was door de repetitiën bekend. Pergolese vond het
woord, dat er op paste: het was het verschil tusschen een mooie jonge vrouw en een
oude, die zich jeugdig voordoet. La Romanina zeker zou de Dido zingen, en de
galante oude Scarlatti maakte haar reeds vooraf zijn compliment: zij zou er
aanbiddellijk in zijn. Sarro trouwens nam zich voor om de partij geheel
overeenkomstig hare stemmiddelen te schrijven. Maar de grootste voldoening genoot
de dichter, toen zijn ‘Tweelingbroeder’ hem zeide, dat hij te Weenen de Aeneas-partij
wilde zingen, zoodra de muziek er voor klaar was.
Metastasio kreeg een kleur van pleizier. Hij dacht plotseling aan die andere
Marianna, die, indien zij hem misschien al vergeten hadde, door dit werk, waaraan
hij het beste van zijn kunst had gegeven, zich opnieuw zou herinneren, hem beloofd
te hebben de aandacht des Keizers op hem te vestigen. Hij drukte Farinello hartelijk
de hand, maar, terwijl men nu bij hem aandrong om dat voornemen op te geven om
gelijk met dit melodrama een eigen tusschenspel te willen laten opvoeren, bleef hij
daar toch aan vasthouden. Hij hechtte er aan deze nooit beleefde overwinning te
genieten. Had hij, zooals men zei, een tragedie geschreven van de uiterste dramatische
kracht, hij wilde toonen, dat hij voor een opera buffa niet minder talent had.
‘Hè, wàt? Een opera buffa’ - een ‘komiek zangspel’ - zeiden sommigen
verachtelijk: dit achtten zij goed voor tweede en derde soorts kunstenaars.
Maar de oude Scarlatti, die zich voor dezen avond gestoken had in een prachtig
hofcostuum van blauw fluweel met goud geborduurd op de borst zijn ridderkruis van
den ‘Gouden Spoor’ in brillanten, een beetje ouderwetsch van snit, zooals hij trouwens
heelemaal was, de oude heer, dien ieder hoogachtte en vreesde,
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kwam daar met zijn gezag van uiterlijke pracht en innerlijke beteekenis tegen op.
Het werd tijd, dat men dit vooroordeel op de prullemarkt bracht: het komieke genre
kon even goed zijn als het ernstige. Misschien zelfs beter, dit hing van de verzen en
van de muziek af. Hij zag, bijvoorbeeld, niet in, dat zijn Zangmeester minder van
muziek was dan zijn Tigranes. ‘Per Bacco’, zoo eindigde hij, ‘ik lach liever dan dat
ik huil, ook in de muziek.’
De meesten spraken hem ook nu niet tegen, ofschoon zij er wel lust toe hadden:
Sarro, Leo, Porpora. Maar waar deze zoo maar ‘bravo’ riepen, kalmpjes, waren de
jongeren het hartelijk met den ‘patriarch’ eens: Pergolese, Hasse, Il Farinello, il
Gizziello, die in De Verlaten Dido zou debuteeren. Zij verwezen naar de komieke
zangspelen van den maestro Vinci: meesterstukjes van bevallige muziek, waarvoor
het publiek den neus optrok, terwijl hij nu pas met een Semiramis in Rome het succes
had gevonden, dat zijne vroegere lichtere werken hem al lang hadden moeten
verzekeren. O, die oude Scarlatti! Wat een onverwoestelijke jeugd zat er in dien
grijsaard! Zeker, wanneer hij de muziek schreef van Metastasio's tusschenspel, dan
zou, afgescheiden van de waarde van dit werk, de lichtere muziekkunst een
aanmerkelijk punt winnen.
*

**

In dien tijd van overproductie van muziekkunst in Italië, werkte enkel Metastasio
aan zijne stukken als een juwelier: voor de meeste dichters en toonzetters was een
dramatisch werk de arbeid van enkele weken, zoo niet dagen. Pas was het eene
geëindigd, of zij begonnen weer aan iets anders. Sarro was dadelijk aan zijn muziek
voor De Verlaten Dido begonnen. Vaak bracht hij er wat van mee om de partijen
geheel met de stemmiddelen van la Romanina, Il Gizziello en de virtuozen van
Mazzanti te doen harmonieeren. Zoo zongen zij dan alvast, terwijl de maestro op
het klavier de orchestmuziek speelde, brokstukken, welke door de enkele
bevoorkeurden, wier tegenwoordigheid geduld werd, zeer werden geroemd. Hij was
al lang met zijne drie bedrijven klaar, toen Metastasio nog niet het eerste af had van
zijn Impressario van de Canarische eilanden. Want zoo zou dan het spel getiteld
zijn, dat niets anders was dan een duet tusschen ‘Dorina, beroemde zangeres’ en
‘Nibbio’, die heelemaal van de Canarische eilanden komt om haar te engageeren.
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Maar welk een geest had hij er in gelegd, welke fijne zetten op de heerschende
schouwburgtoestanden! Met vele plichtplegingen biedt Nibbio Dorina een verlokkend
engagement aan, en op haar bedenking, dat zij de taal der Canarische eilanden niet
kent, zoodat wanneer zij in het Italiaansch zingt het publiek niets van het drama
begrijpt, stelt hij haar gerust:
‘Begrèpen.... hoeft het stuk toch niet te worden,
De zang is hoofdzaak, en het spel is niets.’

‘Voor de aria's, antwoordt zij hem, ‘ben ik het volkomen met u eens, maar met de
recitatieven is 't wat anders.’
En hij weêr:
‘Waarom? Juist daarin kan
De taal, waarin U zingen wil niet baten.
Zooals U weet heeft dan
't Geacht publiek gewoonlijk veel te praten.

Maar voor alles verlangt hij haar nu te hooren zingen. O hij is op het punt van goeden
zang verwend: de canaries zingen in zijn land zoo mooi, om er jaloersch op te worden.
Eén aria maar, toe!
Dorina zoekt de gebruikelijke uitvluchten: zij is niet bij stem, verkouden, haar
klavier is ook niet goed. Eindelijk geeft zij zich gewonnen, er volgt een even geestige
als levendige tweezang tusschen haar aria en zijne opgetogen toejuichingen. Zelfs
verlangt hij een da capo, maar dat is haar toch te veel. Integendeel, hij zingt, op haar
verzoek, een cantate, waarvan hij verteld heeft tegelijk dichter en componist te zijn.
‘U dicht dus?’ vraagt Dorina aangenaam verrast.
‘De dichtkunst, antwoordt Nibbio bescheiden:
De dichtkunst, schoone, is zelfs mijn fort!
Een waterkraan is niets daarbij!
Zoodat ik eens, 't is pas gebleken,
Twaalf drama's dichtte in minder dan vier weken.

Onder den indruk van deze dichterlijke vruchtbaarheid zet Dorina
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zich om hem te hooren zingen: nonsens, welke haar onmiddellijk verveelt, zoodat
zij voorgeeft, dat men haar op een feest wacht, en zij heengaat, ofschoon volgens
hem het mooiste nog komen moet.
Toen Metastasio dit eerste gedeelte aan la Romanina en ‘Bulga’, die toevallig
binnen was gekomen, voorlas, zat, terwijl de eerste voortdurend glimlachte van innig
genoegen, de vroolijke ‘Bulga’ te schudden, en telkens klonk van hem òp dat hartelijke
gelach van zieltje zonder zorg, waarom men niet nalaten kon een beetje van hem te
houden. Hij had een manier van lachen tegelijkertijd zoo naief en zoo goedhartig,
hij gaf er zich zoo geheel aan over, dat zij die het hoorden meelachten, en soms niet
eens wisten waarom.
Evenals in zijn Dido gelukte het Metastasio de handeling van het stuk, en daarmee
de belangstelling van wie het aanhoorden, in het volgend bedrijf te doen stijgen. Wel
een gebòren tooneeldichter was hij!
Dorina is dan bezig met het kleed te passen, dat zij in de opera Cleopatra dragen
moet. Zij is omgeven door kleermakers en kameniers, en alle grillen, alle bezwaartjes,
alle driftjes, alle zenuwachtigheidjes der prime donne meestal eigen, maar nog éér
aanstellerij dan natuur, komen in haar spel uit. La Romanina, de eenvoudige, lieve
kunstenares, wier bekoring, ook in haar omgang, juist haar natuurlijk doen was, had
er veel pleizier van, toen haar dichter haar dit gedeelte voorlas, maar vreesde, dat hij
zich onverzoenlijke vijandinnen zou maken van deze en die ‘eerste vrouwen’, die
zij noemde.
Nibbio verrast Dorina in dit oogenblik van beproeving, en zij klaagt hem dan haar
nood over haar beroep:
't Is een Janboel aan 't tooneel!
Drama, blijspel: 't scheelt niet veel.
Hier spreekt luid een cicisbeo
Over 't kapsel van zijn Cleo.
Daar hoort men een delicaatje
't Stuk verklare' aan doove maatje.
De een zegt: ‘'t forto maakt mij razend,’
De ander sist, of roept: ‘verbazend!’
Soms zing ik 't àl door elkander,
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Als mijn lief daar met een ander
In een hoekje fluistren gaat.
En zoo iemand, niet tevreden,
Een bemerking maar doet hooren,
Is soms 't antwoord, en met reden:
‘'t Spijt mij U te moeten storen,
Waarde Heer, maar wijl 'k mijn plaats toch
Niet betaald heb, gun 'k mij praats nog
En wil zeggen waar 't op staat.’

Opgelucht door deze klacht, zingt zij op Nibbio's verzoek de bravour-aria uit de
Cleopatra, waarin zij straks moet optreden. Het is eigenlijk een duet, want de
opmerkingen van den Canarischen impressario wisselen telkens haar zang af. In de
stervensscène raakt hij zoo onder den indruk van haar spel, dat hij om hulp voor haar
roept. ‘Maar nu de eigenlijke aria?’ vraagt hij, als de zangeres zwijgt. ‘Het is uit’,
zegt zij. ‘Ah, antwoordt hij, dat is een fout van den dichter. Dat zou ik beter gedaan
hebben. Ik herinner mij, dat ik in een dergelijke stervensscène de zangeres nog over
een vlinder heb laten doorzingen: roerend, zeg ik U, aandoenlijk!’ Dorina,
nieuwsgierig, hoort zijn nonsens-vlinderaria aan, en dan, om tot de zaken te komen,
vraagt zij: ‘En hoe is 't nu met het contract?’
‘Het is klaar!’ antwoordt Nibbio, terwijl hij haar een vel wit papier voorhoudt. Zij
moet maar zeggen hoe zij het hebben wil.
Nu dicteert zij, dat zij als ‘eerste vrouw’ slechts in lànge rollen zal optreden, dat
de dichter van het libretto altijd een harer vrienden moet zijn, en de impressario,
buiten het honorarium, heeft te zorgen voor de sorbetten, de koffie, de suiker en de
thee, die zij noodig heeft.
Sjokolade met vanilja,
Snuijtabak ook van Sevilja
Van Brasiel of 'n andre streek,
Twee cadeautjes, 't minst, per week.

Op al hare eischen heeft de galante impressario maar één antwoord: ‘'t is in orde!’,
want ook hij is van plan zijne condities te stellen. Hij dingt namelijk naar haar gunst,
en dat hem die verzekerd zij
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is bij hém hoofdzaak. Deze zekerheid echter kan zij hem voorloopig niet geven.
Daarop eindigt het spel aldus:
NIBBIO:
Nu en dan maar 'n heel klein kusje!
DORINA:
Contracteer 't maar met mijn zusje.
NIBBIO:
Ik vrees, dat 'k mij met zoo'n contract,
Aan het eind zou zien verlakt.
DORINA:
Houd maar moed, 't kan zijn dat 't pakt!

***
De oude Scarlatti had zijn bruine krulpruik scheef, toen hij Metastasio zijn
tusschenspel hoorde voorlezen, wat bij hem steeds een teeken was van groot genoegen.
Aan het slot haastte hij zich, onder het geroep van ‘bravissimo!’ zijn grooten neus
met snuif vol te stoppen, en toen, de snuifkorrels van zijn chabot afpinkende, zei hij:
‘ik begin er dadelijk aan, m'n jongen, dàdelijk! Dat is binnen een paar weken klaar!’
De moeilijkheid was de vraag wie de rol van Dorina zou zingen. Maar Mazzanti
wist daar oogenblikkelijk raad op. Hij had in Perugia een jonge zangeres gehoord,
la Tesi, die juist voor die partij geknipt was: prachtige sopraan, ‘bijna even rijk van
klank als die van onze vriendin’ - zei hij met een galanten lonk naar la Romanina ofschoon niet zoo warm, mooi en koket, brunette, zij zou zeker succes hebben, en
verlangde niets liever dan in Napels op te treden.
‘Als zij maar vrij is’, bedacht Metastasio.
Mazzanti zou haar onmiddellijk schrijven.
Scarlatti begon aan de muziek met den ijver, dien een jongere kunstenaar hem
benijd zou hebben, maar nog was hij er niet mee klaar of la Tesi was in Napels
verbonden aan de compagnia van Mazzanti. Deze had inderdaad niets te veel van
haar gezegd: een mooie jongedochter met groote blauwe oogen van bijzondere
uitdrukking, een heerlijken mond van geparelde tanden achter purperen lippen,
sierlijke oorschelpen, die kleurig afstaken, als bloemen, aan het wit van haar
gepoederd kapsel. Overigens een slank figuurtje, licht en lenig, met mooie handjes,
en voetjes klein, de gewrichten sierlijk en dun: een poppetje van porselein haast. Zij
was, toen zij voor 't eerst op la Romanina's ‘apartement’ verscheen, eenvoudig
gekleed, in een japonnetje van Indisch neteldoek, met weinig sieraden, bewijs dat
het haar nog niet gelukt was een rijken beschermer
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te vinden, maar zij begon haar succes te Napels met de levendige belangstelling te
wekken van den oudsten Farina. En een stem! Jaloersch, waar het haar liefde voor
Metastasio gold, was la Romanina te edelmoedig om in ander opzicht hare
kunstzusters te benijden. Trouwens wat haar kunst betrof was zij de meerdere van
allen. Ach, zij maakte zich geen illusies meer als vrouw. ‘Gehad’, ‘geweest’, waren
de harde vonnissen, welke zij verstandig genoeg was over zich-zelf uit te spreken.
Behalve dat zij zich aan ‘hem’ vastklemde met alle krachten van haar hart.
Zij erkende het gaarne met Scarlatti en de anderen, dat la Tesi een bijzonder
bekoorlijk geluid bezat, en toen de oude ‘ridder’ deze eenige bekende aria's had
hooren zingen, wijzigde hij de partij van Dorina overeenkomstig de gegevens van
haar stem. Er was geen twijfelen aan of het zou voor allen een succes zijn, temeer
daar de partij van Nibbio gezongen zou worden door een jongen zanger, die reeds
een paar jaar tot Mazzanti's troep behoorde, Emilio Montanaro genaamd, maar
gewoonlijk Il Bastardello geheeten, wijl hij, vondeling, een kind was van de
‘Allerheiligste Annunziata’, zooals men dat noemde. Hij liet zich trouwens zijn
bijnaam met uitnemende ongedwongenheid aanleunen.
Maar wat geen succes had, dat was Zeno en Leo's Zenobia in Palmyra. Het drama
niet, wijl het publiek de handeling slepend vond. De muziek niet omdat Leo, wiens
kerkmuziek door ieder geroemd werd, en die daarin door niemand werd overtroffen,
zich misschien door Zeno's taaie verzen door deze zijde van zijn talent te veel had
laten leiden. Wat te minder in den smaak viel, wijl hij, ofschoon met tien jaar diens
oudere, machtig onder den invloed was geraakt van Pergolese, die de muziek door
vereenvoudiging van den heerschenden stijl tot edeler bezieling wilde brengen.
Zenobia in Palmyra werd een paar keer gegeven, toen luisterde niemand er meer
naar. In de Toledostraat was het lawaai niet heviger dan in den
Sint-Bartholomeusschouwburg gedurende de tweede en derde Zenobia-voorstelling.
Leo was er kapot van, en hij, die toch al òp was van zenuwen, wijl hij de gewoonte
had altijd 's nachts te werken, en zich overdag weinig slaap kon gunnen, liet, na een
hevige scène in het koffiehuis, waarin hij op het Napelsche publiek was uitgevaren
als een bezetene, zich vooreerst niet meer zien.
Mazzanti was door dien slechten uitslag van een opera, waaraan
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het adelscomité van den schouwburg groote sommen had besteed, haast nog
wanhopiger dan Leo. Hij vreesde voor zijn goeden naam als capo-virtuosi, en dat de
heeren voor een volgend seizoen hem zouden laten schieten. De repetitiën van De
Verlaten Dido waren reeds zoover gevorderd, dat het werk, zoo noodig, binnen enkele
dagen opgevoerd zou kunnen worden. De spanning van het Napelsche volk, zelfs
van hen, die niet de geringste kans hadden, het ooit te zullen hooren, was zoo groot,
dat zelfs de ‘lazzaronen’ over de aanstaande opvoering spraken. Mazzanti, ook daartoe
opgeprikt door zijn vrouw, die het nog maar niet kon verkroppen, dat zij achter de
coulissen moest blijven, smeekte Metastasio hem het werk nu reeds, met een ballet
als tusschenspel, te laten opvoeren. Vergeefs. De oude Scarlatti was bijna met zijn
Impressario klaar: la Tesi en il Bastardello repeteerden al het eerste bedrijf: de twee
stukken zouden tegelijk opgevoerd worden, en dit kon binnen een paar weken zijn.
Indien het publiek gespannen was, dan kwam dit óok door het feit, dat men op
denzelfden avond een drama en een blijspel zou hooren door denzelfden dichter
geschreven, met muziek van Sarro voor 't een, en van Scarlatti voor het ander. Het
was een litteraire en muzikale gebeurtenis, waarover men zelfs reeds in de blaadjes
van Rome schreef.
Eindelijk dan had Scarlatti zijn muziek voor den Impressario klaar. Het was, voor
allen die haar bij de repetitiën hoorden, een wonder, dat een goed vijf en
zeventig-jarige zoo iets had kunnen schrijven: iets zoo lichts, zoo bevalligs, zoo
geestigs. Metastasio's spel was door Scarlatti's muziek bijna overtroffen. In ieder
geval hadden de twee kunstenaars, de jonge en de oude, elkaar aangevuld om van
het werkje een juweel te maken zoo bekoorlijk als een dier renaissance-vazen van
edele metalen en kostelijke steenen van Benvenuto Cellini. Men gevoelde het
aanhooren als een aan het hart bewezen weldaad, te meer wijl la Tesi in zang en spel
zich voor de luchtige tooneelsoort haast de gelijke toonde van la Romanina in de
dramatische, en il Bastardello haar voortreffelijk bijstond.
De opvoering der beide opere was reeds aangekondigd, toen het gerucht zich door
Napels verspreidde, dat de oude Scarlatti overleden was!
‘Wàt zeg-je, Scarlatti dood?! Onmogelijk! Ik heb hem een paar dagen geleden nog
in de Chiaja gezien!’
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Toch is 't zoo, caro mio, de ridder Scarlatti is dood. Gisterenavond overleden.’
Januari had eenige gure, vochtige dagen gegeven. De oude heer, overspannen
reeds en ietwat verzwakt door zijn arbeid aan Metastasio's Impressario, was
onvoorzichtig geweest. Hij had koû gevat, de ongesteldheid was plotseling verergerd,
en voor nog zijne vertrouwdste vrienden wisten van zijn ziekte, was hij reeds stervend.
Een haast benijdenswaardige dood voor den ouden kunstenaar, want hij had weinig
en kort geleden.
Ja maar, dit kon hen, die hem na waren, slechts in geringe mate troosten, en wie
in Napels gevoelde zich niet te behooren tot zijn familiekring? De ‘lazzaronen’ waren
gewoon hem elkaar aan te wijzen, wanneer de ouderwetsche heer met zijn reuzenpruik
en zijn ridderorde, vroolijk zwaaiende met zijn wandelstok met briljanten knop, hen
voorbij ging. ‘Daar is de ridder Scarlatti! Leve de ridder Scarlatti!’ Dan, in Napelschen
tongval, noemde hij deze naakte lazarussen zijn ‘zeuntjes’, en zei geestigheden, die
hen deden lachen. Bedelaars, schooiers, gauwdieven, zakkenrollers, deze menschen,
hij had medelijden met hen, wetende, dat aan hun verdierlijking vreemde
overheersching schuldig stond. Hij hield van hen, wijl hij wist, dat zij met al hunne
ondeugden goed waren. Hij vergaf hun alles: zelfs wanneer zij niet konden nalaten
hem, hun afgod, den zakdoek, of, als hij niet oppaste, snuifdoos of horloge te
ontfutselen. De ridder Scarlatti was dood! De ‘lazzaronen’ braken in geweeklaag uit,
hevig, luid, wanhopig. Hun verschrikkelijke droefheid zou over enkele dagen den
lach niet kunnen weêrstaan - zij wierpen zich nu op het aangezicht voor hunne
wonderdadige beelden Onzer Lieve Vrouwe, vooral voor ‘de Bruine’, in de
bouwvallige kerk van Santa Maria del Carmine, om haar gezegende tusschenkomst
af te smeeken voor het behoud zijner ziel.
Maar het was niet enkel Napels' straatvolk, dat het verlies van den grooten
kunstenaar voelde als een persoonlijk onheil: van het vice-koninklijk hof, waar
kardinaal Althann dadelijk een mis las voor zijn zielerust, tot in de
advocatengesprekken in de Vicaría, in de paleizen der Napelsche grooten, tot in de
krotten van de Sinte-Lucia-buurt, overal werd de dood van dien ‘armen Scarlatti’
beklaagd. Allerheiligste Madonna! Wat een verlies voor de kunst, wat een innig
droevig sterfgeval. Juist nu, aan den vooravond van zijn nieuw succes in den
Sint-Bartholomeus-schouwburg, waarvan
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‘die arme ridder’ zich zooveel had voorgesteld, daar kwam hij nu te sterven.
Santissima Madonna, wat is toch het leven, als je dat zoo nagaat! Die arme ridder!
Die arme Scarlatti! Wat een verlies voor de kunst, voor geheel Napels!
O, niet zoo luidruchtig in hun geklaag waren zijne vrienden, de kunstenaars in de
omgeving van la Romanina en Metastasio, luidruchtig toch ook wel, sommige hunner.
Immers het sterfgeval kwam zoo onverwacht, de oude kunstenaar was zoo snel uit
hun midden heen gegaan! Men gevoelde nu zoo zeer zijn verlies: zijn karaktervolle
persoonlijkheid, als een van een lang verleden tijd, in het leven gebleven om te toonen
hoeveel geest, gevatheid, verstandsscherpte men toen bezat. Altijd, ondanks zijne
stekelige gezegden, zoo goedhartig, zoo tegemoetkomend aan jeugdige talenten, in
zijn grijsheid zoo open van bevatting voor hunne idealen, welke hij toch niet altijd
kon deelen, als menig jongere het niet was. Pergolese, Hasse, Leo gevoelden zijn
verlies als dat van hun vader. Trouwens van wien der tegenwoordige meesters, wier
naam reeds beroemd was door geheel Europa, was hij nièt de vaderlijke leermeester
geweest?
Onder de minst luidruchtige van hen, die treurden om zijn dood, was la Romanina.
Maar, zeker, zij gevoelde zijn verlies met een smart, welke haar telkens als zij over
den ‘goeden maestro’ sprak, de tranen in de oogen bracht. Zij was zelfs een der
weinigen geweest, die van zijn onverwacht doodsgevaar had gehoord. Naar zijn
sterfbed gesneld, was zij daarvan slechts geweken, toen de dood was ingetreden.
Metastasio? Ook voor hem was het verlies van den grooten grijsaard een hevig leed,
maar hij leefde te veel in zijn verbeeldingswereld: een warrel nu van Dido's
liefdesdood en Dorina's koketterie, om voor het werkelijke leven om zich heen iets
anders dan een afgetrokken aandacht en een vaag gevoel te bezitten. Zoolang zijn
Dido en zijn Impressario nièt opgevoerd waren, dus door de inmenging van het
publiek in wat eens het geheimste, het gevoeligste zijner ziel was geweest, in hun
intimiteit voor hem waren ontwijd, zoodat hij er allengs zich van vervreemdde,
zoolang leefde hij enkel voor dit leven zijner ziel, en kon hij slechts Dido's tranen
weenen, en Dorina's vroolijkheid uitlachen. Toch was de plotselinge dood van den
meester Scarlatti te hevig een slag, in zijn enge en in zijn wijde omgeving werd er
met te veel deelneming over gesproken, dan dat niet ook hij dit verlies zou gevoeld
hebben.
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Dat werd een begrafenisplechtigheid, waarvoor geheel Napels te hoop liep. Reeds
dadelijk was het lijk, uitgedoscht in het prachtigst gewaad van den overledene: een
kazak van karmozijnrood fluweel met goud geborduurd, een vest van gebloemde
zijde, de statigste pruik op, de wangen van het plotseling met zijn grooten neus en
dunnen mond zoo ingevallen gelaat wat òpgekleurd, de ridderster op de borst, den
degen ter zijde, door de gemaskerde broeders van de Heilige Misericordia gebracht
naar de kapel van het Gesticht der ‘Armen van Jezus Christus’. Van het
conservatorium dezer instelling was de overledene jarenlang de geëerde leider
geweest: hier zou zijn stoffelijk overschot dan in de versombering der hoog
opgehangen zwarte draperieën met de zilveren tranen er over uitgespat, in het licht
der hoogopstaande rouwkaarsen, te pronk liggen onder het gebed zonder einde der
monniken van Sint Onofrius. En spoedig was er in de niet groote rouwkapel een
atmosfeer van verstikking door de hoopen opeengestapelde bloemkransen, die
verwelkten, en de hitte van het menschengedrang, waarin vrouwen flauw vielen, en
kinderen, onder het geschreeuw der moeders, huilden van verdrukking.
Naar de beschikking van den overledene zou de bijzetting geschieden in de kapel
der Heilige Cecilia in de kerk der Karmelieten van den Heiligen Berg. Een
begrafenisstoet als van een koning: een lange processie Oostenrijksche soldaten,
monniken, broeders der Heilige Misericordia met hunne zwarte suikerbroodmutsen,
welke geheel hun gelaat bedekten en slechts door twee gaten den oogen het uitzien
veroorloofden, en hunne zwarte pijen, muziek welke een Miserere uitweende,
deputatiën van kunstenaarsbroederschappen, de groep van een hoogen geestelijke in
groot ornaat onder zijn baldakijn, gevolgd door de kanunniken van den heiligen
Jannuarius, die litanieën zongen, de doode in zijn prachtig gewaad, het gelaat naar
de zon, welke dien morgen scheen met regen voorspellende prikkeling, de kist
overtrokken van blauw fluweel met zilveren beslag, de rouwdragers, en dan bloemen,
opnieuw bloemen, altijd bloemen, wagens vol bloemen en opnieuw muziek, weenend
het Miserere, en nog weêr litanieën-kreunende monniken en broeders der H.
Misericordia. Allen, van de eersten tot de laatsten, met walmende fakkels in de hand
of kaarsen, die door het voortbewegen van den drager waren als zieltjes, die te sterven
leken, zoo klein was het vlammetje aan de pit.
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Onder het geween der muziek liet het volk van Napels zijn hevig geweeklaag hooren,
en sloeg zich van wanhoop en erbarmingshoop op de borst, terwijl de burgers, die
den langen stoet blootshoofds en zich bekruizend zagen voorbijtrekken, zich bogen,
of, de armsten, zich nederwierpen in het slijk der straten. Napels gaf zijn groeten
burger een uitvaart zijner en harer eigen muziekoverleveringen waardig, en haastte
zich over zijn dood al het groote verdriet met nadruk te kennen te geven, om des te
eerder het recht te hebben zijn leven van lachende zorgeloosheid te hervatten.
***
En de voorstelling? De voorstelling was aangekondigd en kon niet uitgesteld worden.
Op den avond der begrafenis was de schouwburg gesloten gehouden, maar den
volgenden avond....
O, als gij die schouwburgzaal gezien, die drukte bijgewoond haddet, het zou een
herinnering voor heel uw leven geweest zijn. Snikheet, natuurlijk, want alle kaarsen
opgestoken, alle loges verlicht, bezet met de mooiste en rijkst-getooide vrouwen, de
prachtigste cicisbei, kardinaal Althann, de onderkoning, in zijn loge met zijn hof van
prelaten, prinsen en prinsessen, de ‘bak’ vol gepakt, het publiek opschreeuwend naar
boven, de ‘engelenbak’ joelend papieren puntvliegers uitwerpend naar alle kanten,
sonnetten op Scarlatti's dood uitgooiende, die neerfladderden, zoodat in de loges alle
handen er naar grepen om een vel te bemachtigen, en tevens te voorkomen, dat het
papier in brand zou raken, honderden handen in den ‘bak’ naar de
omlaag-schommelende vellen in wilde reiking opgeheven: het was een tooneel van
even bekoorlijk als demonisch volksleven. Daar was maestro Sarro, die met zijne
‘professori’ in het orchest kwam, en al vast met stormkracht werd toegejuicht. Het
was stilte in eens, of liever minder lawaai....
Welk een succes, dat eerste bedrijf van De Verlaten Dido, welk een geestdrift van
het publiek, welk een onstuimige vreugde van een samengedrongen volk om een
nieuw kunstwerk te begroeten! Het bravo-geroep, na elke aria of recitatief, was als
een loeiende storm: la Romanina zong, zooals zij, zei men, nog nooit gezongen had:
zij was groot, zij was overweldigend. Telkens moest zij dit of dat opnieuw zingen.
Il Gizziello? Een debuut, bijna zoo schitterend
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als dat van Il Farinello, die, had men gehoord, nu in Weenen zoo werd toegejuicht.
Ah, Napels was wel een gezegende stad. Het ‘Gelukkige Campanië’ droeg wel zijn
naam met eere! Het zou altijd de schoonste stemmen der wereld bezitten om zijn
levensvreugde uit te zingen. ‘Bravo Gizziello, bravo caro!’
De muziek van Sarro? Zeer dramatisch, zeer ‘zingbaar’ vooral, heel goed kortom.
Toch stond zijn Parthenope hooger, maar overigens, toch wel.... enfin! Sarro was
een van de beste. Eindelijk het drama van den abbé Metastasio. Maar dat was een
openbaring! Kon een melodramatisch gedicht zulke welluidende verzen geven, zulke
precies-gezegde en beteekenisvolle dichtregels, kon het zoo zich ontwikkelen, en
tevens zoo krachtig van stijging, statig van gang zich verheffen? Maar, waarachtig,
die Metastasio was een dichter als Tasso! Reeds zijn ‘Tuinen der Hesperiden’ was
uitnemend geweest, zijn Angelica en Medoro even geestig als fijn, maar deze Dido!
Maar deze Dido was waarachtig een meesterstuk! ‘Bravissimo il poeta!’
Na het eerste bedrijf ging het scherm neer met een ovatie aan la Romanina,
herhaalde terugroepingen van allen, maar la Romanina telkens weêr, en telkens
opnieuw.
Maar een deel van het publiek siste om stilte. Het had haast om de muziek van
‘dien armen Scarlatti’ te hooren: zijn zwanenzang, ook om die nieuwe zangeres, la
Tesi, te leeren kennen, te weten wat de abbé Metastasio van het vroolijke tusschenspel
wist te maken. Een rumoerige rustpoos, het publiek in een koorts van bezield
muziekleven, van begeerte om het àndere, het meerdere nog, de stijging te genieten.
Het duurde lang, ongeduldig getrappel, men sprak over een hulde aan Scarlatti aan
het slot. Het scherm op: de muziek van Scarlatti, zijn zwanenzang! O, Santissima
Madonna! wat een verlies, dat hij dood was! Zulk een kunstenaar! ‘Stilte!’ ‘Stilte’'
- ‘Voor den drommel houd toch je snuit!’ - ‘Ah, daar is la Tesi! Mooie vrouw, per
Bacco!’ ‘Pracht van een stem! Uitstekende comica!’ - ‘Ssst! ssst! ssst!’ ‘De muziek
van Scarlatti! De laatste muziek van Scarlatti! O, heerlijk, o, fijn! o, geestig!’ ‘Welk
een genot, welk een verlies!’ ‘Bravo la Tesi!’ da capo! da capo! bravo Bastardello!’
Het publiek nam dien avond deel in de vertooningen met een zieleovergaaf, zooals
men zich niet herinnerde, dat het ooit dermate gedaan had. Waar lag dat aan?
Ongetwijfeld, die nieuwe zangeres,
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die Tesi was een aanwinst, de muziek van Scarlatti - ach, jammer, zijn zwanenzang!
- schitterde van geest als diamanten in het geflonker van kaarslichten. Maar jonge
en voortreffelijke zangeressen had men aan haar debuut reeds zoo vaak toegejuicht.
Voortreffelijke muziek? Napels was gewoon er in te zielezwelgen.
Hoe dan deze bezieling van het publiek als een jong paard, dat een spoorsteek
heeft gevoeld van een geweldigen berijder? Het was Metastasio's genie, dat het
publiek - het Napelsche publiek: onstuimig in den schouwburg als een creoolsche
minnaar in de armen van zijn lief - tot deze ongekende geestdrift bracht. Het was
een triomf voor allen. Van kunstenaars naar publiek, van publiek naar kunstenaars
ging een wederkeerige stroom van geestdrift, die èn in het drama èn in het
tusschenspel steeg tot alle zelfbeheersching verloren ijling. La Romanina bezwijmde,
toen zij voor 't laatst ‘achter’ kwam. Zij moest in de armen harer confraters opgebracht
worden voor de toejuichingen van het publiek. Toen de in der haast bedachte hulde
aan Scarlatti, aan het slot: een openscheuring van het achterdoek in een apotheose
van een ergens opgeschommeld borstbeeld, vertoond werd, moest zij door Il Gizziello
en anderen gesteund worden. Zij kon niet meer, zij was òp, had de helft van haar
partij twee keer, drie keer da capo gezongen. Zij kon van aandoening geen woord
uitbrengen. De voorstelling, om twee uur 's avonds begonnen, was met de
pauzeeringen en de geeischte herhalingen eerst om over half acht 's nachts geeindigd.
Aan het slot van Dido had la Romanina een oogenblik gekend, waarop zij meende
te bezwijken van aandoening, geluk en overspanning, en slechts de uiterste wilskracht
had haar staande gehouden. Nauwelijks voor het publiek onzichtbaar, of zij viel neer.
In geheel haar kunstleven had zij dit hoogtepunt niet bereikt: zij gevoelde, dat De
Verlaten Dido het schoonste was, dat zij had gegeven. Toen het publiek, afgemat
van het toejuichen, eindelijk den schouwburg verliet, toen voor allen deze heerlijke
triomf voorbij was, snelde zij op Metastasio toe, en drukte hem in sprakelooze
ontroering aan haar hart, terwijl in een vloed van tranen haar hoofd neerzonk aan
zijn borst.
(Wordt vervolgd).
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Verzen
door A. Roland Holst.
I.
Zwerversliefde.
Laten wij zacht zijn voor elkander, kind Want o, de maatlooze verlatenheden
Die over onze moegezworven leden
Onder de sterren waaie' in de oude wind....
O, Laten wij maar zacht zijn en maar niet
Het hooge trotsche woord van liefde spreken,
Want al zoovelen moesten daarom breken
Onder den wind in hulpeloos verdriet.
Wij zijn maar als de blaren in den wind
Ritselend langs de zoom van oude wouden,
En alles is onzeker, en hoe zouden
Wij weten wat de wind alleen weet, kind En laten wij omdat wij eenzaam zijn
Maar onze hoofden bij elkander neigen,
En wijl wij same' in 't donker waaien zwijgen
Binnen één zachte droom gemeenzaam zijn Veel liefde ging verloren in den wind,
En wat de wind wil zullen wij nooit weten En daarom, voor we elkander weer vergeten,
Laten wij zacht zijn voor elkander, kind.
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II
Het einde van de schemering woei buiten
Toen we in den donker naast elkander lagen.
De kamer werd een vreemd geheim; wij zagen
Alleen wat oud licht aan de kant der ruiten.
Toen voelden wij, luistrend naar 't waaien samen,
Elkander oud als wind en wereld worden,
En hoe er blaren die voor eeuwen dorden
Ritselend over onze harten kwamen.
En zacht begon, mijmerend bij de ruiten,
De Wind het vreemd eentonig lied te zingen,
Dat aan het einde zingt van alle dingen
En dat wij soms vermoeden maar nooit uiten.
En alles werd zoo oud, dat we aan elkander
Lagen te denke' als aan een langverloren
Verteedering.... en toch kon elk nog hooren
Naast zich in donker 't aadmen van den ander.
Ik luisterde en ik hoorde 't laatste hopen
Sterven, en 't zwijgen van het uiterst smeken,
En wist dat er geen woord meer was te spreken....
Toen stond ik overeind, en ben geloopen
Recht door het vreemd geheim binnen die wanden
Tot aan de deur, 'k lichtte de klink, en golven
Van donker braken binnen en bedolven
Mijn oogen en de heffing van mijn handen -----------O, Eenzaamheid van deze donkre dagen
Der menschen - wij die uitzien en die wachten
Ver in uw storm, hoe moesten wij soms smachten
Naar zachtheid als we u niet meer konden dragen -
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Naar handen om ons hoofd, en 't zacht beroeren
Van lippen over 't dichtgaan onzer oogen;
Naar teederheid door streelingen bewogen
Tot in der lusten zwijmelend ontroeren.
O, Dank aan hen, die zachte, stille vrouwen
Die liefde gaven waar zij konden helpen,
Waar zij de roode wonden konden stelpen
En om een moe hoofd koele handen vouwen.
O, Dank aan hen, aan hen die zachtheid gaven
En warmte en geen verdwaasde woorden spraken,
Maar die met stille mond en zacht aanraken
Van 't lijf, der ziele diepste dorsten laven.
En dank aan u, wier schoone spraaklooze oogen
Ik zie als ik aan hen mijn dank wil geven....
En als mijn leven later eens uw leven
Verwondt, vergeef dan met uw spraaklooze oogen Want dat is alles wat wij kunnen.... Laten
Wij samenhurke' in 't waaie' en zachte handen
Doen om elkanders neigende gelaten Want de oude wind is luid over de landen
En over ons, en van de laatste stranden
Roept ons de zee en wij zijn zeer verlaten.
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De stille Sneeuwdag.
Vandaag is elke droom een daad geweest,
En stilte als een ijl lied uit oude streken De wereld heeft een vroeger vreugd geleken,
En 't heden bleef als een klein kind bedeesd.
En elk die veel van oude tijden leest
Ging uit als om met koningen te spreken Het hart, waar de eigen weemoed was ontweken,
Zweefde over open koelten van den geest.
Want wij ontwaakten in een witte wereld,
En ik ging uit met een vreemd, oud verblijden
Licht om mijn hoofd, en dwaalde en sta nu waar
Door dovend licht nog 't laatste sneeuwen dwerelt,
Terwijl in schemer stilte's wit gebaar
Licht waar de sparren breed hun takken spreiden.
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Uit een oud voorjaar.
I.
Zij is mijn lente van dit jaar,
Zij heeft mijn hart en weet het niet Het licht waait door haar wuivend haar Ver zingt een vogel haar levenslied.
Wij gingen over de hooge hei Diep lag een dorp in de wemeling
Van 't verre licht - zij ging naast mij,
Maar zij wist nauw naast wie zij ging.
Haar oogen open als de dag,
Heur haren wuivend van geur en licht Wreed ging haar blijde, snelle lach
Over mijn sprakeloos gezicht.
O, Wreede lente van dit jaar....
Blij zingt een vogel mijn wanhoopslied En 't licht waait door haar wuivend haar,
En zij heeft mijn hart, en zij weet het niet.
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II.
De dag.
Zij, zij naar wie ik nauw meer durfde hopen,
Zag ik in de open glazen deur verschijnen Zij hief haar hand en hield de lange lijnen
Der witte waaiende gordijnen open,
En zag mij aan en lachte en eindloos hopen
Wondde mijn weemoed met haar ijle pijnen....
Toen ging zij.... 'k zag haar gaan en ver verdwijnen 't Licht woei den dag lang waar zij had geloopen.
Nog in den avond zat ik waar haar luister
Lichtend verschenen was voor mijn verlangen;
En hoorde 't sluimrend loveren gefluister
Buiten.... en zag het onbewogen hangen
En soms even bewegen van de lange
Blanke gordijnen in het koele duister.
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III.
De Nacht.
Door 't waaiend maanlicht is zij weergekomen....
Snel en geluidloos viel het lang gewaad
Neer.... en ik zag heur haren langs 't gelaat
Goudelend naar de blanke borsten stroomen.
En in den nacht heeft leven ons genomen
Tot waar het duizlend in den dood vergaat,
En samen stervend bleven we in een staat
Van dieper lust en siddrender betoomen.
Tot zij, ontwaakt, nam haar gewaad en liep
Door de open deur naar buiten, en heur haren
Woeien in 't late maanlicht goudlend uit....
Ik zag haar na - een haan kraaide en zij riep
Van ver lachende woorden en die waren
Als een hel wonder van licht en geluid.
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IV.
Zij heeft mij lief - zij heeft mij lief Mijn mond heeft in heur diepe haar
Langzaam gedroomd: zij heeft mij lief Ik zag de sterren door heur haar.
Toen stond zij op - 't stroomde ten grond Goudlende brand door 't nachtazuur Ik zag haar staan daarin - ik stond
Stervend te leven voor dat vuur.
Zij die zoo lang in smarten lag
Brandde ijl en koel in 't kalme licht....
In de open hemel van haar lach
Ademde mijn verrukt gezicht.
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V.
Bij den Vijver.
Geluidloos in 't water en nauwlijks bewogen
Spiegelt het ruischende leven der boomen Zoo is haar lachend gelaat in mijn oogen
Een luideloos beeld, en haar ziel in mijn droomen.
Gelijk, voor den geest, van het zingende leven
De stilte de ziel is en zingen maar tijdlijk,
Zoo is haar lach mij 't verglinstrende zweven
Der droom in haar ziel, maar haar ziel onafscheidlijk.
Gelijk ik het Leven in 't spelen der zinnen
Bemin, en in wind en de ruischende boomen,
Wordt tot droomen mijn ziel, en mijn droomen beminnen
Haar ziel in het weene' en de lach van haar droomen.
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VI.
Opkomend onweer.
't Werd eindlijk avond, en ik stond en staarde
Vanaf de bergen - 't onbewogen meer
Werd donker.... bleeke lichtangst, heen en weer,
Woei langs de plotse kimmen, en verzwaarde
De stilte, tot het westen langzaam baarde
Dreunend geluid; toen sloot de stilte weer En zware koele droppen kwamen neer
Uit lage duisternissen over de aarde....
Toen het snel lichten, en het wijd en zijd
Aanrollend donderen.... de duistre dorst
Der aarde wachtte stil en onbewogen En mijn verlangen heeft in eenzaamheid
Gedacht haar hoofd sluimerend aan mijn borst
Onder het wijde waken van mijn oogen.
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VII.
Avond.
Ik herinner mij van lang al henen
Dezen avond en dit licht Sinds die dagen ging een zachtbemind gezicht
Van mij heen, en is verdwenen.
'k Hoor de vogels 't oude lied nog zingen;
't Lied van altijd jonge vreugd En mijn talmen en mijn mijmrend neigen heugt
Zich nog de oude mijmeringen.
Zij veranderen niet veel - maar de oogen
Die hun vroeger zaligheid
Spiegelden, verzonken - en de stille tijd
Rimpelde en bleef onbewogen.
En ik zwierf, en weer heb ik gevonden
Oogen waar mijn droom naar neeg.
Open diepten waar een liefdeziel door steeg,
En wij zwegen waar wij stonden.
En wij stonden hier, en samen zwegen
Wij waar ik nu sta en zwijg En het licht dooft - en het land wordt stil - en 'k neig,
En verlaten zijn de wegen -
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Heb ik nu in de avond al verloren
Wat ik morgen winnen ga?
En het licht dooft - en vanwaar ik zwijg en sta
Kan 'k het laatste zwijgen hooren En de vogels zingen 't oud verblijden
Voor het dalend avondrood
En de steile stilten van den dood
Rijzend uit de zee der tijden.
O, Voor 't eind kan mij maar één ding troosten,
't Is het lied dat nu nog klinkt,
't Zijn de kussen die nu nog mijn liefde drinkt En de nacht komt - en het Oosten
Donkert, en zij wacht mij en haar dorsten
Is mijn liefde en waar de brand
Van haar mond gloeit in heur haren, en haar hand
Kalmt het hijgen van haar borsten,
Zal zij mij bedwelmen en bedaren,
En zij zal mijn dood verslaan
Als mijn lusten sterven gaan
In de diepe schemeringen van heur haren.
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Verzen
door Elize van Kaathoven.
Moeders Handen.
In rustig rhythme gleden ze door de uren;
En dat stil-zorgend, trouwelijk bewegen
Was als een lieflijke, onbewuste zegen,
Tot vrede en vreugde wijdend onze muren.
Menschlijke mildheid had verzacht haar pure
Streng-eedle lijne' en langs de hartewegen
Was levens heilge wil naar ze opgestegen
Tot arbeiden, zoolang de dag wou duren.
Zij glansden mat en blank als binnenwanden
Van schelpen, die in diepe golvenlagen
De kostbre pareldroppelen omvatten.
En zij ook waren zwaar van zuivre schatten,
Want 't liefste, beste en schoonstë onzer dagen
't Kwam al tot ons uit moeders pure handen.
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Schemering.
Bij daglicht staan de dingen strak, gekluisterd,
En binnen strenge omlijningen gekneld,
Tot scheemrings golvenvloed komt aangeweld,
Die alle vormen oplost of verduistert.
Als dan der dingen effen starheid smelt,
Hoort wie stil neerzit en aandachtig luistert,
Hun vrijgeworden stem, die droomrig fluistert
En van wat lief en verrë is, vertelt.
Verdoft en vaag omlijst hangt 't oude glas,
In zijne diepte schijnt het zwak te lichten;
Een sleutel tikt, als roerde hem een hand.
Zacht blikken de portretten aan den wand.
Trilt in den spiegel glans als van gezichten?
Van een gelaat dat mij zoo dierbaar was?
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Woorden.
Zij kunnen hoog opklinken als schalmeien,
Of tot een ijlë ademtocht verzachten;
Zij juichen, weenen, striemen, dondren, vleien,
De woorden, - kloeke dragers der gedachte.
Wat eens de dichter droomde in lichte reien,
Wat denkers vonden en de wijzen dachten,
Zij torsen het in lange, vaste rijen,
Sterk als aaneengesloten legermachten.
Doch wen zij brengen aan de stervelingen
De simpele, de groote levensdingen,
Dan gaan ze wankelend, in hulploos beven,
Alsof te zwaar een last hun werd gegeven,
En op de lippen, die ze wilden spreken,
Versterft hun klank, - de trotsche woorden breken.
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Marktdag.
Zwaar en donker ligt de gracht.
Luchtig komen aangegleden,
Om te brengen aan de steden,
Frissche, blijde groet van buiten,
Bloemenschuiten.
Helrood de geranium lacht;
Klimop sliert, violen kleuren,
Rozen gloeien, rozen geuren
Naast pioen, vergeetmijnieten
En margrieten.
En waar vaart de zuivre vracht,
Wijken alle duisterheden
Uit het water daarbeneden; Langs de lichte booten stijgen
Bloeme' en twijgen.
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De eik
door Frank Gericke.
De eikeboom, rijzig geplant
In het land,
Stuwde zijn bloeikracht in 't wijde,
Rondde zijn weemlend getak
Tot een dak,
Dekte met schaduw de weide.
Diep uit de voedende schacht
Van den nacht
Bracht hij de sappen aan 't streven,
Ademde uitbundige won
In de zon,
Glanzende jonkheid en leven.
Tvogeltjesvolkje ter woon
In zijn kroon
Teelde er zijn twinklende wereld,
Schoon als een bloeiende tuin
Was zijn kruin
Rondom met eikels bepereld:
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Over de velden gespreid
Op hun tijd,
Sproot, door de wuivende jaren,
Tzwellende en bottende hout
Tot een woud
Waar hij als vorst zou gebaren.
Merk hoe de ruimte ter helft
Om hem welft,
Hoor hoe de winden hem streelen Willig staan wolken en weer
In hun keer
Onder zijn blinde bevelen.
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Literatuur
Nieuwe Verzenbundels
III
Daan van der Zee, Uit vreugdige Dagen. Schiedam, Drukkerij ‘De
Toekomst’.
Na den waan eener socialistische schoonheid-om-te-bezingen; welke waan volgt?
Geen waan, zegt Daan van der Zee; de Waarheid! Daan van der Zee is een dichter
die gelooft in de Ziel; ofwel: de Idee. Hij gelooft aan de Idee op zeer bepáálde wijze
- hij is Calvinist -; het doet er niet toe: hij gelooft aan de prioriteit van het
onmateriëele. Alle dichters doen dit; de zich noemende ‘socialistische’ natuurlijk
evenzeer, die zijn alleen door hun mésalliance met Jan Rap een beetje erg omtrent
zichzelven van de wijs geraakt....
Wij staan in de groote Antithese, die door Kuyper psychisch juist is gevoeld, vóór
ze politisch, dat wil zeggen: in besmeurende praktijk, werd benut, aan de zijde van
Daan van der Zee. Dit wil zeggen: we voelen hem aan onze Waarheid nader, dan we
de socialisten gevoelen, ‘cette tourbe d'hommes,’ zooals Barbey d'Aurevilly zegt,
‘qui ne veulent plus être des âmes, qui ne veulent plus être que des esprits, déchaînés
contre la spiritualité même de leur substance, qui était leur gloire autrefois!’1)
Maar al staat hij dichter bij ons, dit is geen reden om hem niet zeer nauwkeurig te
critiseeren. Integendeel. Zijn tegenstanders kan men verfoeien in-massa; en desnoods
daarmee volstaan. Zijn vrienden moet men, tot zijn eigen heil, door en door te
begrijpen trachten, ten einde dat wat in hen ons innig wezen aansprak, in ons zelf
bewuster, met meer genot, dieper te kunnen beleven.

1) ‘Les Philosophes et les Ecrivains religieux’, blz. 26. Paris, Quantin, 1887. Barbey d'Aurevilly
zegt het niet speciaal van de socialisten; maar in het heden en in ons land is deze qualificatie
op hen van bijzondere toepassing.
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Is dus het geloof van Daan van der Zee ons allerminst antipathiek, we zouden het in
aangrijpender uitdrukking wenschen; wat niets anders beteekent dan dat we het
krachtiger verlangen. Wie geloovig is, is geloovig vóór - en in - alles. Dat absolute
nu voelen we in Daan van der Zee's poëzie zeer weinig. Het meest zouden we het
verlangen, ja daar eischen we het, in die reeks Lijdens-Sonetten, die Via Dolorosa
heet. Doch.... men hoore; het eerste:
'k Ging met u naar den hoogepriester heen
en zag het aan, hoe ruwe dienaarshanden
in 't bleek gelaat u sloegen, wreed, gemeen,
een weerloos man, wèl vastgesnoerd in banden.
En ik, - moest toorn niet in mij òp gaan branden? ik liet u staan, ik liet u daar alleen,
'k deê mee aan 't laffe spel, 'k draag mee de schande,
en niemand die u steunde, neen, niet een....
Ja, 'k zag ze staan, en zie ze nog, die allen,
En zie mij-zelf, laf, schuldig aan dien smaad.
Dat op ons hoofd de hel niet kwam gevallen
en dat thans nog die wreede aarde staat, O Lijder, 't was ùw wonder welgevallen,
uw heil'ge wil, uw Goddelijke Daad.

Mijn bezwaren tegen dit gedicht zijn dat het hinkt op twee gedachten. Het ziet den
gehoonden godmensch eensdeels op zeer leerstellige wijze, als een verschijning van
eeuwigen duur - (en daardoor zal dit gedicht niet de niet evenzoo
dogmatisch-geloovigen aanspreken; die de aanwezigheid van Daan van der Zee in
het jaar 33 te Jeruzalem met nuchtere verwondering zullen vernemen) - anderdeels
klinkt er een toon van volkomen natuurlijk-menschelijk meelijden in; dat zelfs den
warmen klank van 't alledaagsche woord ‘gemeen’ niet versmaadt. Mogelijk zal hier
iemand opmerken, dat juist die verbinding en verwinding van leerstelligheid en
eenvoudig menschelijk gevoel de zuivere uitdrukking is van 't geloof eener vrij-groote
categorie eenvoudig-godsdienstige menschen; bovendien wat is er niet een mooie
poëzie, bijvoorbeeld bij Vondel, waarbij het menschelijke met het goddelijke op
kinderlijke wijze verbonden is. En in de Middeleeuwsche liedjes! Men kent dat fijne
dichtje van Jezus en Sint Janneken, die samen spelen, en ten slotte van Maria.... een
kruisken krijgen!
Doch.... het is hier een eenigszins ander geval. Niet van het menschelijke en het
goddelijke, maar van het gemoedelijke en het leerstellige

Groot Nederland. Jaargang 11

600
vinden we hier een mengsel. Jezus op een weitje spelend met 'n ander klein jongetje
- dat is bovendien iets anders dan het ontzettend moment van den kruisgang....
Wanneer daarvan wordt gewaagd in vroom geloof, verwachten wij andere accenten
dan hier gegeven zijn. De adjectiva toch die we hier vinden gebruikt, zouden ook
geheel op hun plaats zijn bij de mishandeling van een hond voor een hondekar.
Als we den bundel van Daan van der Zee verder doorbladeren, vinden we veel
gedichten van anderen aard: liefdegedichten en natuuraanschouwingen, die in hun
zacht-gevoelige, soms wat woordkunstige doch ook niet zelden heel zuivere
uitdrukking, den indrnk dien wij bij zijn godsdienstige poëzie ervoeren, versterken.
Den indruk dat we hier voor ons hebben, het werk van een zeer sympathiek mensch
met dichterlijke levensaanvoeling, die veel moois en goeds liefheeft; doch die niet
is een dichter van verrukking en bedwelming brengende visie. Dat hij de aquarellische
schoonheid van het Hollandsche landschap voelt, is duidelijk; en dat hij ons die in
herinnering weet te brengen, maakt zijn werk toch zeker een woord van dankbare
lof waardig. Om mijn lezers gelegenheid te geven daarmee in te stemmen, besluit ik
met de aanhaling van het volgende vers.:

Oliemolen
Voor mijn raam, als 't regent.
In den valen regenval
grijzend neêr uit looden hemel,
wiekzwaait molen toch waar àl,
zwart-gewemel.
Door den zwaar-vertriesten dag
bonkt hij doffe val-geluiden,
rustig slaat hij slag op slag
naar het Zuiden.
Eenzaam brokt hij in de lucht
met zijn riet-bedekte wanden,
regelmatig vaart zijn zucht
langs de landen.
En de winde' omgillen wild
al zijn wijd-gestrekte armen;
uit zijn binnenst klaagtoon trilt
om erbarmen.
Als een drager van veel smart
wèg in 't leed gedreven,
blokt zijn rouw-gestalte zwart
in grauw leven.
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IV
J.K. Rensburg, ‘Sita’. Een cyclus van interasteraal naturalisme.
Amsterdam, Weekblad De Kunst, (1912).
Wij hebben daareven maar net gedaan, alsof het al uit was met socialisme en
naturalisme, maar we hebben daarbij een proeve van ‘naturalisme’ buiten beschouwing
gelaten, die althans een oogenblik attentie wel verdient. Namelijk het ‘inter-asteraal’
naturalisme van den heer J.K. Rensburg.
Wijselijk de mogelijkheid voorziende, dat men niet zou weten wat te verstaan
onder ‘inter-asteraal naturalisme’, heeft de heer Rensburg een ‘Inleiding’ aan zijn
verzen toegevoegd, die, gelijk dat bij hem het geval pleegt te zijn, een groot deel van
het niet groote boekje vult. ‘Onder Inter-Asteraal Naturalisme’, verklaart hij hier,
‘moet men verstaan die niewe richting1) in de Literatuur, die niet alleen de Aarde
maar ook den Hemel weergeeft, niet meer naar antieke of middeneewse voorstellingen
en begrippen, tenzij als historise stof, maar naar de gegevens der Natuurwetenschap:
realisties, simbolies, impressionisties, mystiek, alnaar de knnstenaar dit wenst.
‘Door Zola en zijn leerlingen’, gaat de heer Rensburg voort, ‘en door de socialistise
auteurs, wier werk aansluit bij de Burgerlike School van Médan, werd alleen de
Aard-Bol beschreven. De grote leemte in die richting, een der voornaamste oorzaken,
dat de moderne Kunst in grootheid van opvatting en in wijding nog altijd achter staat
bij de middeneewse en de antieke is: dat niet word weergegeven de Hemel en wel
zoals wij dien kennen door de exacte Wetenschap, vooral van den jongsten

1) Het is misschien wat boud van een ‘niewe richting’ te spreken op de eerste bladen van een
boekje dat alsnog als eenig specimen van die richting geldt. De heer Rensburg is wat boud!
Het is waar, dat hij op blz. 15 een opsomming geeft van ‘voorlopers van de inter-asterale
richting’; een opsomming die het karakter heeft van een prachtig-ernstig voorgedragen
mystificatie, maar wezenlijk ernstig gemeend schijnt. Jules Verne, Cyrano de Bergerac
(‘Voyage dans la Lune en Voyage dans le Soleil’), Milton, Voltaire (‘die al over de bewoners
van Sirius fantaseerde’), Flammarion, Jules Laforgue, Kurt Lasswitz, Wells, Rostand (‘die
in Cyrano de Bergerac, den dichterliken astronoom uit den tijd van Louis XIV, al een voortype
heeft getekend van den toekomstigen inter-asteralen Mens, namelijk: maar Cyrano doet, of
hij van de maan is gevallen. Ook in een prachtig gedicht op de Maan in Les Musardises
bewoog hij zich reeds in die richting’), Couperus (God en Goden) en van Eeden (De Broeders),
worden daar als ‘voorlopers’ genoemd. Het lijkt mij niet noodig op deze hansworsterij nader
in te gaan.
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tijd, bijvoorbeeld door de studies en de kaarten der planeet Mars van Percivall Lowell.
Uit die nieuwe beschouwing van de sterren en de daaruit voortkomende ontwikkeling
van een niewen Godsdienst - veel beter: Godendienst - volgt een andere beschouwing
van de ouden, van het oude Koningschap, den ouden Adel en de grondvesting ener
niewe Monarchie en Ridderschap. Tegenover dat jongere Witte Socialisme en
Inter-Asterale Naturalisme is de Rode Genuis der Internationale, de Rode Muse der
Marxistise auteurs nog half bourgeois’.
We achten ons niet verantwoord, onzen lezers lánger deze verbijsterende logica
toe te dienen. De gevolgen zouden van dezelfde soort kunnen zijn als die welke men
bij de doctoren en verplegers van zekere ernstige soort ‘zenuw-inrichtingen’ meent
waar te nemen. Immers deze logica, star en strak als ze is, en heroïsch-eenzijdig,
herinnert levendig aan de logica welker angstwekkende betoogkracht in de atmosfeer
van dergelijke inrichtingen een soort electrische spanning brengt. Logica is het; ik
geloof zelfs, dat ze aan die der wiskunde zeer na staat; doch van de psycho-logica,
- en die alléén is van belang waar het een beschouwing van de verschijnselen der
volle menschelijke streving, de Kunst, betreft - blijven we ver. Intusschen, rekening
houdend met de bedoeling van den auteur, meenen we hem hier te moeten plaatsen
na de socialisten, als meta-physicus, én na een auteur die, zij 't op eenigzins andere
wijze, het aarde-leven beschouwt als onderdeel van een grooter geheel.
Doch genoeg van de ‘bedoelingen’ des auteurs. Ze vermelden was noodig; ook
als een aanwijzing voor den laterenliteratuurbeschrijver, die in deze voorrede een
kostbaar document kan vinden, hoe in onzen tijd van ontwrichting en worsteling
verschillende stroomingen van socialistischen, wetenschapswaan-zinnigen, en
futuristischen aard konden inwerken op een alzijdig gevoeligen, maar harmonieloozen
geest.
Van zulk een geest zijn altijd verrassingen te wachten. De heer Rensdorp schonk
ze reeds in ruime mate. Toen voor tien jaar zijn ‘Japanse Verzen’ verschenen, had
ik reeds gelegenheid op te merken, hoeveel ware kunst, hoeveel rake plastiek er lag,
hoeveel ‘visie’, in de beschrijvingen van een Japan, dat blijkbaar alleen ‘gezien’ was
in platen en operette-décors; beschrijvingen met den ijdelen en toch ook werking
doenden smuk van veel Japansche woordjes moeilijk leesbaar gemaakt.
Met ‘Sita’ is eenigszins hetzelfde het geval. ‘Sita is’, - om hem tot zijn volle recht
te laten komen citeer ik nog even een uitleg van den auteur - ‘de verdwenen
schoonheid van een wereld, die verging voor de droefenis en het ascetisme, onder
de schaduwen van Christendom, Islam, Boeddhisme, en Shintoïsme, waartegen in
de Midden-Ewen het
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volk Israël zich verzetten bleef1) en die dit meer dan enig ander zal weg vagen, van
de verjongde, de niewe aarde. Het verloop van de handeling is enigszins ontleend
aan het oude, indise epos: Ramayana. Rama is hier de dichter-krijgsman, die voor
de stichting van het Boeddhisme door Yama vernietigd word, den Koning van de
Maan, en de Maan is het gesternte, dat Boeddha's leven steeds heeft beheerscht,
terwijl zijn liefste: Sita in den brand van Luna, het bleke beeld van armoede, ascese
en melankolie wegkwijnt.’ Dit alles is geleerd, diepzinnig en wonderbaar. Maar het
wonderbaarlijkste komt nog. Dat is: dat de poëtische ‘uitwerking’ van dit alles
wèrkelijk poëtisch is! En a priori was deze verwachting niet uitgesloten: het
zesde-handsch Japan in de Japanse Verzen was plastisch en suggestief; waarom zou
de schildering van de maan het niet zijn? Rensburg is er niet geweest; maar we hebben
gezien: dat doet er niet toe. Hij heeft een notie van het maanlandschap opgedaan
door een kijker; en hij reageert aldus:
Een dor, verlaten rijk, waar zwart de hemel,
In ijle dampen soms, haast atmosfeerloos,
Zich over gloeiend-blanke massa's welft
En van de bleke kimmen, grillig kartlend,
Alom vertakte lijnen zich verbreden
Tot gleuven, groeven, plooien, dikke kammen,
Die hoekig of gekromd omlaag zich strekken
Tot hellingen van wilden rotsen-baaierd,
Een wirwar van vulkanen, ring-gebergten,
In golving kringend om de tafellanden,
Krijt-hel in 't zonlicht. Als om stenen meren
Verheffen zich de woeste, witte bergen,
Die, steilte stapelend op steilte, trots
De wal-vlakten ontrijzen, hoog, ontzagg'lik,
Waarop als eiland middentoppen spichten
Gelijk de solbakken in Scandinavië.
Wit branden knoesten, klonters, kanten, kegels,
De ruwe brokken en de logge klompen
En bijtend wit verheffen zich de pieken,

1) Ziehier weer zoo'n vereenzaamd “vorkje Waarheid”, dat in de vréémde helderheid van des
schrijvers brein opstraalt als een schril schijnsel in regenlucht. Een zeer mooie en alles behalve
“zenuwzieke” ontwikkeling van dit denkbeeld vindt men in de opstellen van James
Darmesteter (Renan's opvolger aan het Collège de France), verzameld onder den titel “Les
Prophètes d'Israël”, (Paris, Calmann Lévy); vooral in het derde: ‘Coup d'oeil sur l'historie
du peuple juif’, (dat eerst, in 1880, afzonderlijk is uitgegeven). Overigens wil het mij, ofschoon
in dezen tot critiek natuurlijk zoo onbevoegd mogelijk, toeschijnen dat de heer Darmesteter
'n klein beetje aan Judaeomanie lijdt; wat trouwens tegenover het anti-semitisme geen kwaad
kan.

Groot Nederland. Jaargang 11

604
Gezengd door zon-brand, naar den strakken hemel.
De kraters gapen hol de ruimte tegen Vol sterren-zwermen, dag en nacht daar schitterend Langs woestenijen als die hete gordel
Om Gea, sinds den Zondvloed dor gebleven,
Toen de geboorte van een jonge wereld,
Bij doorbraak van zijn ring rondom de Zon
- Zoals er tans nog spannen om Saturnus De zee der Gobi van haar bodem lichtte
En dwars door 't Kaptagai-gebergte sloeg
En die der Sahara ten hemel hief
En over 't vroegere Atlantis plofte.
Kaal rijzen boven lichte nevelsluiers
De rotskolossen en in hitte' of koude
Een dag van acht-en-twintig Aardse dagen,
Een nacht van acht-en-twintig Aardse nachten.
En soms dan stort de Aardse schaduwkegel
Bij een eclips een zee van stomme smart,
Een zondvloed donker in haar diepten, die
Dan peilloos schijnen, dompelt hare ketens
In rouwfloers onder sfeer, zwart tot in 't zenith,
Waarin slechts hel de kleur'ge sterren fonk'len.
Zij rekken zich in leegte van het Niets.
Zoo gloort in ewige melankolie de Maan,
Het bar en eenzaam Koninkrijks des Doods,
Zijn kimmen overstard door stilte' alom.

Ik geloof, dat men met mij van deze beschrijving, ondanks al de opgestapelde
geleerdheid een indruk zal behouden. Ook is er in details veel goeds van sterke,
poëtische expressie; zie bijvoorbeeld den laatsten regel van 't citaat. Maar, vraagt
iemand, ziet het er nu op de maan zoo uit? Het antwoord luidt niet eens: ‘mogelijk
wel!’ - het luidt: ‘neen!’ En, toppunt van curiositeit, het is de heer Rensburg zelf die
ons dat in een noot komt meededen! ‘Deze beschrijving is ontleend aan den indruk,
dien de Maan op ons maakt’, zegt hij, ‘voor zover onze telescopen reiken. In
werkelikheid vertonen dë maangebergten allerlei steenkleuren.’ Sterker consequentie
van het besef, dat alleen de visie, niet het wezen in zake kunst van belang is, kan
men zich moeilijk verbeelden!
Gaarne zou ik nog eens een aardsche, een Voorindische landschapsbeschrijving
uit dit boekje den lezer voorleggen; die, uitteraard, van sterker, en van zeer beeldrijke
schoonheid is. Doch we hebben ons reeds zoo lang bij den heer Rensburg opgehouden.
Men wete dan dat dit boekje curieus, maar niet alleen curieus, en méér dan curieus
is! De opzet, het is waar, doet aan krankzinnigheid denken; maar het is een
krankzinnigheid waarin methode is, en waarin zelfs poëzie bloeit!

Groot Nederland. Jaargang 11

605

R. van Genderen Stort, Paul Hooz en Lambert Brodeck. Rotterdam, W.L.
& J. Brusse, 1913.
De heer R. van Genderen Stort zet het beste brood voor 't venster; doch dit beste
brood is.... best. Minder ‘boulangistisch’ gesproken: de eerste novelle van zijn bundel
is voortreflijk werk. Alleen, ge zult er met eenige verbazing, tot het einde toe, vergeefs
den Paul Hooz zoeken en vergeefs den Lambert Brodeck nasporen, die de titel U
belooft; die komen pas later; de heldin is hier ‘Juffrouw Molb’ de pensionhoudster
uit-de-Obrechtstraat.
Juffrouw Molb een heldin! Een heldin; inderdaad. Want zij overwint een majoor
van het Indische leger. Het is waar, de majoor is eenigszins aftands en zenuwlijdend.
Hij heeft afmattende expedities achter den rug; hij is miskend en gepasseerd; hij is
een gebroken man, als hij zich aan de huisvrouwelijke zorgen van juffrouw Molb ze is nog ‘van de familie’ - komt toevertrouwen. En juffrouw Molb zorgt voor hem
met een schitterend resultaat.... voor haar eigen portemonnaie. Want met haar
zachtmoedige aanmaningen brengt zij hem ertoe, een testament te haren voordeele
te maken; primo. En met haar verwaarloozing dan, haar onaangename
onverschilligheden, brengt ze den wilskrachtlooze daarna tot wanhoop en waanzin
en zelfmoord. Juffrouw Molb beöpereert dit alles met een soort genoeglijke
gewetenloosheid, die in gelijke mate ploertig en knussig is.
Het is 'n eigenaardig procédé dat de schrijver bij zijn verhaal hier toepast; geen
van zijn personen voert hij direct, sprekende, in, maar 't wezen van allen maakt hij
voelbaar in zijn verteltoon; waarvan de ironie het kenmerk is. Ja, de toon is te licht,
om sarcasme te heeten, maar toch, hoe scherpe, hoe navrante accenten weet hij te
geven. En die personen worden zoo maar losjes, naar 't schijnt vanzelf, bij het verhalen
naar voren gebracht. Het is heel mooi, heel knap werk van een schrijver die zijn
accenten volkomen schijnt te beheerschen. Zijn ‘vertellende’ schrijfwijze laat hem
bovendien nog ruimte tot de aanwending van zeer-origineelrake woordkeus en
wendingen; die slechts een enkele maal iets te opzettelijkstudentikoos hebben.
Er is in dezen bundel nóg een novelle, die geschreven is in dezen ironie-toon,
welke den heer van Genderen Stort zoo voortreflijk mondt. De novelle ‘Het Blakertje’
meen ik, de derde; waarin de faits et gestes worden beschreven van Numa Vlasto,
één van het phraseologen-drietal waartoe ook de groote Tobias Peppel en de geniale
Gomarius Piorry behoorden. Numa Vlasto is levensmoe; zijn liefde voor een
vormlooze, gesnorde en theosofische jodin vol Gooisch-superieure qualiteiten, is
onbe-
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antwoord gebleven, en hij zal zich van 't leven gaan berooven. Hij maakt hiertoe een
reis naar een oud stadje - mij dunkt, dat het Oudewater is - waar hij zich al eens meer
had heenbegeven om te dichten; en waar hij nu zijn afscheidssonnet zou schrijven
mitsgaders met behulp van een open te zetten gaskraan de eeuwigheid inglijden.
Met de paardentram, in gezelschap van een apoplectisch rooden brievenbesteller,
een Zondagsche boerin met twee bruine tanden, en een ouden boer in zijn veldplunje,
is hij in 't stadje gearriveerd. Numa stapt zijn hôtel binnen.
‘Aan de overzij rees de katholieke kerk hoog in de blauwe lucht. In den mooien
tuin der pastorie, lommerrijk door lichtgroene linden en die tot vrome overdenking
noodde, liep een oude, vriendelijke pastoor blootshoofds te lezen in zijn gebedenboek.
Maar Numa Vlasto was verstoord, wijl hij geen ongemeene rijmen voor zijn sonnet
had kunnen vinden. Dan haatte hij pastoors, die hij de dorpelwachters der
cultuuruitdragerij noemde. Hij liep in de met zand bestrooide gelagkamer wat rond
te drentelen in afwachting van de meid, die den sleutel haalde van zijn kamer.
Overigens voelde hij zich in geenen deele benauwd of gejaagd, vond het hier toch
eigenlijk vervelend en dacht aan allerlei onverschillige zaken. De meid verscheen,
geleidde hem de trap op naar zijn kamer. Een naakt vertrek, bed, waschtafel, tafel,
stoel; het zag uit op een kleinen boomgaard vol groen. De zon scheen naar binnen;
het gordijn was hoog opgehaald, het raam stond op een kier. Het was er broeierig
warm.
Numa ging op het bed zitten en gaapte. Verdijd, dacht hij, hoe moet ik me nou
hieruit loswerken. Een bromvlieg begon zwaaiend rond te zoemen. De vogels maakten
misbaar in de vruchtboomen. Keelgeluiden van kippen waren hoorbaar; een haan,
aanmatigend, schel, kraaide. Zijn blik viel op een blakertje, alleen midden op tafel,
er was geen gas! En hij voelde zich opeens heel vroolijk worden.’
‘Dien avond’, vervolgt de auteur, ‘toen Tobias Peppel en Gomarius Piorry in de
kamer van den eerstgenoemde bezig waren met het nagerecht, dat uit een verdroogden
sinaasappel bestond, ging de deur langzaam en stil open en Numa Vlasto, de zoo
niet doodgewaande dan toch doodverklaarde, verscheen. Zij waren aanvankelijk met
het komische van het geval verlegen. Te phraseologisch om zich uitbundiglijk te
vermaken en tevens dezen afloop de natuurlijkste zaak ter wereld vindende, wisten
zij niet welke houding hun het best voegde.’
Zij vinden dan de ‘houding’ van een plechtige toespraak, benevens de aanbieding
van een heildronk. Doch verder dan de aanbieding komt het niet; voor den dronk
zelf is geen geld aanwezig. Ze weten zich dit echter
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op een uiterst schunnige manier te verschaffen, en besluiten dezen dag, waarop Numa
zoo onmiskenbaar duidelijk de inspiratie gewerd, dat hij nog, voor de Hollandsche
cultuur in 't bijzonder en voor de Europeesche in 't algemeen, had door te leven, met
een eenigszins liederlijk feest.
Eenige van de qualiteiten die Van Genderen Stort's vertelwijze eigen zijn, heeft
men in het hierboven gegeven citaat kunnen opmerken. De beste is wel de ‘leukheid’
- in de oorspronkelijke beteekenis van het woord - de leukheid, waarmee hij, hier
bijvoorbeeld, geen oogenblik van te voren iets meedeelt omtrent Vlasto's zeker
geweten, zij het ook voor zichzelf verzwegen, voornemen om niet dood te gaan;
waarna zich dan dat voornemen openbaart in de zeer nuchtere en reëele overweging
des poëets: ‘Verdijd, hoe moet ik me nou hieruit loswerken’.
Overigens is vooral bekoorlijk, in deze laatste schets, het stoute, het niet angstig
reëel gehouden, maar bij wijle caricaturaal-gedurfde in de komische karakteristiek.
‘Juffrouw Molb’ en ‘Het Blakertje’ zijn de beste schetsen van den bundel. Het schijnt
dat de auteur die de lieve Juffrouw Molb voorop zette, hiervan iets beseft heeft. Toch
geloof ik - en de titel van het boek versterkt mij in deze meening - dat de auteur nog
meer vóélt voor die andere verhalen, waarin Paul Hooz en Lambert Brodeck optreden.
Zeker is, dat hij voor de beide personen die hij hier beschrijft veel gevoelt; zijn poging
tot typeering is een verheerlijking-van-ganscher-harte. Evenwel.... artistiek zijn deze
schetsen minder geslaagd dan de andere, de ironische. Vooral geldt dit van die waarin
Lambert Brodeck optreedt.
In Paul Hooz en in Lambert Brodeck wordt de zelfbeheersching verheerlijkt. ‘Het
Vaderschap van Paul Hooz’ vertelt van een nog jongen man die een meisje, het
dochtertje van een gestorven halfbroer, tot zich neemt; het opvoedt, en ten slotte tot
de ontdekking komt, dat zij, die hem ‘pappie’ bleef noemen en hem een aanhalige,
zuiver kinderlijke liefde toont, ook als zij tot jonkvrouw is gerijpt, voor hem een
andere geworden is: de vrouw die hij niet met vaderlijke, maar met mannelijke liefdé
bemint en begeert. Waar echter ten duidelijkste blijkt, dat zij deze gevoelens zoomin
beantwoordt als vermoedt, weet hij zich te beheerschen.
Een mooi onderwerp voor een novelle, doch juist waar het onderwerp zoo mooi
is, valt het ons op, dat de heer van Genderen Stort in de uitwerking zooveel minder
slaagt dan bij zijn andere onderwerpen. Vooral voelen we zijn tekortkoming bij zijn
pogen, een geestelijk en maatschappelijk voorname sfeer te scheppen. Wanneer hij
in een huis in de De Ruijterstraat - die ik misschien de meest banale straat van Den
Haag zou vinden, als ik er geen schooljongensherinneringen had - kasteelatmosfeer
ontdekt, ‘want’ - want! - ‘Paul Hooz, in deze beide kamers.... brandde
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petroleum, in fraaie, staande lampen, waarvan de grelle vlam getemperd werd door
kappen in achttiend'eeuwschen stijl’.... vinden we hierin een soort symboliek van de
ietwat kartonnig aandoende weidschheid, waarin het leven boven de burgerlijke sfeer
door dezen schrijver wordt geschetst. Dit bezwaar accentueert zich, wanneer de heer
van Genderen Stort ons van gééstelijke voornaamheid een indruk wil geven; daar is
het erger; daar vervalt hij soms tot dor-boekige terminologie; als bijvoorbeeld - in
deze schets - bij de teekening van mevrouw Brodeck's persoonlijkheid; of bij de
ietwat jongensachtig aandoende opsomming van al ‘wat lieflijk is en welluidt’ - het
staat er! - in Paul's pleegkind. Overigens is er in deze novelle wel degelijk edel
levensbesef; maar de jonge schrijver reikt nog te veel naar de beelding hiervan; hij
heeft dit artistiek nog niet ‘in de macht’. Het gevolg is dat de novelle over 't algemeen
meer niet-mooi, dan leelijk is: meer niet-krachtig, dan bepaald zwak. Alleen Paul's
eerste sensaties van bewuste sterke, stuwende manneliefde zijn uitstekend. De taal
valt ons somtijds op als onverzorgd: ‘hij had een dienstmaagd van beproefde en
erkende voortreffelijkheid; zij was klein en gedrongen, van een zeldzame leelijkheid’,
is een cacophonie die zeker ‘van’ een even groote leelijkheid is als de, mij overigens
onbekende, dienstmaagd zelf. Ik geloof dat men in die
van-met-een-abstractum-gallicismen tegenwoordig ook al iets gedistingeerds ziet.
Hoe men door een jaar ‘zuinig op kamers te leven’ ‘een geschonden vermogen
herstelt’, is waarschijnlijk een geheim van Paul Hooz en zijn biograaf, waar ik niet
in wil doordringen. - Doch laten we dergelijke detail-critiek daarlaten, en nog iets
zeggen over de novelle ‘De nachtwake van Lambert Brodeck’. Hierin accentueeren
zich de gebreken die ik in van Genderen Start's ‘idealistische’ werk1) opmerkte; want
de mooie gebeurinhoud van ‘Het Vaderschap van Paul Hooz’ ontbreekt hier; en de
auteur bepaalt zich vrijwel tot een schets van het leven en het karakter van een
‘superieur’ mensch.
Ja, een Uebermensch is Lambert Brodeck. Waarom? Omdat.... de heer van
Genderen Stort het zegt. Niet omdat hij in dit verhaal bijzondere dingen doet of denkt.
Hij is alleen ‘groot’, omdat hij staat op een stapel adjectieven. Lambert Brodeck is
‘een der schoonste en geniaalste mannen van zijn tijd’; als hij gewoon een beetje
paardrijdt in de Waalsdorpsche duinen - waarvan de atmosfeer mooi beschreven is
- heeft zijn gezicht, zonder bijzondere aanleiding, ‘zoo-maar’ ‘de sereene schoonheid
van wie zich de harmonie van eigen leven met het alleven bewust is’. Natuurlijk, dat
deze jonge man een vriendin heeft, die wordt genoemd ‘welhaast

1) Zijn eersten bundel noemde hij ‘Idealen en Ironieën’; een titel die ook op dezen tweeden zou
passen, en waarin de twee soorten werk die hij maakt, heel juist zijn gequalifieerd.
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wonderschoon’. ‘Geen gezichtsdeel was zelfs middelmatig van lijn of vorm, het was
al van de zuiverste pracht, gelijk ook haar teint, dat aan het fijne en edele vleesch
van heel kostbare vruchten herinnerde’. Enzoovoorts. Geen wonder, dat hij voor haar
een ruiker ‘uiterst welriekende’ violen koopt, en haar toevoegt: ‘Wel, je bent vandaag
van 'n uitzonderlijke schoonheid...’
Is dit niet om, eventjes, te proesten? Is het niet kostelijk van jongensachtigheid?
Ja, naïef-jongensachtig, dat is deze heele typeering wel; en er staan uiterst-malle
dingen in deze schets. Een geur van authenticiteit wordt Lambert Brodeck's grootheid
geschonken door de gratuïte bewering, dat hij op achttien jaar ‘door zijn
oordeelkundige opmerkingen en zijn belezenheid zelfs den encyclopedischen1) Bolland
verwonderde’; ‘en op drie en twintig jaar’ - wat 'n zonderlinge wijze van leeftijd
aanduiden heeft de heer van Genderen Stort toch - ‘het jaar, waarin dit verhaal speelt,
zoude zijn eroditie volgens sommigen, die van menigen en zelfs ouderen zeergeleerde
in omvang2) overtreffen’. Dit is grappig; dit is door schijnbare authenticiteit 'n niet
éérlijk verdiende belangstelling vragen. Lambert Brodeck's grootheid is die van vele
‘kolossale kerels’ en ‘buitengewone menschen’.... in Haagsche kringetjes.
We zullen ons niet langer met hem ophouden; laten hem weidsch en edel zijn
minder-edel-verklaarden broer stompen; flirten - op allergeestigste manier, verzekert
de heer van Genderen Stort - in de Princess Room; en een landlooper vermoorden demonelijk! - in de duinen bij sneeuwjacht. Wij begroeten hem beleefd en tot afscheid
als een Haagsche en tamme soort Rupert Sorge; als een ‘voornamen’ meneer uit een
dubbeltjesroman.... Deze schepping is wel zeer mislukt.
Met zijn laatste schets was de auteur ook niet bijster gelukkig. De schets heet ‘De
Vreemdeling’, en vertelt van de ontmoeting die een Haagsch jongmensch te Luzern
heeft met een ongelukkigen vereenzaamden man. Deze ontmoeting brengt den
jongeling aan 't mijmeren over de wereld; en over de anarchie in 't wereldbestuur....
Een jongeling raakt gauw aan 't mijmeren over 't wereldbestuur. Men moet ons dit
echter niet zoo maar als litteratuur voorzetten. De overpeinzingen - als wel meer in
de ‘idealistische’ novellen - vereischen een niet erg lang peillood; en de atmosfeer,
die het gehalte kon verbeteren, ontbreekt....
De heer R. van Genderen Stort is een jeugdig auteur, met eenigszins ‘jeugdige’, naar
eisch des tijds geconstrueerde perversiteits-en-voornaam-

1) Foei; dat is 'n onbehoorlijk mopje! Laten we lezen alsof er stond: encyclopaedischen.
2) Cursiveeringen van mij. W.
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heids-idealen. Maar dat zit maar buitenop. De kern van dezen auteur is veel mooier,
veel zuiverder, veel sterker. Die kern is niets meer of minder dan de soliede
Hollandsche humor; die van den wereldhumor één der kostelijkste, stilst-glanzende
en vonkelende specimina is. ‘Juffrouw Molb’ en ‘Het Blakertje’ bewijzen het op de
meest overtuigende wijze.
De heer R. van Genderen Stort is au-fond een zéér waardeerbaar talent. Hij heeft
bijvoorbeeld ook de kostelijke qualiteit der los-krachtige voordracht. O, als hij op
den verkeerden weg dwaalt, zegt hij ook losser en krachtiger z'n málligheden dan 't
zorgvuldig-peuterend litteratorendom. Alevel; 't is iets om los en krachtig wat op het
papier te durven en te kunnen gooien.... als men raak gooit. Dat doet de heer van
Genderen Stort in zijn goede, zijn ironische gesteldheid. Moge die vaak weerkeeren!
J.L. WALCH

Maurits Sabbe. - De Nood der Bariseele's. - 2 Dl. Uitgegeven door C.A.J.
van Dishoeck te Bussum.
Ik verkies, boven de andere boeken van Maurits Sabbe, dit laatste: De Nood der
Bariseele's. Ik verkies het omdat het zijn diep-menschelijkste boek is.
Er werd gezegd, meermaals, dat het miste den netten samenhang, de zorgvuldige
afwerking van zijn Mei van Vroomheid of zijn Fhilosoof van 't Sashuis. De algemeene
samenstelling van dit werk, zeker, is berispelijk; doch anderszins bezit het
hoedanigheden die ik niet, of bijna niet vond in 's schrijvers vroegere voortbrengselen,
en die het mij duurbaar maken.
Mij roerden geene, van de door Sabbe uitgebeelde figuren, zóo als deze Bariseele's.
Om den smaak van 't groote-lezers-publiek over een vijftigtal jaren te bevredigen,
was er voorhanden, ten gebruike der romanfabrikanten, een heele verzameling
‘helden’, die ge maar voor 't grijpen hadt. Het was een vaag afkooksel van de ‘eeuwige
typen’, voorwaar, - misschien moet men een zekeren eerbied voor hen behouden doch voor ons thans blijven ze zonder nog eenige bekoring, hangend aan touwtjes de touwtjes die hen deden ‘werken’ - al te zeer uitgerafeld en slap.
Nochtans mogt vroeger hun succes gewaarborgd worden. - Niet allen waren
aanstonds herkenbaar, tot ieders leute, zooals bv. de oude ‘pekbroek’ met zijn gebruind
facie, zijn ring-baard, pruim, een tiental authentieke zeemanstermen en wel vier
verschillende matrozen-vloeken,
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(niets, overigens dat vlugger en treffender karakterizeerde dan de vloeken: - zie hoe
dat, op den man af ‘schildert’: een soldatenvloek of een gendarmenvloek, een
kruideniersvloek, een boerenvloek, een dandyvloek, enz.!) Maar toch moest 'n ieder
direct, als goede bekenden, welkom heeten: de reine maagd met haar bereidvaardigen
blos; de edele minnaar fataal en onverschrokken; de valschaard, gluiperig, schuins
en donker blikkend; de streng-deftige vader met een vervloekingsmandaat op zak;
enz.
Te midden van 't gebeurtenisjes-net waarin de auteur hen gevangen hield hadden
die ‘helden’ hun rol te spelen, de verklarende zinnetjes doorspekt met de specifieke
vloekjes uit te kramen, door de omstandigheden min of meer gerechtvaardigd; - maar
buiten die uitgesproken woorden, vloeken en de daarbij aangeteekende gebaren
hadden die personages absoluut geen reden van bestaan en bestonden ook niet.
- Van deze ‘helden’ zijn de figuren uit M. Sabbe's vroegere boeken, meen ik,
familie. In een nieuw pakje gestoken, min of meer, en in een treffelijker midden
gebracht (het nieuwe, fraai geschilderde decor om hen, had eene groote bekoring,
moet ik zeggen), - konden ze toch hun oorsprong niet verloochenen.
- Anders gaat het de Bariseele's.
Deze zijn tot het leven opgeroepen menschen. Hunne vreugde is menschelijke
vreugde, hun lijden menschelijk lijden.
Het doet u aan, dadelijk, van als ge de oude woonstee binnentreedt van 't Brugsche
huisgezien.
Daar, in den geluidloozen nacht ligt de huisvrouw stillekens te sterven.
Zij laat haar man met twee kinderen, twee jongens, achter.
Het huishouden springt op krukken, zooals te denken is, en 't betert zelfs niet als
tante Flavie het een tijd onder haar dwingelandsch beheer houdt. Fons, de weduwnaar
is weldra verplicht deze prij aan de deur te zetten, en dan knoeien ze maar voort
zonder vreemde hulp.
Van eerst af is merkbaar het verschil van karakter der jongens, Jean-Baptiste en
Monne.
De eerste een wilskrachtige, die heerschen moet, die goed en gemakkelijk leert
op school, die zijne levensbaan recht trekken zal, niets of niemand ontziende waar
't hem in den weg komt te staan. - De andere, Monne, zwak, simpel en schuw en ook
heel fijngevoelig, die voor iedereen zal onderdoen. Door alleman verlaten - een
goedig, maar ook zwakhartig buurmannetje, Quickelborneetje, is het jongetje, een
tijdje, een beschermer; doch ruzie tusschen de buurvrouwen maakt er ook al een eind
aan -; zoo wordt Monne meer en meer een idioterige sukkelaar die gelast blijft met
het huiswerk en die alleen wat vertroosting vindt, in't geniep, bij 't snijden van houten
botermerken en vormen voor 't bakken van speculatiemannen.
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Maar Jean-Baptiste vervolgt triumfeerend zijnen weg. Hij heerscht op school, hij
heerscht thuis; hij is de eerste van de catechismus en later de eerste op 't college.
Daarop wordt hij als klerk bij den notaris aangenomen.
Thans krijgt ge het zwaar-tragische gedeelte van het boek: Bariseele's misrekening.
De oude vader heeft Jean-Baptiste al zijne liefde geschonken; op hem bouwde hij al
zijn hopen, alles voor hem opofferend in verzorging en vertroeteling. En dan moet
hij ondervinden dat Jean-Baptiste een dor, gevoelloos hart heeft, en voor de zijnen
niets overheeft dan verachting. Dat drukt hem heelemaal ter neer ep 't brengt zelfs
den zwaarmoedigen, stuggen man ertoe zich, op een nacht dat hij ter palingvangst
uit is, van zijne kogge in 't water te laten glijden....
- Zoo eindigt het eerste deel.
Zooals ik zei, de personen er van zijn meer dan conventie-typen. Men herkent niet
alleen de omlijningen hunner gedaante, hun gebaar; maar men doorblikt ook hun
brein en ontwaart de roeringen van hun gemoed.
Ziehier de oude man op den zolder van zijn huis die betast den dwarsbalk waar
zijne voorouders hunnen naam in sneden:
‘Hij stak toen een smeerkaarsje aan en liet den rafelring van het dansende
vlammetje glijden over den langen balk, die dit huisnecropool droeg. De bouwer van
de oude woon stond er de eerste. Al degenen, die 't huis na hem hadden bezeten,
volgden hem op in de rij, en naast elken naam hadden liefderijke handen in den
harden eik het jaartal van het overlijden en den vromen wensch voor de zielerust
gesneden.
De vraag wie dit voor hem zou doen, bekroop Bariseele dan met kommervolle
kwelling. Het was een sterke band, die hem aan al die voorgangers hechtte, doch het
scheen hem thans, dat hij de laatste in de rij was, dat niemand na hem meer kwam.
Zijn beide zoons waren van hem losgegroeid en zouden niet denken aan het stille
liefdewerk hier op den spijker. Zijn verlatenheid gaapte als een afgrond voor hem.
Doch wat voor al zijn voorzaten hier was gedaan geworden, moest toch ook voor
hem gebeuren, dit huis was van hem zooals 't eens van al die anderen was. Hij had
gekommerd en gewerkt om het als erf der Bariseele's te behouden, ook zijn naam
zou daar staan, en in zijn eenzame stonden op den zolder vol mysterie peuterde en
groef hij met zijn schaardig zakmes in den doodenbalk.
Langs de schreiensdroeve, doodsche Oliebaan slenterde hij sedert enkele dagen
ook met voorliefde. Daar vond hij in de voortschrijdende herfstdagen de smartelijke
bekoring van al wat wegkwijnt naar den dood toe. De lucht hing er vol met de wrange
geuren van de kruiden en de bladeren, die stierven achter de grijze, dubbele rij muren,
die dezen geluidloozen weg omvatten. Zijïge najaarsdraden dreven daar los en
doelloos

Groot Nederland. Jaargang 11

613
als flarden van het vernietigd weefsel van zijn droevig leven- Verscheidene dagen
na elkaar kwam hij na zijn werk hierheen en liet er zijn overmachtige, geheime
verlangens groeien tot vaste besluiten.’
- Ik zou willen voortgaan met af te schrijven, want hier zijn het enkele der fraaiste
bladzijden van 't werk....
- Met het tweede deel vinden we weer de twee gebroeders op reeds gevorderden
leeftijd. Zij bleven te samen wonen. Jean-Baptiste is een stijf-stroeve notarisklerk,
Monne is steeds de onderdanige schommel-meid.
In eenzaamheid vergaat alzoo langzamerhand hun dor liefdeloos leven. Toch moet
er nog iets gebeuren. Op zekeren dag vraagt de notaris Jean-Baptiste peter te zijn
over het laatste zijner talrijke spruiten.
Voor Jean-Baptiste's ijdelheid is dat iets kolossaals. Hij vergeet er door zijne
gierigheid, zijne norsche achterdochtige menschenschuwheid en het doet hem, van
eerst af, zottigheden doen voor 't kleine ding dat, naar 't hem dunkt, onder zijne hoede
de wereld intreden moet.
En 't wordt iets als een wonder. Op dien weerbarstigen knoestigen stam die is 't
leven van den norschen Jean-Baptiste, ontluikt de geheimzinnige prachtbloem van
vaderlijke liefde. Als 't eerst zijn gestreelde tróts was die zich boog over 't kind door
hem ter doopvonte begeleid, later boeit hem een vreemde belangstelling bij 't wiegje
waar 't schepseltje zijne eerste gebarinkjes maakt, zijn eerste gefrazel doet hooren.
Alsof hij er voor iets tusschen ware is hij fier, uitermate, op al wat Zenobietje verricht
en wanneer 't later blijkt een lieftallig, verstandig meisje te zullen worden dan gaat
heel zijn leven op in bewondering en verrukking.
Dat Monne - wanneer 't hem ook gegund wordt Bietje te leeren kennen - haar
beminnen moet, is zeker. Monne heeft een liefderijk hart, en weinig óf nooit vond
hij de gelegenheid de innige teêrheid van zijn gemoed te uiten.
En dus komt ‘Bietje-de-Veroveraarster. Zij is thans de baas over de twee
gebroeders. Met hare Keepsake-aanvalligheid verlicht ze als een lentezonne het oude
huis, speelt en danst daar in den tuin zoodat de bloemen en de dieren haar kennen
weldra, brengt orde en zindelijkheid in de donkere kamers. Met vrouwelijke intuïtie,
begrijpend den aard van de twee oude jonkmans, weet ze de ijverzucht en 't egoïsme
van den eenen, de schuwheid, de kleinhartigheid van den anderen geleidelijk tot een
hooger peil te brengen zoodat een zekere vertrouwelijke vreedzaamheid hun bestaan
omgeeft....
Bietje is het late licht toch eens brekend door den zwartbewolkten hemel die woog
al de dagen lang, onverbiddelijk en erbarmelijk op hun
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wezen, hun schenkend toch eens ware, hunne zielen doorlaaiende levensvreugde.
- Als de sombere figuur van den ouden Bariseele het eerste deel zwaar
overschuduwt, de prille vreugd van Bietjes verschijning verlicht gansch het tweede.
- Ziedaar in breede lijnen, hoe is de roman - als 't een roman is - van M. Sabbe.
- Nog enkele kritische opmerkingen. - Al te losjes hangt het tweede gedeelte aan
't eerste. Het werk had haast met den dood van Bariseele kunnen eindigen.
Ook heeft de schrijver zijn boek verzwaard met menige brok, al te klaarblijkelijk
geschreven om den lezer te ‘amuzeeren’. Zoo bv. het kapitel Jean Baptiste en het
Venusboefje van een al te goedkoopen humor. Dit zelfde onderwerp had gemakkelijk
tot diepere psychologie kunnen leiden. Beter, in dien aard, is het verhaal van den
doopdag, met de ware silhouette van de oude nicht.
- Nu, in zijn geheel genomen is dit een werk van waarde, zooals ik hoop aangetoond
te hebben; een werk dat alle Vlamingen - die Consience dan toch leerde lezen,
nietwaar? - eens in handen dienden te nemen.

Felix Timmermans en Frans Thiry: Bagijnhof - Sproken. - Maatschappij
voor goede en goedkoope Lectuur. - Amsterdam.
Uit de reeks keurboekjes van hierboven genoemde uitgevers-firma, heeft dit kleine
drukwerkje, keurig gezet en sierlijk sober geornementeerd, 't uitzicht, min of meer,
van een kerkboekje. De tekst daarbij vertelt ons over begijntjes, over de Lievevrouw
en Jesusken en is doortrokken van een mystischen geur die hangt om u de loome
atmosfeer van kloostervrede. De stijl der verhaaltjes heeft de kleur bont-rijk, vrank-blij
van de oude heiligen-beeldekens, de santjes met hunne diep-gevoelde en naïef geuite
godvruchtigheid.
Zóo leiden de schrijvers ons ten begijnhove binnen:
‘De gele avend matte de witte huizekes en de bleeke straat-keien met hun kraagjes
van groen gras. Wij zaten zwijgend gehurkt ten kouden dorpel van een
scheef-gezonken poortje. De beeklok klepte drie hommelende klanken open; en vóor
ons, achter smalverlicht venster ging de bevende paternosterstem van een begijntje
op en af, en vier andere doovere monden mummelden den overschot der
weesgegroeten. En lijk appelenreuk in eene kast waar appelen hebben gelegen, zoo
leefde hier de vergane devotie der Kerstenheid.
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En heel de mystiek van Jesus-Christes, zijn honigzoete moeder en de duivel, en al
wat daaruit opfleurde en ermede verwelkt is, was hier nog te zien, als een oude
gobbelijn, die door 't veranderen nog schooner geworden is dan hij was.
En dan gaan de schrijvers aan 't vertellen: - van ‘Eece Homo en het bange
Portiereken’, van ‘Zuster Kathelijne en 't Lievevrouwken’ van ‘Het Fonteintje.’ Zij
doen het met veel talent. Zij doen het met het zorgvuldige talent van de vroegere
kleine-meesterkens en sommige hunner bladzijden bezitten de bekoring van een
‘Binnenzichtje’ of een ‘Stilleven’ van een Koedijk of een Verburgh.
Zal ik nog enkele lijnen afschrijven?
.... ‘De stilte woog lood-zwaar in de keuken en de horlogeslinger kapte den tijd in
kleine stukskens. De avond steeg uit de eerde en vulde 't geluchte met zijn warme
donkerte. De hemel was donkerblauw, als een fluweelen zee, waar schipkens drijven
met ontstoken lanteernkens in den mast. 't Begijnhof lag stil als een doodenhuis.
Kathelijne zat nog op heuren stoel en snorkte regelmatig met den tik-tak van het
uurwerk....’
Het is precieus-fijne literatuur. Als ik bezwaar wil maken dan zal ik zeggen: te
véel literatuur, literatuur om de literatuur alleen. En dan zou ik er nog bijvoegen dat
zulke dingetjes nog meer gemaakt werden, met hunne gewilde naïeveteit, hunne
dilettanten-mystiekerigheid. - Maar ik vergeet dat ras als in een enkele bladzijde
omkeer van dit boekje....
EDMOND VAN OFFEL.
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Dramatisch overzicht
I
Het Vondel-Tooneel: Joseph in Dothan.
Dat oudvader Vondel op-de-planken mij ooit van gloeiende geestdrift heeft vervuld,
kan ik niet getuigen. Voor heel veel jaren heb ik eens den ‘Samson’ gezien door Het
Nederlandsch Tooneel. Ko van Dijk zegt voortreffelijk verzen, met evenveel effect
als waarmee hij pittoreske costuums draagt; maar hoewel hij beide qualiteiten als
Samson kon ten toon spreiden, heeft hij mij, met de andere goede artisten samen,
het geheel niet meer dan net-verteerbaar kunnen maken. Royaards' ‘Adam’ was....
een curiosum. Heel artistiekerig Amsterdam kwam er voor in 't geweer; principieele
kapsels, wonderbare gewaden, zelfs één heer met een blauwselblauwen boord heb
ik bij de première waargenomen. Ik heb namelijk heel veel naar ‘de zaal’ gekeken;
de ‘spanning’ die aller treurspelen treurspel wekt, liet dit volkomen toe. Wel-is-waar
had de heer Royaards voor eenige visueele versnaperingen gezorgd.... neen, laat ik
ernstig zijn: er was veel moois, maar dat moois was buiten op den ouden Adam den onverbeterlijken! - vastgeplakt; Adam zelf bleef dramatisch log. Met ‘Lucifer’
was hetzelfde het geval; alleen smaakten de aanbrengsels, ook op-zich-zelf, mij hier
minder. De dressuur van gelijktijdige dictie bijvoorbeeld (‘Helaas, helaas, helaas,
waar is ons heil gevaren’), die Royaards sedert met nog starder consequentie
doorvoerde bij zijn ‘Oepidus’-opvoeringen, vind ik meer dan pijnlijk; het eenige
effect dat deze truc - bij 'n enkel mot-de-la-fin van een ouderwetsch blijspel zeer op
zijn plaats - mij bij een tragisch spel doet, is: angst dat 't mis zal gaan; een
circus-gewaarwording als resultaat van een circus-dressuur.
Behalve een stijllooze Gijsbreght-vertooning, die ik voor een jaar of zes bij het
Nederlandsch Tooneel zag, toen ik eens naar Amsterdamschen trant den
Nieuwjaarsavond wilde vieren, woonde ik nog slechts dilettanten-vertooningen van
Vondel bij, o.a. door ik weet niet meer wat voor
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liefdadige katholieken, een ‘Lucifer’-opvoering, in het Amsterdamsch; doch waarbij
een suggestieve hemelomgeving was geschapen, die mij veel meer deed dan Royaards'
Engelenburcht. Het is mogelijk, dat deze laatste meer in historisch, archaeologisch,
architectonisch opzicht, en in meerdere geleerde opzichten, beter was - direct tot de
toeschouwers sprak meer de matelooze hemelruimte, door niets dan eenige wijkende
vaag-blauwe doeken gesuggereerd. Ik herinner mij, dat de toenmalige letterkundige
adviseur van Het Nederlandsch Tooneel, de heer van Loghem, in een loge
aanteekeningen zat te maken.... en dat ik hoopvol doch vergeefs eenige jaren op een
resultaat daarvan heb gewacht.
Herinneringen van Vondel-opvoeringen, die ik ten volle onder mijn móóie
herinneringen zou willen rangschikken, heb ik dus niet. Hierdoor, doordat de
combinatie van 't idee Vondel en 't idee opvoering voor mijn gevoel steeds een
ongelukkige combinatie was, en na alle practijk, bleef. Ik waardeer heel veel moois
dat Royaards in dezen heeft geleverd, maar het enthusiasmeerde mij nooit, omdat
het mij te dóód mooi scheen, en zoo de fouten mij in de eerste plaats opvielen, komt
dat doordat ik mij verveelde, en de hééle opvoering mij een fout toeleek, een fout,
die het echter niet altijd mogelijk was uitvoerig, telkens weer, als zoodanig uit te
leggen. En nu krijgen we daar een heel-en-al aan Vondel gewijd tooneelgezelschap
‘Het Vondel-Tooneel’, welke onderneming in Den Haag heeft gedebuteerd met een
vertooning van ‘Joseph in Dothan’!
Ik verwachtte en verwacht van deze onderneming geen verrukkende artistieke
daden. Maar toch kan ze haar nut doen.
De artistieke leidster van dit Vondel-Tooneel is - en zij vermeldt deze qualiteit
speciaal op de programma's - directrice onzer Vocale en Dramatische School. Zij zal
dus een nauwluisterend en nauwtoeziend keurster zijn van het gesproken woord en
het gebaar dat dit woord vergezelt. Welnu, Vondel's werk, zoo weinig dramatisch
bewogen als het is, bezit, door zijn tragen gang, uitnemende waarde als
oefen-materiaal in deze beide opzichten. Een Vondel-Tooneel dat als het ware beduidt
de vooruitschuiving van een ‘School’ van bovengenoemden aard in het leven, in het
warrige en haastige tooneelleven van onzen tijd, kan groote beteekenis krijgen. De
opvoeringen kunnen, naar mijn gevoelen, in onze tooneelwereld de waarde bereiken
die het onberispelijk spelen van études heeft in het muzikale leven. Goed zeggen,
van de nooit hevig laaiende, maar steeds statig galmende taal van Vondel, het
vergezellen van die woorden met het passend sober, doch daardoor voor alles strak
zuiver te eischen gebaar, zoo te formeeren een standaard-zegging van het gedragen
oudhollandsche vers, ziedaar haar taak. Dat om dezen verzenklank een
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zeer eenvoudig doch juist begrepen decor een simpel-klare duiding van plaats en tijd
geven moge, spreekt vanzelf.
Men kan zeker niet zeggen, dat de Joseph-in-Dothan-opvoering, zooals ons die hier
werd vertoond, in alle opzichten aan dezen eisch voldeed. Het decor voldeed aan
niet te hooge eischen; op de requisieten waren détail-aanmerkingen te maken. Maar
nu de hoofdzaak: het zeggen en gebaren - van eigenlijke ‘handeling’ is uitteraard
geen sprake - Mevrouw Erfmann-Sasbach was Joseph. Haar praestatie is voor mij
het groote, hoopgevende lichtpunt der voorstelling geweest. Zij heeft haar zooal niet
tragische, toch zeker lijdende rol gezegd met diep gevoel, gevoel voor den inhoud,
in schoone eenheid met gevoel voor den vorm. Zonder het statig métrum in de
geringste mate te schaden, wist zij het te doen overzweven door fijn geschakeerd en
diep levend rhythme. En de gebaren die de plastische geleiding waren van het
gesproken woord, waren van hetzelfde wezenlijk-voornaam gehalte. Ze hadden
hetzelfde mouvement, en: metrisch mouvement. Inderdaad, deze creatie verdient de
aandacht van allen die in het litterair tooneel belang stellen, ten zeerste. Dat wij haar
claus bij de daling in de put niet volledig konden verstaan, is een gemakkelijk door
een betere acoustische constructie dier put te verhelpen tekortkoming.
Joseph's omgeving heeft mij over 't algemeen minder voldaan. Alleen de Levi van
Coen Hissink, hoewel van een bewogenheid die niet strikt Vondeliaansch meer was,
gaf, ook in de zwijgende momenten, de emotie van doorvoeld spel. Doch de overige
broeders schoten, hetzij door dat ze te ‘gedragen’ wilden spreken, hetzij doordat ze
hun rol niet voldoende kenden, te kort. De reien - die aan het eind van 't vierde bedrijf
bij de première werden weggelaten - werden goed gezegd (door de dames
Gilhuijs-Sasbach en Mertens-de Jaeger, de laatste heeft een heel mooie stem). Alex
Poolman was een Arabisch-rustige ‘Vrachtmeester’.

II
Het Nederlandsch Tooneel: Principes.
Behalve een verward, half grappig en half tragisch bedoeld Hongaarsch stuk ‘De
Roofridders’ kregen we van het ‘Nederlandsch’ in de afgeloopen verslagmaand het
nieuwe stuk van Herman Bahr, ‘Principes’ te zien. Niet het beste van Bahr's werk.
‘Das Konzert’, ook nog ‘Die Kinder’ en ook het, voor zoover ik weet hier nooit
gespeelde ‘Josephine’, zijn veel rijker aan ironischen en satirieken geest. ‘Principes’
drijft den spot met zoetelijke verbroederingstheorieën die, geen rekening houdend
met het wezenlijk karakter van mensch en maatschappij, zoowel grappige als
noodlottige misverstanden kunnen opleveren.
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Bahr heeft van dit inderdaad kostelijk motief niet veel gemaakt. Hij laat een
gymnasiast, zoon van een zeer, wij zouden zeggen: Gooischen vader, een bevlieging
krijgen voor een keukenmeid. De brave ouders, de vader vooral, neemt 't geval au
sérieux. Een keukenmeid is een liefdesobject net zoo goed als een dame van de
wereld, natuurlijk. - Vader en moeder gaan dus de schoondochter in-spe in haar
keuken opzoeken. - Vader geeft haar zelfs den vaderkus.... op 't moment dat de
meesteres des huizes binnenkomt, die echter bij nadere kennismaking een dwepende
vereerster van dezen humanitairen brave blijkt.
Dit alles is nu wel aardig, alsook het verder genoeglijk-nuchter verloop van 't geval
- de zoon is na een weekje de keukenmeid totaal vergeten, en dweept met een
Grieksch-doende danseres! -; maar als totaalinhoud van een tooneelspel is 't toch wat
erg poover, al komt er dan ook nog terloops een zusje van den gymnasiast op de
proppen, dat terloops met een wee-Waldenschen tuinknecht wegloopt, en al is er ook
een lummelige kellner, door het jolige keukenmeisje boven den gymnasiast verkozen,
vooral als hij de fondsen bij elkaar heeft om zelf een hôtel te openen.
Het stuk is wat vaag, het is of de schrijver angstvallig de rechtvaardigheid
betrachtte, en vreesde te scherp te worden.... terwijl hij toch ook geen goedronden
humor, terwijl hij dus zoo min satire als gemoedelijken spot geeft. Het is voorts een
stuk van weinig actie, en het gehalte der gesprekken vergoedt dit te kort niet in
voldoende mate.
De humanitaire vader, Dr. Friedrich Esch bleef ons in de creatie van Jan C. de
Vos - die ook de regie van dit spel had - wat vaag. Wat minder abstract, wat wezenlijk
menschelijker dan de doctor is Gertrud, zijn vrouw. Waar 't het geluk van haar
kinderen geldt, is ze dadelijk bereid, alle principes, waarop zij overigens achter haar
man aan zoo'n beetje meerijdt, op stal te zetten. Mevrouw van Holtrop speelde deze
weinig treffende figuur in goede nuance. Ook van Kerckhoven Jr. als gymnasiast,
Schulze als een alles-behalve zoetelijke oom, waren goed. De rol van Lene Kuk, de
keukenmeid, die zooals men zelfs uit mijn kort overzicht begrijpen kan, geheel in 't
emplooi van mevrouw Mann viel, was aan de echtgenoote van den regisseur, mevrouw
de Vos-Poolman, toebedeeld, die ze wat men noemt ‘niet onverdienstelijk’ vertolkte....
Lobo deed natuurlijk amusant den lijmerigen kellner.

III
Tooneelvereeniging.
Groote praestaties op het gebied van nieuwe dramaturgie heeft ons de
Tooneelvereeniging dit seizoen nog niet gegeven. We wachten met
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belangstelling Querido's ‘Saul en David’. In afwachting genoten we eenige aardige
reproductieve opvoeringen van ouderwetsche stukken -‘Le gendre de monsieur
Poirier’; ‘Bataille de Dames’; ‘L'ami Fritz’ - die een zeer waardeerbaar tooneelgenotje
geven, en verschillende superieure krachten, aan dit gezelschap verbonden, nog eens
leerden waardeeren. Bouwmeester's creatie van rebbe Sichel in 't laatstgenoemde
stuk is zeldzaam mooi. Al het plastische dat van deze typige figuur te maken is, geeft
hij op een telkens verrassing brengende wijze, verrassend ook door de mooie diepe
menschelijkheid die hij in zijn niet glad-mooie, maar toch maar verrukkelijk fijn
nuanceerende stem weet te leggen. En dan daartusschendoor de steeds belangstelling
wekkende werken van den directeur zelf, de zoo waarlijk uit het leven voort- en
ópkomende kunst van Heyermans.
Een andere hoofdkracht van dit gezelschap, mevrouw de Boer-van Rijk, gaf ons
in een reprise van 't wel erg grouwelicke ‘Thérèse Raquin’ een werkelijk ontzettende
- maar ook: ontzettend strak-en-sterke - creatie van de oude Madame Raquin, de van
schrik stom-geslagen moeder des vermoorden, die wanhopige pogingen doet om
haar schrikkelijk geheim uit te brengen.
Om deze krachten - Bouwmeester, mevrouw de Boer - groepeert zich de talentvolle
medewerking van Henriette van Kuyk, Pine Belder, Willem van der Veer, Hetty
Beck, en anderen.

IV
Berliner Neue-Schauspielhaus-Ensemble.
Voorloopig over dit superieure gezelschap slechts een enkel woord van vermelding.
Wij komen later hierop terug, doch mogen niet verzwijgen het prachtige spel dat
Arthur Retzbach, de uitstekende regisseur, in de eerste plaats, en dan Betsy l'Arronge
ons te zien gaven in ‘Das Kind’. Zij zijn in dit stuk een paar oudjes in 'n klein stadje,
vol belangstelling, vol onrust uitziende naar tijding van hun dochter, die naar Hamburg
is vertrokken om in de wereld vooruit te komen. Het meisje heeft daar wel een heel
ander leven dan de ouders zich als een g o e d leven voorstellen, maar hun ouderliefde
vergoelijkt alles, en als het noodig is, offert ze alles. - Het einde van al hunne decepties
is geen bitterheid, maar het verdrietig bewustzijn: dat hun kind hen niet meer noodig
heeft. Retzbach en Betsy l'Arronge hebben dit spel van vrij poovere handeling door
hun fijnheid van nuanceering weten te maken tot een toch steeds boeiend, toch steeds
fijn genot gevend genrestuk.
Den Haag, 21 October 1913
J.L. WALCH
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De ongelukkige.
Door Louis Couperus.
Romantische Epizoden uit Moorsche Eeuw.
I.
Die nacht was vol maanlichttoover, die spon de lichte tooverdraden over nòg blanke
sneeuwbergen en nachtblauw dal, over wazige, witte stad, uit wier witte blokken en
dommen, uit wier vierkant en rond, de witte minaretten uitspitsten, over de
schaduwende tuinen, waar de fonteinen fluisterden in de van hàre geluidelijkheid
alleen doortrillerden schemer. Want Granada sliep, in de diepte, gedompeld als in
een tooverslaap onder wijden, windstillen hemel, in welken slechts enkele sterren
vermochten te rillen, zwevende zij zelve in het alomme manelicht. Granada sliep;
uit de stede steeg geen geluid, uit de vlakte gleed geen vleug van adem omhoog naar
de kantig gekanteelde wallen van de Alhambra en zij zelve stond, een stil en
manebetooverd slot gelijk, dat de anders zeer roode muren en torens en tinnen verhief,
overblankt van maan tot de burcht roomig roze omhoog rees op haren hellenden
heuvel en nauwlijks kleur had in die wazige, witte nacht. En rondom haar en over
de wallen en tot aan de tinnen traden vagelijk hare tuinterrassen in treden van schaduw
en licht naar hooger en schuimelden de blanke ruischende massa's der waterstralen
hier en daar en hare ruischingen waren de eenige storingen van de witte stilte, waar
in de overdag roode rozen zelfs gedonkerd waren tot zwarte rozen, en enkel de witte
jasmijnen wit bleven van kleine, vagelijke sterren, die tusschen dat duistere loover
schenen gezaaid uit de manelucht.
Langs de tinnen liep een donkere man en hem volgde een witte
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vrouw. Zij schenen beide schimmen, schim van schaduw en schim van licht, maar
zijne schaduw was als het zwarte rood van de rozen om den burnoes, wiens rood niet
op brandde in de bleeke blankte der nacht en de hare was, om het zilverig gaas van
den sluier, die geheel haar omsloeg, niet anders van vage ijlheid dan het witte schuim
der fonteinen of de schemerglans der eigene toovermaan. En nachtedonker was zijn
eigen gelaat boven de zwart-roode rozenkleur van zijn mantel, maar witter was het
hare en het donkerste der nacht waren, even boven den sluier heen, hare oogen, omdat
in dier weemoed de maan zich niet te spiegelen vermocht, en alleen in haar stillen
traan àf vonkelde, éen witte drop.
Hij bleef staan waar zich de borstwering vierkant wendde en staarde over Granada.
Hij drukte zich de handen tegen de borst en ademde diep òp de lucht, die hier frisscher
waarde dan in de dichte tuinen. Zij stond achter hem; een doorzichtige geest, die
eene slavin zoû geweest zijn. Hare teedere leden vertengerden nog in de getrokkene
doorzichtigheid van het dunne gaas, dat spinneweefde om hare lichte gestalte, met
vouwen, waar over nu speelde zeer witte glans.
Toen hij zwijgen bleef en staren over de stad, zamelde zij moed hem te vragen:
- Lijdt mijn Heer....?
- Ik kon niet slapen, antwoordde hij. Ik droomde van booze dingen. Ik droomde
van adelaren, die beschermden hun nest en hun jong tegen gieren, maar de gieren
ontrukten den adelaren hun arendsjong en vlogen er verre meê heen, naar het Noorden
toe. En de adelaren zaten toen stil en treurende bij het leêge nest en het was alles
heél treurig, treuriger eigenlijk dan het is als gieren een arendsjong rooven. En toen
ik ontwaakte, was ik heél treurig, meer dan ik begrijpen kon en onrustig op mijn
legersteê en wentelde mij en wekte je, Morayma....
Zij gleed op tegen zijn schouder als een klimroos wit maar hare handen wrongen
zich....
- Ik ben bang, Heer, fluisterde zij.
- Waarom.... vroeg hij, zonder te denken.
- Ik ben bang voor zoo veel booze droomen, die telkens ons Iblis zendt. Ik ben
bang voor wat komen zal en de starwichelaren konden booze dingen. Ik ben bang
als het nacht wordt en bang als het dag wordt: ik ben àltijd bang voor wat nadert, de
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Toekomst. Ik ben bang voor uw vader, Heer, die, onttroond, gluurt ergens in het
onbekende duister: Muley-Hassan, die nóoit u lief had. Ik ben bang, dat hij plots op
zal duiken en leed u doen. Ik ben bang als ik Aïscha met Ali-Atar zie fluisteren: zij
fluisteren over oorlog, ùw moeder en mijn vader. En ik ben bang, hier, op deze plek....
- Waarom.... vroeg hij, zonder te denken.
- Wij zijn boven de Poort der Gerechtigheid. Zie, als wij ons buigen, zien wij den
boog, waarin de poort is gesloten. Zie, zoo ik buig, zie ik de schildwachten, die
dommelen, over de borstwering. Dempen wij onze stemmen, Heer, opdat zij niet
onze woorden hooren.
- En waarom ben je bang, vroeg hij met blanke stem, of hij wel wist.
- Boven de poort is gebeeldhouwd de Hand en binnen de poort den Sleutel.... Als
ooit de Hand den Sleutel zal grijpen.... zal de Moorsche macht uìt zijn, Heer....
- Maar zal ooit de Hand den Sleutel grijpen.... Morayma, de voorspelling werd
door de Wijzen gezegd, om de onmogelijkheid te bewijzen, dat de Moorsche macht
ooit uìt zoû zijn.... Na mij heerscht eenmaal Bereddin, onze zoon.... Heb je hem lief,
Morayma....
- Niet zoo als ik u lief heb, Heer....
- Hoe lief, Morayma, heeft je hart Aboe-Abdallah?
- Ik weet niet, Heer, maar ik leef alleen van zijn aanblik, ik leef alleen om hem te
aanbidden aan zijn dierbaren voet en dan te ademen de lucht, die hij ademt; ik leef
alleen om hèm te hooren, te zien en te voelen en meer.... weet ik niet, Heer.
Hij zette zich op een kanteel en toen zij neêr hurkte aan zijn knieën, legde hij zijn
hand op haar gesluierd hoofd. En hij vroeg, met een andere stem, vòl van herinnering:
- Morayma, heug je, dat je een kind was en verdwaald uit de vrouwekameren, en
dat je, een ondeugend kind, een speelsch meiske, geslipt was langs de hoven van de
Alhambra uit de hoede der oude Berbersche vrouwen, die sprookjes vertelden? En
dat je, Morayma, gedaald was tot aan de IJzeren Poort en daar, tusschen de witte iris,
die bloeit aan den boord van den Darro, een knaap aan trof, die peinsde, over wat
wist hij nauwlijks en droomde....?
- Ja Heer, ik heug me.... Een knaap, slank als een irisstengel,
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bleek als een iris en blond als een zonneschijn en hij vroeg mij wie ik was en ik zeide
hem, ik was Morayma, de dochter van den Leeuw, Ali-Atar, en hij, hij zeide mij, hij
was Abdallah, de zoon van de Leeuwin.... En kinderen beiden, speelden wij een
sprookje tusschen de witte bloemen, die rezen om den waterboord....
- Een sprookje, ja van koning, koningin....
- Als de Berbersche vrouwen vertelden.... Wij hadden tot kronen roode
rozenkransen gevlochten en onze schepters waren irisbloemen, die wij hielden bij
de lange steelen.... En wij speelden, en de vrouwen zochten mij en de ridders zochten
u en wij werden bestraft van Aïscha.... Maar gij groeidet, Heer: uw bleekte werd als
kostbaar goudbrons, uw blondte werd als kostbaar ros goud, en uw slankte werd
forsch in de smedige maliën van een guldene rusting en goùd bleeft ge onder ons
allen; alleen blikte uw oogen zoo droef soms onder den lagen rand van uw punthelm,
dat ik u had willen troosten, ik wist niet hoe....
- Wij werden één, Morayma, en ik werd koning en Morayma koningin....
- Neen, Heer, uw slavin: nìet meer....
- Een zoon werd ons geboren....
- Heer, heb ik u MIJN droom verteld....
- Vele vertelde je mij, Morayma....
- Mijn laatsten....?
- Van de maan, wier sikkel in bloedige stukken brak....?
- O, die droom was gruwzaam! Maar ook de laatste was wreed: van Bereddin,
dien ik hoorde roepen en toen zàg in een verren toren en hij schreide en riep om
moeder en nat van zweet werd ik wakker en mijn hand vond u niet aan mijn zijde en
ik weende van angst en at mijn angstige snikken om niet mijn leed luid te doen zijn....
O Heer, ik ben hier zoo bang....
- De nacht is schoon, Morayma, en rustig.
- De nacht is betooverd, Heer, in volle maan. Deze maan en deze maand zijn de
booze maand en de booze maan. Heer, het is niet goed hier lang te verwijlen boven
de geheimvolle Poort, in de geheimvolle manenacht.... Heer, kom meê.... Zie, de
schildwachten zijn opgewaakt en luisteren naar boven, naar onze stemmen....
Zij had hem bij de hand genomen en hij rees op: de donkere, zwartrood gemantelde
schaduw volgde de witte schimme. De volle
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maan was gezonken en doofde achter de bergen. Over den tooverhemel schemerde
een afglans van parelmoêr. In het Oosten, achter de olmen, wier bladeren begonnen
te beven, bleekte een bloedige streep....

II.
Meer dan twintig jaar geleden, toen Aïscha een zoon werd geboren, waren drie zeer
heilige mannen verschenen om den troon van Muley-Aben-Hassan, den vader en
heerscher over Granada. Zij waren de sterrewichelaars van de Alhambra; zij waren
zoo oud, dat men hun leeftijd niet wist maar zij waren steeds ongebogen van gestalte
gebleven; zij waren blank van lange lokken en langen baard; zij droegen lange, blanke
tabbaarden, die sleepten over den mozaïekvloer en hooge blanke puntmutsen en zij
waren geëerd door allen. Hunne wijsheid was niet te vergelijken en zij wisten de
geheime beduiding der duisterste verzen van den Korân. Hunne vaderen waren wijs
als zij geweest en eeuwen geleden hadden zij de toekomst gelezen in den Spiegel
van Salomo te Toledo, den grooten ronden smaragd, waarin wijze Salomo reeds de
Toekomst gezien had. Zij wisten, de drie wijze mannen, dat zij zelve hunne vaderen
geweest waren en dat hunne zielen om de eeuw terug ter wereld kwamen in de
lichamelijkheid hunner eigene afstammelingen. Zij herinnerden zich dus in hunne
zielen het Verleden, dat zij eeuwen geleden gezien hadden en de Toekomst lazen zij
niet alleen in de sterren maar tot in de dauwdroppelen toe en niet alleen in de natuur
maar ook in den mensch zelve; zij lazen de Toekomst op het ongerimpelde
kindervoorhoofd als op een blad wit velijn; zij lazen die uit een kinderpalm als uit
het rozige blad van een roos en men zeide van hen, dat zij alleen door hun wil hun
aardsch lijf konden verlaten om dat, in slaap gedompeld, te laten liggen en op te
zweven tot de maan, en hooger.
Toen de drie mannen verschenen waren om den troon vanMuley-Hassan, had deze
gesproken:
- Zeg mij de Toekomst van het kind Aboe-Abdallah....
En de eerste wijze had gezegd:
- Hij zal heerschen tijdens het leven zijns vaders.
En de tweede:
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- Hij zal de Ongelukkige zijn.
En de derde:
- Hem zal de Granaatappel vallen uit de hand en anderen zullen de pitten plukken.
Toen was Muley-Hassan in toorn gerezen, maar de drie wijze mannen waren van
daar gegaan en toen men hen zocht, vond men hunne drie lichamen naast elkaâr
zielloos liggen. Maar zij waren niet dood en hunne zielen zweefden tijdelijk van star
tot star....

III.
De morgen ontwaakte over de Alhambra en hare vierkante torens rezen vreemd en
fantastiesch in den afglans van parelmoêr, die meer en meer rozigde, terwijl door
het olmenbosch de eerste zonnestralen verflitsten. Zij rezen, de torens, met hunne
kartelende tinnen of zij zich los maakten uit de vaagheid der morgenschemering en
trokken scherper de lijnen tegen de doorzichtigheid van de lucht. Uit de wijde wallen
van den breed uit breidenden burcht rezen zij nu zeer rood en hunne steen scheen
een mengsel van rozen en bloed, van roode rozen en rooder bloed en waar de eerste
straal gleed tegen het steen af, vergulde die kleur tot een goudachtig oker, zoo dat
de geheele toren tooverachtig goud en rood uit ging staan tegen de lucht, wier
doorzichtigheid zacht aan ving te verazuren. Een onwerkelijkheid dreef om die torens,
die muurvakken, die wallen, van welke de roode rozen, die haar bloed schenen den
bouwmeesters te hebben gegeven, af hingen in zware trossen, en geurden door haren
dauw heen. Een tooveratmosfeer, zelfs in de dageraad, dreef om die torens rond, als
de gewone, waar in de bewoners ademen zouden. De immensiteit van den rooden
burcht, waarin de heerschers van Granada woonden, wekte in wie haar van de vallei
of van de stad aanschouwde, een ontzag, maar het was niet de immensiteit, die het
mééste ontzag verwekte. Verwekt werd dàt, door het onzegbare, dat huiverde in de
lucht om de torens heen, als een geheim van niet te zeggen broze schoonheid. Zoo
als de burcht daar met hare tin-gekroonde torens uit haren krans van wallen en
rozentuinen verrees, scheen zij zoo broos als tooverslot, te verstoren door een adem
van toovenaar. De Moorsche krijgers, die marden op wacht langs de muren met den
éersten zonstraal terug flitsende speren
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of wier spiegelende helmen groote sprankels schoten de kanteelen door, waren wel
de werkelijkheid aan dit droomslot, maar de drie witte Wijzen, die wandelden langs
de wallen, waren de onwezenlijkheid er van om de witte tabbaarden en witte baarden
en hooge, witte mutsen.... Uit een, door ranke zuilen in tweeën verdeeld,
spitsboogvenster gluurde reeds een gesluierde vrouw....
De bergen omgaven met een golvende lijn van azuur de vlakte wijd, die zich vlijde
tot de glooiende heuvelen, in een teêrheid van nog zonlooze ochtendtinten. Onder
het doorzichtig, nög roze blauwende parelmoêr van de lucht, tegen het lazurende
blauw van de bergen, lag de vlakte in een schakeering van het teederste smaragdgroen
harer vruchtbaarheid, die verduidelijkte uit een opalen mist van dauw. En het
landschap vertoonde meer tint dan lijn. Maar uit dien mist lijnde de stad reeds blank.
Hare ronde dommen rezen eischaalbros en rozig aangebloosd blank uit den vochten
morgennevel maar hare vierkante huizen blokten bleek nog en in wazige natheid
uitgewischt om de sierlijke naalden der minaretten. Het myrtenloover der hoven
wierp hier en daar donkere boeketten van glanzig groen. En het was alles als in water
uitgewasschen omdat de dauw overvloedig geweest was en om de klaarheid der
lucht, waar het licht reeds was voór de zon.
Toen uit de diep in haar dal gelegene stad, de MUEZZINS gezien hadden den eersten
straal van zon vergouden de torens van de Alhambra en sprankelen in speer en helm
der wachten, verschenen zij op den smallen omgang onder aan den spits der minaretten
en galmden uit tegen den nieuwen dag. Hun witte mouwarmen gebaarden als met
toovergebaren. Door de straten, uit donkere poorten, kwamen ezelen uit de
smaragdgroene vlakte binnen de rozig witte stad en er vlakten de kleurige kleederen
van vrouwen en er klakten de zwepen der ezeldrijvers. Uit de Poort der Gerechtigheid,
onder aan de Alhambra, maar verheven boven de lage stad, uit de poort, waar de
Hand den Sleutel talmde te grijpen, daalde omlaag een stoet van vrouwen: zij droegen
allen lange hemden zoo blauw als de lucht en de bergen blauwden en een slanken
amfoor, leêg, op den haarkruin, en zacht zingende, vulden zij hare kruiken aan de
stralen der waterwerken, waar boven af tuimelden de ranken der roode rozestruiken;
lachende riepen van de wallen de puntgehelmde wachters haar toe en als zij, ernstig,
niet antwoordden
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maar neurende steeds beurden haar kruik, schudden de soldaten aan de rozeranken,
zoo dat de roode bloembladeren regenden over haar heen.

IV.
In de zaal van marmer en mozaïek lag op het bed van mozaïek maar in kussens van
Damaskiesch tapijtwerk, de jonge heerscher, Aboe-Abdallah, lusteloos en
melancholiek, en zag op langs de slanke zuilen, die steunden het sierlijke koepeldak
en meende, dat deze zaal gelijk was aan een prachtiglijke woestijntent. En in der
daad, de zuilen geleken wel broze marmeren staken, de mozaïekwanden geleken
tapijtwerk en de koepelzoldering geleek wel de tentepunt, van waar sierlijke draperieën
hingen, maar de draperieën waren het wonderwerk der Arabische architecten, die
hier het hout hadden doen uitsnijden door kunstenaars en het hadden doen kleuren
zacht purper, donkerblauw en dofgoud. En als stalactieten van feeëgrotten dropen
de versiersels van dien binnenkoepel af, of schulpten een kleurige kant in het rondom,
om kleurige honigraat heen, honigraat, die achtvoudig eerst en dan, hooger,
zestienvoudig terug kwam en den blik trok om weg te droomen in hare tooverachtige
ingewikkeldheid. Bij het waterbekken in het midden der zaal, waar de straal mat
kletterend murmelde, steeg uit kleurig ingelegde bronzene vaas een waas van blauwen
brand op, die knetterde, en de geurwalm spiraalde omhoog en weêr naar omlaag en
dreef naar buiten, in den hof, waar, onder den val van het onbelemmerde zonnelicht,
de schaduwen blauwden der blanke kolonetten en der als betooverde leeuwen, die
omringden de groote fontein.
Aboe-Abdallah, lusteloos en melancholiek, liet den blik vallen van de koepelpunt
naar het bekken, daar onder. Omdat de zon binnen speelde, blauwde er het water en,
vreemd, over frissche plekken van rood, die bloed schenen, dat ingevloeid was in
het gretige grein van het marmer, maar de arums rondom werden goudblank en het
water zelve werd levend zilver. En het scheen alles helder om den zonneschijn, maar
het waasde ook telkens weêr vager door den geurdamp, die op kronkelde en neêr
sloeg en doezelde.
Op het geblokte motief van tapijt liepen glanzend de voeten van drie danseressen
elkander dansende na, om het waterbekken en
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hare ijle sluiers vermengden zich met den ijlen damp van den geur. Er waren twee
blanke danseressen en er was ééne zwarte en zij glom als gepolijst brons en haar
Nubiesch zwart werd zelfs om zongloor, waterweêrschijn en nardosnevel overtogen
met blauwe glanzingen, die liepen hare naakte beenen op en vervloeiden tusschen
de zware munten, die zwierden over hare glimmende borsten. Terwijl de twee blanke
danseressen, als de arumbloemen ginds, blanker werden en de gouden sekijnen aan
hare slapen tegen elkander tinkelden als heel fijne klokjes. Heel jonge slavinnen
begeleidden den dans met zacht gekras op zilveren luiten en een enkelen, goudenen
gongslag.
Aboe-Abdallah, de heerscher van Granada, in zijne kussens, zag er uit als een
jong, Moorsch dichter. Hij was, vreemd, blond, met een amberglans door zijn lokken,
die hingen om zijn breeden nek. Hij was bleek, met een zachten kopergloed, over
zijn zacht omlijnde gelaat. Zijne oogen waren heel donker en vol melancholieken
droom. Hij zag er uit als een dichter, die een soldaat was. Zijn liggende leden waren
jong forsch. Hij was groot en edel gebouwd. Zijn purperen zijden, wijden broek
kreukelde tusschen zijn gekruist liggende beenen; zijn purperen zijden buis hing
verkreukeld open over de harige schaduw van zijn borst. Zijne handen waren krachtig
en heel mooi en zijn duimen verstoken zich in zijn breeden gordel. Hij lag blond en
bleek, maar gelig, in het zijdige rood tegen de Damaskische kussens, die, dof bont,
wemelden achter hem. Zijne eenige juweelen waren zijn oogen: zij schenen
nachtzwarte karbonkelen, twee treurige, zwarte sterren.
Hij zag, verstrooid, naar de danseressen, zonder te zien. Aan zijne voeten zat
Morayma, zijne eerste vrouw, de dochter van Ali-Atar. Zij was als een ernstig kind
en zéer schoon. Zij schitterde van gulden looveren over goud-kleurig satijn en haar
geel vederen muiltjes wipten óp aan heur teenen en schenen haar eenige dartelheid
of haar voetjes parkietjes waren, maar toch héel stil, tegen elkaâr. En zij zag ook,
verstrooid, naar de danseressen en weifelde of Aboe-Abdallah er eene van haar
bezeten had. Maar zij verdrukte haar ijverzucht, gedwee en deemoedig en zuchtte
geluidloos. In haar was immer de angst, van droomen en tooverdingen, voorspellingen
en noodlotsberekeningen: de laatste telde zij, in het geheim, uit met velerlei cijfers,
en een oude, Berbersche slavin hielp haar, wijze in die kunst.
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Plotseling verscheen aan de poortzuil een groote, vorstelijke vrouw. Zij was in
donkerpaarse sluiers omhuld maar haar gelaat was vrij. Hare trekken waren
gebeeldhouwd als uit donker geel albast. Hare oogen brandden als zwarte lampen.
Hare mond was oud en trotsch, in twee rimpelen omvat.
De danseressen stonden stil en bogen. De speelsters rezen op en bogen. En
Morayma rees en boog, de handen ter aarde. Maar de groote, vorstelijke vrouw riep;
- Abdallah!
Haar zoon rees en trad op haar toe door den verijlenden walm van geur. In het
zonnelicht, in den azuren damp, verpaarste zijn gekreukeld zijden buis en speelde
een lila weêrschijn over zijn geelblonde bleekte. Zijn gebaar was een verwonderde
eerbied.
Aïscha, de vorstelijke moeder, trok haar zoon ongeduldig met zich mede langs de
betooverde leeuwen van den Leeuwenhof, die staarden en spuwden de wateren. En
achter de zuilen - zij rezen als slanke, hooge stengelen en steelen - fluisterde zij tot
hem:
- Uit de stad stijgen de zangen der straatzangers. Langs de Alhambra-wallen zingen,
opzettelijk, de minstreelen en het volk verzamelt rondom. Zij verheerlijken
Muley-Hassan, den vader, dien wij onttroonden en dien wij verjoegen. Zij roepen
hem uit als Granada's held. En zij schimpen en schelden zijn zoon, Aboe-Abdallah....
- Waarom.... vroeg hij mat.
- Omdat hij niet tegen de Ongeloovigen trekt en zij naderen, naderen steeds. Mijne
spionnen meldden mij, dat zij naderen, de Spanjoolsche ruiters. Zij naderen uit het
Noorden naar Lucena toe en branden de steden en plunderen de vlakte en leggen
schatting op. Zullen wij werkeloos blijven? Muley-Hassan zeker niet. De vader blijft
zeker niet werkeloos. Hij werkt in het duister en schittert dan plotseling uit. Hij is je
vader, o zoon, en Aïscha had eenmaal hem lief. Maar ter wille van den zoon sloten
wij den vader de poorten van de Alhambra, toen hij ter jacht was getogen. En riep
Granada den zoon uit tot heerscher, als voorspeld was door de Wijzen....
- Zoo geschiedde het, zeide Aboe-Abdallah. God is groot: geschiede Zijn wil.
- Maar nu schimpen en schelden de straatzangers den zoon en
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verheerlijken den onttroonden vader. Abdallah, weet je wat ik en hij bedachten, ik
en Ali-Atar?
- Neen, zeide de zoon.
Zij strekte de hand uit.
- Kom meê, zeide zij.
En zij voerde hem den Leeuwenhof door, langs de betooverde leeuwen, langs den
azuur spiegelenden vijver van den Myrtenhof en de wallen op van de tinnen der
Alhambra, waar hij den vorigen maanavond verwijld had met Morayma.
Zij leunden over de roode rozen, die klommen de roode muren op; de rozen, die
vielen met roode trossen weêr neêr. En zij wees hem: haar lange, magere vinger
strekte zich uit de violette sluiers in de richting der grazige delling, die glooide
tusschen de Alhambra en het geheimnisvolle olmenbosch. Aboe-Abdallah zag uit.
Hij zag in de zon het wapengeflits, dat naderde langs den heuvelenden weg. En
hij herkende de lange lansen, die schoten de gouden bliksems, de ronde schilden, die
schoten de gouden sterren. Hij herkende de ronde helmen; zij straalden de
flapperschaduwen door, die neêr sloegen de wappere vanen. De flikkerende
maliënruiten der rustingen omgordden de ruiters en verforschten hunne fiere, rechte
torsen, die torsten de aantrappelende rossen, wie de roode hoezen omhuifden; roode
pluimebossen wuifden. Kromme klingen kletterden met de van email en gesteente
schitterende, kromme scheeden, hangende met koorden en kwasten om de nekken
der ridders, die naderden; de ruiterij volgde machtig en zwaar. En er was geklater
van koperen trompetten en schel geschetter van fel schitterende fluiten en dwars door
àl bommende trommen, die daverende rommelden. En uit de spitsboogramen van de
Alhambra spiedden de vrouwegelaten, donkere oogen boven wazige sluiers, en
tusschen de tinnen tuurden tal van gezichten.
En Aboe-Abdallah zag Ali-Atar, den Leeuw. Hij was de vader van zachte Morayma
en hij was de held van Granada. Hij was een groote grijsaard, en zeer forsch torende
zijn trotsche tors, van goudene maliën omgoten, op het trillende strijdros, dat,
bedwongen, aantrappelde, ravenzwart, met ros flikkerende blikken, die schuinden
de oogkleppen langs. De ommaliede vuist van den grijsaard omvatte het gevest van
het zware zwaard, dat, bloot en blank, blikkerde boven het schichten sprankelende
schild. En langs
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den heuvelenden weg liep haastig Granada aan, om te juichen.
- Waarom? vroeg Aboe-Abdallah zijne moeder: hare oogen gloeiden van trots
terwijl zij wees.
- Ali-Atar trekt dezen avond òp naar Lucena, verklaarde Aïscha: het voetvolk
verzamelt zich buiten de stad, boogschutteren en dragers van lansen.
Aboe-Abdallah zag zijne moeder snel aan en in haar oogen las hij haar
onuitgesproken wensch. Zijne ziel was vol bijna poëtische droefheid om onafwendbare
noodlottigheid en hij dacht aan zijn vrouw, Morayma. En aan zijn zoon, kleinen
Bereddin. Maar hij zeide, zijn hand aan zijn hart en zijn hoofd gebogen in
gehoorzaamheid:
- Ik zal, moeder, mij stellen aan de zijde des Leeuws en strijden naar zijn hoog
voorbeeld.
Aïscha opende de armen en omhelsde Aboe-Abdallah. Uit een kleine galerij, ter
zijde harer zalen, tusschen slanke zuilen, tuurde Morayma uit, angstig, verschrikt
om het krijgsgeklank der klatertrompetten en het schrille geschetter der fluiten, waar
door het bonzende trommengebom en zij zag haar vader, den Leeuw, rijden ten hoofd
der ridders en ruiterij en zij zag de tinnen van de Alhambra en de torens en de wallen
en beneden, bij de wel van het waterwerk, rumoeren en roezemoezen de duizende
toeschouwers, geheel Granada, toegestroomd uit slot en uit stad, om de beroemde
ruiterij te zien, bloem van het Moorsche leger.

V.
En ook den volgenden morgen was geheel Granada toegestroomd. Nu was het geheele
leger opgesteld in de vlakte, rondom den uit torenenden burcht: het kort geburnoeste
voetvolk met de breed omriemde kuiten en het ronde, gekwaste kapje op de bronzen
koppen als uit overmoedigen scherts schuin gezet, de lange-speerdragers, de
korte-speerdragers, de handboogschutters met hun boog over den schouder en koker
ter dij en de boogschutters, die, drie, éen boog afschoten, groot, die zij plantten bij
den voet van éen hunner en het waren langs de muren der stad lange rijen van ronde
schilden, lange rijen van langwerpige beukelaars, rijen van helmen en hagen van
speren, waarboven en waartusschen de Moorsche oogen verlangend flonkerden. En
er reden
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de afdeelingen ruiterij, zeer schitterend en toegejuicht tusschen het ffuitengetwetter
en trommengebom en er reden stoeten van muilen, die torsten kofferen en kisten en
tusschen alles trok het geschut de aandacht: kleine, koperen kanonnen, op groote,
lichte wielen, die gemakkelijk getrokken of zelfs geduwd konden worden, de rotsige
bergflanken op. Zomersche zon gloeide goud, zomersche schaduw blauwde over de
wapens, sierlijk en fijn van bewerking, over de vanen, toernooi-achtig kleurig
kletterend op zoelen bries, over de koppen der krijgers en de roode muren der stad
verokerden in den schijn van den stijgenden middag. Maar de witte huizen, tusschen
de eierschalen der koepelen en siernaalden der minaretten schenen te verwemelen
van lichtgetril, met de verre silhouettten, die, turende, vagelijk af teekenden tegen
schelblauwe lucht.
Langs de tuinen der Alhambra, de treden der terrassen en trappen op, traden de
edelen aan en de groene en gele en blauwe en paarsche vlakken van hunne mantels
gloeiden in bewegelijk gespat van kleur den Myrtenhof binnen en warrelden tusschen
het mozaïek der wanden en vloer, tusschen de slanke stengelzuilen, de uitgebogene
spitsbogen door en vloeiden tusschen opene, blauwe lucht en vlakkerig overkaatst
blauw water van vijverbekken langs zwartdonkeren myrtenhaag de donkerte in der
Zaal der Afgezanten. Langs de bovengalerij zagen de gesluierde vrouwen de edelen
voorbij gaan en fluisterden onder elkaâr. Maar in de Zaal zelve koelde de milde
schaduw. Door de kleine boogramen zeefde weinig middaglicht, dadelijk opgeslorpt
in de kleurige mantels der edelen: om hun dichten drang verzachtten de kleuren in
wemele schaduw. Van het cederen verwulfsel viel schemer. Het parelmoêren
inlegwerk flikkerde er op met korte glanzen en in de zaal glansde ook hier een steen
aan een sabelgevest, daàr aan een tulband, aan een hand, of wisselde weifelglans
over het bleeke brons der ernstige, Moorsche koppen.
Op een troon, voor een raam, stond Aboe-Abdallah. Hij was geheel omgoten in
smedige gouden maliën, die zich als een sterk weefsel voegden naar zijne geledingen,
die meê gaven naar zijne gebaren. Zijn geelbleeke gelaat was bekroond met een
gulden punthelm, ingedreven met doffer email en een maliënsluier viel van den
helmrand, beschuttende zijn hals, tot op de schouders neêr. Door zijn purperen mantel
heen zeefde de zonneschijn uit het raam
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achter hem om zijne voeten en gloeide aan zijn gulden wapenschoen. Hij fronste en
zijn gelaat bleef uitdrukkingloos, terwijl een zijner grooten hem toesprak met hevige
woorden en heftig gebaar.
Ali-Atar, grijs en forsch en ommalied, stond aan zijne zijde roerloos. Maar toen
de heftige spreker zijne woorden gesproken had, trad op haar zoon Aïscha toe, een
vorstelijke vrouw. Van een kussen, dat haar hief een edelknaap, nam zij een zwaard,
krom van kling in breede, van steenen schitterende scheede. En hing zij haar zoon,
die gewillig het gehelmde hoofd boog, het zwaard om den hals, aan een koord van
goud.
Op dit oogenblik wilde Aboe-Abdallah spreken. Maar vóór hem, aan de ingang
der Zaal, weken de edelen, waar de Myrtenhof, door een smalle gang heen, zichtbaar
plots zonde in schel middaglicht en de langwerpige vijver het blauw van de lucht
ving. En in dat plotse uitzicht naderde een wemelwitte, gesluierde vrouw. Zij stond
als van verbazing getroffen. In hare sluiers mede sleepte zij een kind, een knaapje,
dat drong schuchter tegen haar aan. En zij slaakte een korten kreet.
- Is dan toch tot den oorlog beslist! kreet zij uit als eene, wie men de waarheid
wilde verbergen. Beslist, niettegenstaande ik de noodlottige noodlotsgetallen
uitrekende, niettegenstaande de drie Wijzen wezen op den stand der sterren,
niettegenstaande mijn droomen: de maansikkel, die in bloedige stukken brak, en
Bereddin, die tot mij riep van uit een verren, verren toren?
Maar Ali-Atar trad toornig op Morayma toe.
- Sedert wanneer, o dochter, riep hij; is het zede, dat de jonge vrouwen het
vrouwenvertrek verlaten, om onverwachts te treden tusschen de mannen, die ten raad
vergaderen?
Maar Morayma was, de zaal door, medetrekkende den kleinen zoon, op Abdallah
toegestort en knielde voor hem wanhopig neêr.
- Aboe-Abdallah! riep zij uit. O mijn Heer en licht mijner ziel! Ga niet, ga niet ten
oorlog! Noodlottig zijn àlle teekenen en droomen en heilige berekeningen! Ik zag
van nacht den open gespleten Granaatappel zweven in een roode lucht gelijk een
barstende zon en de pitten regenden er uit met een stroom van bloed in den openen
muil van een draak! Aboe-Abdallah, ga niet of gij zult gaan het verderf te gemoet!
Liefde mijns levens, ga niet, of nooit zal meer u Morayma zien en nooit zult meer
gij Bereddin kussen!
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Zij hief voor hem het kind, dat huilde en hij strekte aarzelend de handen uit. Maar
Ali-Atar was driftig genaderd en richtte zijn dochter op en Aïscha omving in hare
armen heur kleinzoon. En zij beiden voerden Morayma en Bereddin de zaal door,
tusschen de edelen, die vrij lieten den uitgang naar den hof vol zon en licht en zonlicht
spiegelend vijverwater.
Toen werd Aboe-Abdallah zeer treurig en mat sprak hij de toespraak en de edelen
juichten, maar zonder vervoering en de vorst ging langzaam de treden af van den
troon. De edelen vervloeiden om hem heen en huune mantels gloeiden òp naar het
licht toe, paars en geel en blauw en groen, om het purper heen van den zijne. In den
Myrtenhof zag hij, aan den rand van het marmeren bekken, Morayma liggen in zwijm,
tusschen de armen der oude Berbersche vrouwen, die haar, den sluier half geheven,
betten het doode gelaat met doeken, die zij doopten in het waterbekken. Kleinen,
huilenden Bereddin had eene andere oude vrouw gebeurd in hare armen en voerde
hem weg naar de vrouwenvertrekken. En Aboe-Abdallah bedacht in eens, vragende,
hòe en waar hij terug hem zoû zien, want hij had zijn zoon heel lief en toen hij
Morayma levenloos zag liggen in de armen der Berbersche vrouwen, naderde hij
haar, hield zijn mantel als een gloeiend rood scherm vóor haar heen en kuste ten
afscheid haar op het voorhoofd, achter het purper zijn kus ongezien voor het oog van
alle die mannen. En ging toen, dicht omstuwd, de poort van den hof door, op het
terras, waar hem wachtte de brieschende schimmel, scharlaken getuigd, de breede
schabrak vallende tot de hoeven.
En hij steeg op en Ali-Atar steeg op en de ridders en de knapen en de pages en de
ruiters en de knechten stegen op en Aïscha, hare hand hoog en de violette sluier
ongeacht vallende af van haar mager, oogenbrandend gelaat, riep tot haar zoon den
afscheidsgroet, dien hij vreemd hoorde, als door een dicht waas heen:
- Ga! En overwin....
Door samengestroomd, juichend Granada, de roode muren langs van burcht en
stad, vervloeide het leger de vlakte in, de Darro langs. Toen de laatste voetknechten
verdwenen de heuvelen om van den Albaïcin, veegde het zinkende zonnelicht aan
hun lansen, lange vegen van bloed....
(Wordt vervolgd.)
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Herinneringen
door Ada Gerlo.
III.
Ik zocht in een stapel oude boeken mijn middelhoogduitsche grammatica, omdat ik
vermoedde een mooie tektstconjectuur gevonden te hebben, maar twijfelde aan een
buigingsuitgang. Toen kwam me een kleine Dante in handen, met m'n naam en een
datum op 't titelblad, die openviel op deze, aangestreepte, bladzij:
‘Già eran gli occhi miei rifissi al volto
della mia donna, e l'animo con essi,
e da ogni altro intento s'era tolto;
e quella non ridea, ma: ‘S'io ridessi,
mi cominciò, tu ti faresti quale
fu Semelè, quando di cener fessi.’

Ik heb m'n conjectuur, waar ik zoo trotsch op was, vergeten; ik ben op den grond
blijven zitten tusschen den stoffigen rommel, met m'n hand langs de aangestreepte
regels; en een vergeten geur hing om mijn hoofd.
Ik had, jaren geleden, het boek weggeborgen, omdat ik het niet langer verdragen
kon. Houdt bij ons, moderne cultuurmenschen, niet elke groote levensgebeurtenis
verband met een boek? Geven we 't elkaar niet als eerste belofte, als laatste afscheid,
als verren groet? Hoort onze liefde niet meer bij de literatuur, bij de kunst, dan bij
de natuur? En heeft elk boek in later jaren niet een dubbele beteekenis voor ons: de
waarde van zijn inhoud,
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en die van al het schoone en droeve, dat datum en handschrift voorin ons weer in de
herinnering roepen?
Het was kort na m'n candidaatsexamen, dat ik hem toevallig in Parijs ontmoette, den
dag vóór ons vertrek; en 'n paar weken later vonden we elkaar in Florence terug. We
waren beide verbaasd, in een vreemd land een Hollander te vinden, die blijkbaar tot
onzen eigen kleinen kring behoorde, en onder het toezicht van drie paar
chaperonneerende oogen, redeneerden we weldra over colleges, novitiaat, coëducatie,
studentenpers en honderd andere dingen, zoodat ik me soms met verbazing afvroeg,
of deze heele reis niet een droom was, en ik straks zou wakker worden in m'n eigen
kamer, met m'n vrienden en m'n boeken en de droeve herinnering, die ik had willen
ontvluchten...
De bekoring van dit samenzijn was onweerstaanbaar; heel het leven in de kunststad
scheen op schoonheid en vreugde gericht, en wij gaven ons over aan het genot van
ieder oogenblik. Na het wekenlang alleen samenzijn met de tantes, die altijd opgewekt
en vol belangstelling, maar nooit in extase en nooit diep teleurgesteld waren, was
het een weldaad iemand te ontmoeten, die jong en enthousiast was als ik, ja, die zelfs,
zooals ik weldra merkte, door een beminnelijk gebrek aan critisch
onderscheidingsvermogen, zijn heiligste verrukkingen verdeed aan derderangscopieën,
en tranen in de oogen kreeg bij den aanblik van een molligen bambino, grof wit op
blauw glazuur in een uitdragerswinkel.
Mijn nieuwe vriend was forsch, hartelijk en kinderlijk, en de tantetjes, die veel
aan ouderwetsche vormen hechtten, zeiden, dat hij ‘every inch a gentleman’ was.
Hij vergat 's avonds nooit, voor we naar het terras drentelden, eerst een makkelijk
hoekje voor haar in de leeszaal uit te zoeken, met een paar geillustreerde bladen,
‘waar ze niet over hoefden te blozen’, zooals hij met jongensbravour verzekerde, en
'n klein tafeltje voor hun thee en biscuits. En 's ochtends, als ze geduldig een half
uur met preparatieven voor het ontbijt treuzelden, om op 't luie nichtje te wachten,
werd ik altijd ontvangen met de meedeeling: ‘Meneer van Rechteren is al bij ons
geweest, om te vragen, hoe we geslapen hebben. Hij zegt, dat het een prachtige dag
wordt.’ Of: ‘Hij zegt, dat we vanmiddag met rijden onze mantels wel thuis kunnen
laten’.
Voor mij, die, in pralende onafhankelijkheid, altijd mijn vrienden
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buiten den familiekring had gezocht en gehouden, had deze gemoedelijke
vertrouwelijkheid en mijn betrekkelijk gebonden-zijn een nieuwe charme. Als we
binnenkwamen voor het diner, ik, rechtop en correct, achter de teere ruggetjes van
de drie tantes, dan had hij, vóór z'n statige buiging zijn reputatie wederom had
bevestigd, een even oogtwinkelen naar mij, dat me een kinderlijk gevoel gaf, als lang
geleden.
Als hij 's avonds een eindje met me langs de Arno wilde loopen, vroeg hij eerst:
‘Als U het toestaat’, met een eerbiedig-afwachtende’ houding, alsof ik iets was, dat
‘vergeven’ kon worden, en hij sprak altijd van de ‘plannen van de tantes’, alsof die
lieve menschjes met mogelijkheid in staat waren eenig plan te hebben, in een stad,
waarvan ze niets anders wisten dan dat ze vele musea en vele kerken bezat, en waar
ze vergeefs naar den bloemenrijkdom zochten, die haar naam scheen te beloven.
Ik had, als we op reis waren, altijd de leiding geheel in handen gehad, besliste
alleen in welke hôtels we zouden gaan, hoe we onze dagen zouden indeelen, en zelfs
meestal, wat we zouden eten. Ik bestudeerde Baedeker en den plattegrond; ik haalde
geld op onzen credietbrief; bewaarde de reisbiljetten, zorgde voor de bagage, en de
tantes verlieten zich zoo geheel op m'n voortreffelijke leiding, dat ze er zich meestal
niet voor interesseerden, wat er over haar was beschikt, en bereidwillig alles
aanvaardden, hetzij ik ze naar een kerk, hetzij naar een tearoom of het station voerde.
‘Gaan we daar in, Ada?’ ‘Moeten we met dezen trein mee, Ada?’ ‘Komen er nog
meer tunnels, Ada?’ ‘Woont hier dicht bij een schoenmaker, Ada?’ De meest
uiteenloopende vragen werden mij in het volste vertrouwen gedaan. Als we in een
nieuw hôtel aankwamen, en ik stapte alleen vooruit, om den directeur onze namen
op te geven, en te zeggen, wát we verlangden, dan had ik wel soms iets van verbazing
in de beleefde oogen gezien, maar m'n aplomb redde altijd de situatie, en mijn ‘'t Is
in orde’ aan de tantes, die afwachtten, klonk als de zegekreet van 'n veldheer.
Maar in deze dagen, als bij stille overeenkomst, liet ik de leiding grootendeels
schieten, en werd bijna een kind, dat meemag. Een onwillekeurige comedie, die ons
geen van allen gewild aandeed, liet me doen en spreken, zooals ik voelde, dat de
nieuwe vriend me zag: een jong meisje, dat met haar tantes op reis is; een zorg-
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vuldig-behoed, afhankelijk wezen, waartegen het plicht is zacht en behulpzaam te
zijn.
Deze verhouding was nieuw en daardoor aantrekkelijk voor me. Ik was gewend
door m'n vrienden gewaardeerd te worden om m'n intellectueele gaven, om m'n
persóónlijkheid, en ik was een goed, eenvoudig kameraad, zoodat ze ‘het meisje’
slechts op de tweede plaats opmerkten. De heerlijk-droeve droom van m'n eerste
jaar1) had mij van het normale, luchtige gedoe tusschen jongens en meisjes geheel
vervreemd, en overal viel me de koele, verteederinglooze eerbied ten deel, die men
een Vestaalsche wijdt. Er was in onzen kring van zuivere intellectueelen een bewust
streven elkaar slechts als ‘geesten’ te beschouwen, en, ofschoon ik een enkele keer
vaag had beseft, dat, bij alle hoogheid, er toch ook iets slaps en onnatuurlijks in dit
willen lag, het had me zwaarder gewogen, dat ik alleen uit deze opvatting het recht
putte als gelijke tusschen de jongens in te zijn, en hun ‘Anregung’ bij m'n werk, de
eindeloos diepzinnige gesprekken, die we konden voeren, waren me te veel waard,
om ze, ter wille van een nauw begrepen theorie, te laten varen.
Nu kregen die bezwaren voor 't eerst inhoud voor me, als ik 's ochtends in de hall
m'n brieven zat te lezen, terwijl van Rechteren in een rieten stoel lag, 'n sigaret rookte,
met z'n courant kraakte, en me telkens plaagde met ‘de trouwe vriendinnen, die
zooveel schreven’.
Ik kon 'm niet zeggen, dat het ‘vrienden’ waren, omdat ik wist, dat hij het niet
begrijpen zou. Ik was er zeker van, dat hij er zich niet indenken kon, dat een jong
historicus me 'n lange beschrijving gaf van een valsche oorkonde, die hij ontdekt
had, met interessante details; en dat een ander uitvoerig verslag deed van een polemiek
over de eischen aan een roman te stellen, die in ‘De Beweging’ was gevoerd.
En terwijl ik las, en soms even opkeek, om z'n glimlach op te vangen, een
jongensachtig-open lach met toch iets zacht-beschermends er in, - kon ik het me
soms zelf ook niet begrijpen, dat die allen daar in het verre Holland, me niets anders
te schrijven hadden, dan over het listige verraad van een man, die al lang dood en
begraven was, en de questie, of een psychologische analyse

1) Jrg. IV Dl. 2. Blz. 480.
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recht heeft op den naam ‘roman’... ‘Het is jammer, dat je weg bent’, schreef de een,
‘want ik zou je zoo graag 'n bladzij uit m'n studie over de brieven van Multatuli laten
lezen, die ik na je vertrek heb omgewerkt; nu moet ik, zonder je raad, laten afdrukken’.
‘Kom gauw terug’, vroeg een ander, ‘want Den Bakx heeft domheden beweerd over
Rousseau, en er is niemand, die 'm zoo goed kan verslaan als jij’. ‘Je bent noodig bij
de volgende dispuutvergadering, want Paul zal z'n oude hobby over den oorsprong
van het volksepos voor den dag halen’. ‘Probeer den zeventienden hier te zijn voor
de inaugureele rede van Sluyterman, hij zegt vast dingen, waar je wat aan hebt voor
je artikel.’
Ik zou vroeger ongetwijfeld trotsch en dankbaar zijn geweest over de zekerheid,
dat mijn vrienden mijn belangstelling en inzicht misten, en bij alles, wat er bizonders
op wetenschappelijk of aesthetisch gebied voorviel, ook mij betrokken. Maar nu leek
me alles bloedeloos en onwezenlijk; eigenlijk, alsof ze met al hun waardeering me
toch miskenden. Ik voelde een redelooze verdrietigheid in me bezinken, als ik daar
met die lange brieven in m'n schoot zat, en ik meende vaak, dat ik blijer zou zijn
geweest, als ze geklaagd hadden, dat ze m'n theeschenken terugverlangden, dan nu
ze me tot onontbeerlijke leidster in intellectueele aangelegenheden hadden
geproclameerd.
Als dan de tantes beneden kwamen, met hun simpele hoeden en zwarte zijden
handschoentjes, keurig en huiselijk, alsof ze 'n wandeltje door 't Zeisterbosch gingen
maken, en ze richtten zich, met 't zelfde vertrouwen, waarmee ze zich vroeger tot
mij keerden, nu tot van Rechteren: ‘Wat was van ochtend het programma, meneer
van Rechteren?’ - dan moest ik me altijd geweld aandoen om het nieuwe rijk van
vredige, overgegeven zorgeloosheid terug te vinden, waar het geestelijk contact met
de menschen-thuis me uit verdreven had. Dan zag ik even van Rechteren's forschen
rug en sterke handen met critischen blik, zooals ik voelde, dat zij afkeurend 'm zouden
bezien; en aan den anderen kant werden hun broze gebaren en weeke stemmen me
bijna belachelijk, om zijn uitbundigheid.
Even voelde ik me pijnlijk alle grond ontzinken, me afvragend, bij wie ik nu
eigenlijk thuis hoorde, en waar mijn zwervend hart rust vinden kon. 'n Schrijning
om vaag vermoede verlatenheid trok m'n hart samen en maakte m'n handen
krachteloos en kil.
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Maar dan bloeide zijn stralende lach over mij heen, en z'n forsche stem commandeerde
‘Avanti’, terwijl hij alles, wat we aan gidsen, brieven en plattegronden vóór ons
verspreid hadden liggen, in z'n zakken verzamelde. En ik voelde, dat ik in elk geval
déze dagen om jeugd en kracht en zorgeloos genot alle wijsheid offeren wilde; m'n
stem vond den klank terug, die zijn stem wakker riep, mijn oogen hadden een
antwoord voor zijn blik.
Elken ochtend was die eerste wandeling ons een versche vreugde; we voelden ons
sterk en uitgerust, begeerig naar nieuwe indrukken en ontroeringen, en de jonge zon
gaf ons de blije zekerheid, dat er ons weer een lange, lieve dag wachtte, waarvan
geen uur ongenoten voorbij zou gaan.
De weldadige warmte, die nooit drukte, het sfynxig groene water van de Arno, de
winkels met reproducties en daartusschen dwaze phantasie-plaatjes, - alles werd ons
een aanleiding tot schertsend gesprek; en in de korte stiltes tusschen onze woorden,
zei hij soms even: ‘Heerlijk’, op een toon van diepe voldoening, ofschoon we geen
van beiden wisten, waarop dit woord precies sloeg.
Hij vertelde vaak van zijn schooljaren, gebeurtenissen zonder beteekenis, die hem
toevallig invielen, door iets, dat we onderweg zagen. Hij was een hartstochtelijk
voetballer, en had prijzen met race-roeien behaald. Verleden jaar was z'n hart nog
van slag geraakt, bij een wedstrijd... hij had een paar dagen gelegen, voor 't weer op
streek was; maar ze hadden gewonnen... En Viconti, dat was 'n stokoude honorair,
had gezegd... En een meisje, dat Oppenraay kende, had bloemen gegeven, en aan 't
diner...
Voor mij, die meende, dat ‘praten’ eigenlijk synoniem moest zijn met ‘meeningen
verkondigen’, en die nooit anders dan dedaigneus had hooren spreken, over ‘lui, die
't altijd over menschen en feiten hadden,’ waren deze gesprekken, die hun waarde
aan heel andere factoren ontleenden, dan aan wat er gezegd werd, even vreemd en
verbazingwekkend, als de huizen en bruggen om ons heen, en om me van de realiteit
van dit alles te vergewissen, keerde ik me van tijd tot tijd naar de tantetjes om, die,
als alle echte Hollanders, hun eigen sfeer, ik zou bijna zeggen: de essentie van hun
eigen huiskamer, naar het vreemde land hadden meegenomen, en die zoo
kneuterig-rustig en verbazingloos door het kletterend-helle zonlicht liepen, alsof ze
zóó van hun villatje tusschen de dennen op de piazza del duomo waren neergeplant.
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In het muzeum werd onze toon altijd stiller, en gingen we in iedere zaal onzen eigen
weg. De tantes zochten naar Raffaëls, en als het later begon te worden en ze moe
waren, had hij alleen nog hun belangstelling. ‘Zijn hier nog Raffaëls, Ada?’ - en als
ik ontkennend antwoordde, bleven ze op een bankje achter en aten klontjes suiker
om weer op krachten te komen.
Van Rechteren had een uitgesproken voorliefde voor Carlo Dolci en Sassoferrata.
Ook voor elke Maria Magdalena, met de bekende ‘blanke schouders’, en den
overvloed van donkerblond haar, bleef hij peinzend staan, zonder zich om den naam
van den schilder te bekommeren, en de Cleopatra van Guido Reni boeide hem zóó,
dat ik hem bepaald moest smeeken verder te gaan.
‘Je hebt haar als Maria Magdalena’, zei hij nadenkend, op één van onze tochten,
‘maar je lijkt op Beatrice van Dante’.
‘Heb je dáárom zoo diepzinnig naar al die Magdalena's staan te staren? Ik begreep
niet, wát je er altijd zoo bizonder aan vondt’.
Hij had een snellen blos. ‘Nee, dat is, omdat ik haar zoo levend, zoo bewogen
vind, tusschen al die heilige gezichten; zij heeft tenminste gevoeld, zooals wij. Haar
begrijp ik’.
‘Maar we zoeken hier toch niet onszelf... Juist de schoonheid, die boven ons eigen
vermogen uitgaat’, waagde ik.
Dan zweeg hij bot, als wilde hij in geen geval over zulke dingen verder doorpraten;
en in de volgende zaal had hij weer alleen oogen, voor een beminnelijk-simpelen
‘Jesu en Sint Janneken’ of een wild-romantische grootheid van den derden rang.
Mijn hunkerende belangstelling voor Botticelli, die telkens weer op teleurstelling
uitliep, verbaasde en ergerde hem bovenmate. De eerste keer, toen ik, toevallig de
volgende zaal inkijkend, zijn ‘Geboorte van Venus’ in 't oog kreeg, was ik, met een
verrast: ‘Ooo’ er dadelijk heengeloopen, hij achter me aan. Maar toen ik me, na een
paar minuten, langzaam afwendde, en alleen maar: ‘Neen’, zei, zag ik op zijn gezicht
zooveel vragende verwondering, dat ik ineens begreep, dat voor hem Botticelli een
schilder was als een ander, en dat hij van dit moment geenszins de vervulling van
jarenlang sentimenteel-gekoesterde verlangens had verwacht. Ook bij volgende
bezoeken wilde ik telkens naar dit zaaltje terug, en werd toch telkens weer
teleurgesteld, omdat de kleuren me hard en vaal leken, bij de verrukkelijke tinten,
die m'n fantazie bij de reproducties had bedacht.
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M'n verslagenheid hinderde hem.
‘Laat mij je àlle reproducties naar Botticelli mogen geven, Ada, en geef me dan
altijd je hand, als we weer in zoo'n fatale afdeeling komen; dan leid ik je met gesloten
oogen aan al dien rommel voorbij.’
‘Die Venus is toch heel bizonder,’ pleitte ik met halve overtuiging; ‘ze heeft 't
zelfde bedroefde, dat al z'n vrouwefiguren hebben, z'n madonna's en de Judith en de
kleine Salome; maar ik vind 't bij haar van zoo'n diepe symbolische beteekenis:
Venus, die toch de zinnelijke liefde, de wellust verbeeldt, en die bij haar geboorte al
zoo bedroefd is, zoo weemoedig, dat...’
Ik zweeg verward, in 't onverwachtsch besef, dat ik sprak over sentimenten, die
ik slechts bij name kende; z'n oogen zochten in de mijne met een zoo eigenaardigen
blik, - was 't spot, was 't teederheid, was 't minachting, - dat ik ontsteld de zaal uitliep,
en we pas voor de kinderlijke heiligheid van fra Angelico alle beschaamdheid en
onzekerheid vergaten.
Die bracht ons telkens weer samen, in gemeenschappelijke verrukking over zooveel
heiligheid.
‘Mot en roest hebben op hém geen vat,’ zei hij eens, voor een klein schilderijtje,
dat louter licht was; en soms zuchtte hij: ‘Beato Angelico’, met een afgunst in z'n
stem, alsof hij ‘gelukkige kerel’ meende.
De tantetjes, die alle Italiaansche namen genoeglijk verhaspelden, en tot het einde
er niet in slaagden Angelico van Michel Angelo te onderscheiden, wachtten ons
meestal bij den uitgang op, en, vóór we aan 't hotel van elkaar scheidden, werden er
telkens bedankjes gewisseld, van hun kant, dat hij me zoolang had willen
chaperonneeren, van den zijnen, dat de tantes me aan hem hadden toevertrouwd.
Ik stond er weerloos en gelaten bij, en liet de woorden over m'n hoofd gaan. En
een oogenblik later, in 't nauwe, avondlijk verlichte hokje van de lift, knikten de drie
dametjes elkaar en mij opgewonden toe, in onbewuste blijheid over 't feit, dat de
wereld weer in z'n voegen scheen terug te keeren; dat de jongelui weer wellevend
werden, en hun nichtje een meisje was als een ander.
's Middags hielden we ons ‘in principe’ gescheiden, ‘omdat
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een jong mensch toch wel eens iets anders wil, dan met vier dames wandelen,’ zooals
tante Ika, die de oudste was, had gedecreteerd; en elken dag om drie uur kwam het
open rijtuigje voor, dat ons buiten de stad moest voeren. Het paardje draafde vurig;
- ‘'t had dan ook maar vier lichte dames te trekken,’ had tante Constance een middag
opgemerkt, tot gechokeerde ontsteltenis van haar twee oudere zusters; - en de tantes,
die bij hun vele beminnelijke kinderlijkheden ook onverminderd het
schoolmeisjes-genoegen aan ‘uit rijden gaan’ hadden bewaard, stráálden, als we met
kittig hoefgetrappel, zacht en snel over het asfalt rolden. Ik converseerde achterom
in schoolsch korte zinnetjes met den koetsier, en de tantes bewonderden voorkeurloos
kerken, standbeelden, bloeiende boomen en vieze kindertjes, tot ze ten slotte in
woordenlooze tevredenheid met hun oogleden tegen het barre zonlicht knipperden.
Het gebeurde dikwijls, dat we, aan het doel van onzen tocht gekomen, Joost van
Rechteren boven vonden, de schoenen bestoft van den langen weg, den hoed
achterovergeschoven, met twee bereidwillige armen om de tantes uit het rijtuig te
helpen, en een vroolijken, rustigen glimlach voor mij.
Zoo zagen we toch samen het vrome kerkje van San Miniato, met den stralenden
Christus boven het altaar, en luisterden samen naar de lustige wonderen van Santo
Benedetto, waarvan een kleine monnik met geduldige oogen ons in begrijpelijke
opgetogenheid vertelde. En een paar dagen later klommen we samen naar het kleine
klooster boven Fiesole, nadat we de oude dametjes, een beetje ontsteld door een rit
met een wilden, niet geheel nuchteren koetsier, veilig in een zwaar-belommerden
tuin hadden achtergelaten, (‘'t lijkt bijna een hollandsche theetuin,’ had Joost
aangeprezen,) waar ze thee konden drinken, en dadelijk bezig waren zich te ruineeren
met het koopen van fijn borduursel, dat blanke zusters onder de boomen te koop
boden.
Het was een stralende, een volmaakte dag; zooals eigenlijk al die dagen stralend
en volmaakt waren; maar dien middag viel het ons bizonder op, door de vele zwarte
cypressen, die als donkere zuilen den blinkenden hemel schraagden.
Joost droeg m'n hoed en m'n manteltje op z'n schouder gepriemd, en stapte fluitend
naast me voort, met een langzamen, zwaren ‘woestijnpas’. Kleine meisjes langs den
weg kwamen me
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rozen en anjers brengen, met een innemend ‘Prende signorina,’ alsof ze het een
vanzelf sprekende hulde vonden, en daar Joost met 'n nonchalant gebaar een
eindeloozen stroom van kleine nikkeltjes uit z'n zakken te voorschijn wist te halen,
had ik beide handen vol roode, witte, teergele en roze bloemen, toen we eindelijk
boven waren.
Een monnik met edel profiel wees ons de trap, in een sleepend welkomsgebaar,
dat aan Italiaansche primitieven deed denken; en daar stonden we in een kleine,
zonnige cel, met witte muren, een houten schrijfplank en een crucifix; planken met
in perkament gebonden boeken langs de wanden, en een oude, wrakke stoel bij het
raam.
We bleven zwijgend, bevangen door de bekoring van het vreemde, stille bestaan,
waar we even den uiterlijken schijn van mochten opvangen; tot ik plotseling in een
lijstje aan den muur de ‘laudes’ van Franciscus ontdekte, en met opgetogen stem
begon te lezen:
‘Altissimo, omnipotente, bon signore,
tue so le laude la gloria e l'onore et onne benedictione
Ad te solo, altissimo, se konfano
et nullu homo ene dignu te mentovare.
Laudato sie, mi signore, cum tucte le tue creature
spetialmente messor lo frate sole,
lo quale jorna et illumini per lui;
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore;
de te, altissimo, porta significatione.’

Ik sloot de oogen, in het vage besef, dat ik deze woorden niet maar voorlas als een
merkwaardigheid, maar dat ik wezenlijk bad, en dat dit gebed van levensliefde en
dankbaarheid gemaakt was voor dézen dag, en voor ónze harten, die jong en overvol
vreugde waren.
Ik had een onwillekeurig gebaar naar Joost toe, en hij legde z'n hand op m'n
schouder.
‘Konden we hier maar blijven,’ zei ik zacht ‘met altijd de zon en den vrede van
de witte muren. En als we doodgingen, begraven worden onder de cypressen.’
Hij schudde krachtig het hoofd en ik pleitte al zwakker: ‘Niet voor altijd dan, maar
een poosje, om tot rust te komen, o heelemaal veilig te zijn.’
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‘Nee,’ zei hij, ‘nee’; en terwijl ik naar 'm opkeek, zag ik, dat hij veel te groot en te
breed was voor die kleine cel, en dat hij zoo'n geweldige kracht van levenslust in
zich droeg, dat 't scheen, of hij de witte wanden zou moeten scheuren. ‘O, ik kàn
bijna niet wachten; ik verlang zooveel van het leven, en het gaat zoo gauw.’
De cypressen stonden onbeweeglijk achter het kleine raampje, en de tortelduiven
roekoeden op 'n lagen muur; de naklank van zijn hunkerende stem hing onwezenlijk
in de vredige ruimte.
‘Kom,’ zei hij kort; en toen we weer buiten waren, nog eens: ‘Kom Ada, de tantes
zullen niet begrijpen, waar we blijven.’
Snel en gespannen, met weinige, moeilijke woorden gingen we naar beneden terug,
en het was pas onder 't gemoedelijk bewonderen en kiezen van 't borduursel, terwijl
de tantetjes ons precieuselijk van thee en cakes bedienden, dat we de beklemming
overwonnen, die ons in de intimiteit daarboven overvallen was. En toch: wat had het
alles te beteekenen? Wat was het verband tusschen de laudes van Franciscus, de
afkeer van Joost om in een klooster te gaan en de onrust, waarmee onze oogen elkaar
vermeden? Wat was de geheime zin, die in onzen blik vóór de Venus van Botticelli
lag besloten, en die nu, maar als tot hoogeren graad gevoerd, ons onzeker en droevig
maakte op dezen stralenden dag, met een vaag besef, dat we elkaar iets te verwijten
hadden, of iets goed te maken, en die een angst gaf voor samenzijn, dat we toch
telkens zochten? De atmosfeer scheen geladen met onrust en verwarring, en de
heerlijkheid der dagen woog als een overrijpe vrucht aan te teeren tak.
Het was in dat stadium van onze verhouding, dat ik voor 't eerst nadacht over
eigenschappen, die speciaal mannelijk en die bij uitstek vrouwelijk zouden kunnen
zijn. Tot nu toe, tusschen mijn vrienden en mij, was altijd naar gelijkmaking gestreefd,
en wanneer ze soms eens over typisch vrouwelijke dingen praatten, wist ik, dat ze
dan op dwaze, wufte, hersenlooze schepseltjes doelden, en mij geheel als ‘mensch’,
als intellect, beschouwden.
Met Joost was dit alles anders geworden; van 't begin af aan hadden we de
tegenstelling gezocht, en met toewijding gecultiveerd. Na de eerste kennismaking
hadden we ons gemeenschappelijk student-zijn nooit meer aangeroerd; maar telkens
keerde hij terug
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tot 't kinderlijke grapje, als ik 'm 's morgens een hand gaf, de zijne open te doen, en
dan de mijne op zijn groote palm te laten liggen, ‘als een rozeblaadje op een bord.’
Als ik iets over aardrijkskunde beweerde, dat levenslang m'n zwakke punt is geweest;
als hij vergat zijn stap naar den mijnen te regelen, en ik naast hem van 't eene been
op 't andere sprong, als ik me door een koetsier liet beetnemen, of m'n parasol ergens
liggen liet, - in al die uiteenloopende kleinigheden apprecieerde hij met blije
verteedering hetzelfde: m'n afhankelijkheid van zijn steun en toewijding, mijn
meisjesachtige weerloosheid tegenover het leven.
En ik, - ik, die ‘altijd zoo verstandig was geweest,’ zooals ik mezelf hoonde, merkte met schrik, dat ook voor mij een heel andere maatstaf van gevoelens bestond,
dan die van eerbied en redelijke bewondering, die ik tot nu toe had gekend. Ik
ontdekte, dat, in dit verband, alle oude proporties gewijzigd waren: dat het me
betrekkelijk onverschillig liet, of hij betrouwbaar en diep was, maar dat ik in extase
raakte over het feit, dat hij graag en vriendelijk gaf aan kinderen en oude menschen,
en dat hij eens een vuil, huilend jongetje, dat z'n voet had bezeerd, naar z'n grooten
broer had gedragen, in gebroken Italiaansch troostwoordjes stamelend, tot 't kind te
lachen begon.
Ik merkte ook, dat, als hij eens een domheid zei, want hij was als de meeste medici
maar eenzijdig ontwikkeld, me dat veel minder hinderde, dan als het lusje van z'n
jas tegen z'n boord opstond, of als z'n haar met 'n onnoozel plakje onder z'n hoed uit
kwam. En wonderlijkst van al: ik moest bekennen, dat, ofschoon ik er hem ernstig
een verwijt van maakte, het me toch eigenlijk bekoorde en imponeerde, dat hij meer
van het studentenleven had gezien dan de collegezalen en de snijkamer en dat de
jeugdroes hem meegesleurd had tot diepten, die ik nauwelijks vermoeden kon.
‘Jullie, vrouwen, moet ons zooveel vergeven. We hebben jullie zachtheid zoo
noodig, want geen man is 'n vrouw waard,’ zei hij 'n avond, toen we langs de Arno
wandelden; en ik voelde m'n hart zwellen van edelmoedigheid. Het is zoo zalig,
iemand iets te mogen vergeven! Het is zoo heerlijk sterk en edelmoedig, en tegelijk
kinderlijk zwak en afhankelijk te mogen zijn!
Alles resumeerende kwam ik tot het besluit, dat de ideaalman in onze oogen
moreel-zwak en physiek-sterk moet wezen.
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En na deze conclusie voelde ik wel alle aanspraken op redelijkheid te moeten opgeven.
Als we 's middags tijdig genoeg van ons uitstapje thuis waren, gingen de tantes wat
rusten voor 't diner, en trokken Joost en ik de stad nog eens in; dan gingen we thee
drinken op de piazza Victorio Emanuele, of winkelen langs de ponte vecchio, en als
't heel vroeg was, zochten we nog een kerk uit, die tot vijf uur open bleef. Zoo kwamen
we ook een middag in de Santa Croce, met de vele grafmonumenten en den mooien
preekstoel. Ik was moe; we zaten zwijgend een poos op 'n marmeren voetstuk, en
keken naar de sierlijke kindertjes, die door de kerk trippelden, of ze er thuis waren.
Joost had een paar arme vrouwtjes wat kopergeld gegeven, die dadelijk, na luide
klapzoenen op de voeten van 'n Christusbeeld, voor ons aan 't bidden waren gegaan,
en ik zat vaag te denken, hoe wonderlijk het was, dat er nu gesmeekt werd om geluk
voor hem en mij, terwijl we zelf nauwelijks wisten, wat we wenschten.
We waren de kerk door een zijdeur binnengegaan, en toen we door den hoofdingang
buiten kwamen, trof ons de schoonheid van het plein met onverwachtsche ontroering.
We liepen tot voorbij het standbeeld van Dante, en toen we ons omkeerden, zagen
we den soberen, edelen gevel op den achtergrond, en daarvóór, blinkend aan den
diep-blauwen hemel, het wit-marmeren beeld van den grooten dichter, met
droomerig-gebogen hoofd.
‘A Dante Alighieri-l'Italia,’ stond alleen op den voet; en de grootschheid van dezen
eenvoud, mét de herinnering aan z'n eenzaam leed als banneling, raakte m'n
overprikkelde verbeelding ongewoon hevig. Het fijne, bleeke gezicht van den vriend,
die ook eenzaam was geweest en die groot had kunnen wórden, rees voor me op met
ontstellende duidelijkheid, en vóór ik m'n snelle aandoening had kunnen bedwingen,
was m'n mond 'n schrille snik ontsnapt.
Dadelijk was ik me weer meester, en slikte m'n tranen door. Hij stond gebogen
naast me, onbeweeglijk, alsof hij 't niet had gemerkt.
‘God Ada,’ zei hij toen zacht, terwijl hij even m'n hand nam; ‘wat vind ik het
ellendig, dat jíj al zooveel verdriet hebt gehad.’
Maar 's avonds aan tafel, in de feestelijk-lichte zaal, met al de
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zorgvuldig-gekleede menschen, en 't luchtige stemmengeroes, werd onze stemming
altijd vol jeugdige uitgelatenheid. De enkele keeren, dat ik in Holland dinertjes had
meegemaakt, had ik slechts met afkeurende verbazing het oppervlakkige geflirt en
gelach aangezien, en zelf natuurlijk m'n tafelheer tot een soliede en diepzinnig gesprek
gedwongen. In deze dagen was geen kinderachtigheid ons te flauw, geen plagerij te
afgesleten. Eerst hadden we de woorden van tafeltje tot tafeltje gekaatst, maar weldra
was hij met z'n slankhalzige Chianti-flesch naar ons overgeloopen, en de tantetjes
lachten geduldig mee, over onze onuitputtelijke commentaren bij het menu, en de
dwaze vertalingen in het Italiaansch, die Joost zelfs grammaticaal wilde
beargumenteeren. Soms overviel me midden in zoo'n jolig dispuut de zekerheid, dat
het alles volkomen zinneloos en eigenlijk minderwaardig was, maar de flonkering
van zijn blauwe oogen was zóó onweerstaanbaar, dat ik me dadelijk weer meesleepen
liet, en soms op goed geluk maar wat woorden zei, om z'n aanvallen af te weren,
terwijl ik niets dan de blauwe vlammen meer wist.
Eens deden we zelfs een philippine samen, wat ik altijd het kinderachtigste
tijdverdrijf had gevonden, dat er te bedenken was. En hij liet 'm me een avond aan
't dessert winnen, ofschoon ik me honderd keer te voren al had vergist, want ik was
gelukkig nog niet zóó diep gezonken, dat ik m'n aandacht op iets zoo futiels kon
concentreeren.
Dadelijk na 't eten gingen we er op uit om een geschenk te koopen.
Ik had hem eigenlijk de ‘Fioretti’ van Franciscus willen vragen die we ergens op
een boekenstalletje hadden zien liggen, in perkament gebonden. Maar ik merkte wel,
dat hij het van zelf sprekend vond, dat een meisje een sieraad boven alles zou
verkiezen, en omdat ik idolatre was van half-edelsteenen, zochten we eensgezind
een fijn zilveren colliertje uit met amethysten hangertjes, die geheimzinnig glansden,
als het licht er door scheen. De tantetjes, die door deze avondlijke expeditie lichtelijk
overrompeld waren, keken ook met een soort ontzetting naar de ketting, omdat ‘een
jong meisje’ van een ‘vreemden jongen man’ toch eigenlijk geen cadeaux mag
aannemen, op z'n hoogst een aardigheidje: chocolaad of wat bloemen; - maar Joost
voerde me zóó triomfantelijk van de een naar de ander, en was zelf zóó in de wolken
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over z'n keuze, dat hun onuitgesproken ontstemming geen stand hield, en we alleen
beloven moesten, niet meer samen, ‘in de nacht’ zoover de stad in te gaan.
Meestal bleven we dan ook langs de Arno heen en weer loopen tusschen de twee
dichtstbij gelegen bruggen, of leunden over de ballustrade van ons terras, om te
luisteren naar de liedjeszangers, die avond aan avond hun repertoire voor ons hôtel
kwamen afzingen. Zoodra er een inzette, wisten we zonder kijken den bijnaam te
noemen, dien we hem gegeven hadden, en konden ook voorspellen, welke liedjes
we te hooren zouden krijgen; want ieder had er twee of drie, die hij blijkbaar het
liefste zong, ofschoon als we om andere vroegen, zij die ook wel bleken te kennen.
Maar we hadden er altijd plezier in op te merken, hoe hetzelfde liedje kleine
veranderingen onderging in de verschillende monden, een bewijs, dat hier geen
notenstudie bij te pas kwam, maar dat we met echte volkskunst te doen hadden,
overgeleverd bij herinnering.
In die avonden, als de duisternis zoel om ons heen hing, vertelde hij veel van z'n
leven, met stillere stem. Soms werd hij heel vertrouwelijk; ik voelde, dat hij weerloos
z'n gedachten gaan liet, zooals ze wilden, en dat hij me niets achterhield. Dan kwam
er een gevoel van weemoed en afgunst bij me op; hij had wel moeilijkheden gehad
en verdriet en zorgen; hij had teleurstellingen geleden in z'n studie en in z'n
levensverwachtingen; maar 't was alles zoo benijdenswaardig normaal; z'n liefde
voor z'n werk, en de ontgoochelingen, die het hem bereid had; z'n illusies over zijn
toekomst, en de wijze, waarop ze waren gebroken; de vreugde over z'n vrijheid en
toch de aanhankelijkheid aan z'n familiekring, - dat waren allemaal gevoelens, die
ieder jong en beminnelijk mensch kent, en door deze uit te spreken, moest hij de
sympathie, van wie naar hem luisterde, vergrooten, om 't weldoend besef van
gemeenschappelijkheid en gelijkgestemdheid.
Maar ik, zoo vaak de woorden me naar de lippen welden, om te vertellen, wat
mijn beslissende jaren me voor liefs en bitters hadden gebracht, sloot m'n tanden op
elkaar, opdat niet een begin zou worden gemaakt, met wat slechts met opoffering
van onze rustige vertrouwelijkheid kon worden ten einde gebracht. Diende niet elke
gebeurtenis, die ik kon bedenken, om me van andere meisjes apart te zetten, eenzaam
en onbegrepen? Was er één ver-
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haal te vinden, waar ik opging in de massa, een kind als de anderen, vroolijk en
bedroefd als de anderen? Waarom was ik altijd ‘een persoonlijkheid’ geweest, ‘een
bizonder meisje’, tegenover wie iedereen zich altijd op ‘bizondere’ manier stelde,
voor wie altijd de verhoudingen een ‘bizonder’ aspect aannamen? Kon ik,
zelfverheerlijkend, gaan opsnijden, van m'n aanzien in m'n kleinen kring? Kon ik,
bovenal, m'n voorrechten als ‘meisje’ weggooien voor de glorie van de ‘savante’?
Soms trachtte ik, zooals ik me herinnerde wel van andere meisjesstudenten gehoord
te hebben, enthousiaste verhalen te bedenken over feesten op onze club, en
buitentochtjes, allemaal meisjes onder elkaar. Maar ik wist, dat mij de ware toon
ontbrak, de koele, kinderlijke blijheid, die in deze ontspanningen haar voldoening
vond, en ik voelde me soms zoo oud en verlaten, terwijl we samen heen en weer
liepen, en hij doorpraatte, zonder te merken, hoe ík zweeg, dat een zware loomheid
door al m'n leden trok en ik nauwelijks m'n voeten kon voortsleepen.
Hij vertelde ook kleine griezeligheden, die hij in de ziekenhuizen had meegemaakt,
en hij vond het pleizerig, als ik bleek werd, zoodra hij van bloed sprak.
‘Neen, zie je, dat een meisje studeert, letteren of plant- en dierkunde - scheikunde
desnoods, daar heb ik niets op tegen,’ zei hij dan, ‘maar dat ze medicijnen gaan
studeeren, dat vind ik ongehoord; dat moest verboden worden’.
‘Maar ze kunnen toch geweldig veel nut doen; en ik heb toch respect voor meisjes,
die hun natuurlijken afkeer van deze dingen overwinnen, en...’
‘Respect, zooveel als je wilt; maar dat is niet het sentiment, waarmee je een écht
meisje beschouwt. Ik wil graag tegen hen opzien; ik wil ze respecteeren, als “hoog
staande vrouwen”, maar meisjes zijn dat niet... O, een meisje, dat is zoo iets anders!’.
Er was een opgetogenheid in z'n stem en z'n oogen straalden naar de mijne. Maar
ik boog m'n hoofd in het besef, dat ik ook eigenlijk geen ‘meisje’ was; en dat, als hij
me beter kende, hij me waarschijnlijk ‘een vrouw’ zou vinden - om respect voor te
hebben.
's Nachts draaide ik die gedachten om en om, rusteloos m'n nieuwe inzichten met
m'n vroegere overtuiging vergelijkend. Was ik er niet altijd van verzekerd geweest,
dat ik iets oneindig waarde-
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vollers bezat, dan de oppervlakkige, onwetende meisjes, die alleen lachen, en lief
doen en mooi zijn kunnen? En nu scheen het, alsof de schoone schijn toch eigenlijk
het belangrijkste was, en of zij met een blik of een sierlijk gebaar meer geluk over
de wereld konden verspreiden, dan ik met al m'n denken en werken en m'n heiligen
wil. Was ik tenslotte dommer geweest dan het domste gansje; had ik, als Eva, het
paradijs verloren, omdat ik van den boom der kennisse had geplukt?
Ik werd de laatste ochtenden vaak moe en troosteloos wakker, met de zekerheid
iets onherstelbaars te hebben gebroken, maar als ik de ramen opensloeg en ik zag
den hemel blinkend-blauw, boven den groenen Arno, en ik hoorde de blije klokken
juichen door de zonnige lucht, dan begon het ook in mij weer te zingen, dat het leven
heerlijk was, en dat de keten dezer lichte dagen eindeloos scheen; en als Joost en ik
elkaar begroetten in de hall, waren mijn oogen klaar en vol vreugde als de zijne.
Er kwam een ochtend, dat de stad in nevels lag, en de wind met korte rukjes de
luiken deed klapperen. De tantetjes waren moe, en zaten met hun drietjes op een sofa
als bij elkaar gekropen parkietjes, terwijl ze van tijd tot tijd droevige herinneringen
opriepen aan hun ouden hond, over wien de tuinman had geschreven, dat hij ernstig
ziek was... Met dien brief, als een verpletterend bewijs van hun ontrouw, voor haar
op tafel, bespraken ze de kansen hem te redden, en tante Léonie opperde zelfs éven
de mogelijkheid dadelijk terug te reizen...
Joost en ik wilden samen naar San Marco gaan; maar de tantes, in hun weemoedige
stemming, toonden gewetensbezwaren, of het eigenlijk wel kon: een jong meisje en
een jonge man den heelen ochtend met elkaar uit. Ze hadden in den laatsten tijd
telkens te strijden met kleine scrupules, zooals ieder, die iets, wat hij vurig verlangd
heeft, al te grif in vervulling ziet gaan, terugschrikt voor de verantwoordelijkheid
van z'n aanmoedigende gedachten... De tantetjes vroegen aan Joost, of hij niet liever
alleen gaan wilde; en aan mij, of 't niet beter was, als ik rustig wat lezen bleef; maar
Joost verzekerde hartelijk, dat hij z'n cape al bij zich had om me bij eventueelen
regen droog te houden, en ik, dat ik me juist bizonder frisch voelde, en ‘aufgelegt’
om schilderijen te zien. Na deze kleine comedie bedachten ze, dat jongelui toch al
nergens veiliger heengaan kunnen, dan naar 'n oud klooster, en nadat
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Joost beloofd had, dat we eerst zouden telegrafeeren aan Dirk, den tuinman, dat
Pluut, als 't nog mogelijk was, naar de Veeartsenijschool moest worden geëxpedieerd,
- ‘eerste klas, kamer aan de straat’, - trokken we lachend en verzoend af, terwijl de
tantetjes knikten, en 't toch wel fleurig vonden, al was 't misschien niet correct...
Het was leeg, kil weer; en ik rilde in m'n pakje van dunne tussor, toen we den
winderigen Lungarno guicchiardini overliepen. Joost liep speelsch de woorden van
het telegram telkens anders door elkaar te gooien, ‘uit zuinigheid’, naar hij verzekerde,
of hij stelde zonderlinge vertalingen voor, die Dirk dan nog wonderlijker in 't
Hollandsch zou overzetten. Forsch en gezond van gevoel had de verandering van
het aspect van de stad geen merkbaren invloed op hem, en pas bij den ingang van
het klooster viel hem mijn zwijgen en bleekheid op: ‘Drommels, Ada, je ziet bleekjes
van ochtend. Hadden de tantes toch gelijk, of heb je 't koud in je dunne jasje?’
Het klooster was nog somberder dan gewoonlijk, en ofschoon 'n suppoost met z'n
lichtvangenden spiegel ons overal begeleidde, was 't ons niet mogelijk in deze druilige
omgeving den stralendheiligen Angelico terug te vinden van de kleine schilderijtjes
in de Academia. De kop van Savonarola scheen beter bij deze muren te passen, en
Joost stond langen tijd broedend naar zijn verbeten kaken te staren.
‘Nu, 't is wel te begrijpen, dat hij tegen schoonheid en sieraden on blijheid heeft
gewoed. Wat zou hij met sieraden hebben gedaan? En hoe zullen mooie vrouwen 'm
verafschuwd hebben’.
‘Joost’, zei ik, ‘je bent onrechtvaardig. De lichtzinnigheid was in die dagen minstens
even leelijk. En toen hij als boetprediker optrad, hebben de mooiste vrouwen allen
pronk afgelegd, omdat hij het wilde’.
‘Ja 't was zijn laatste kans’, antwoordde hij, ‘wie leelijk is, kan vrouwen alleen
winnen door koud en hoog en ongenaakbaar te zijn en wie ze met de zweep slaat,
heeft meer succes, dan een adonis die ze met rozen overstroomt. Vrouwen zijn
wonderlijk’.
Ik dacht nog na over z'n woorden, terwijl we de trappen afgingen. Hoe kwam hij
op dit eene punt zoo vreemd helderziend, dat ik telkens onder den indruk kwam van
z'n dieper inzicht, ofschoon 't misschien eenzijdig was? Maar vooral: waarom was
ik, als hij zoo iets gezegd
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had, bedroefd en vreemd-gelukkig, alsof we elkaar weer veel nader waren gekomen,
en hij m'n ziel op 'n teedere wijze had aangeraakt?
Bij de deur woeien witte stofwolken ons tegemoet, en de grijze lucht hing dreigend
over de straten, die verlaten leken.
‘Laten we doorloopen, Ada, daar komt een leelijke bui’, en hij stak z'n arm door
den mijnen, zooals hij ook 's avonds wel deed.
‘Als jij me toch leidt, doe ik m'n oogen dicht. Die ellendige stof!’ klaagde ik.
‘Ja, doe je oogen dicht’. Maar ik was er te onrustig voor. De witte wolken, die
rusteloos heen en weer dwarrelden, en de vreemde leegheid van den weg benauwden
me, en op de piazza dell' annunziata bleef ook Joost weifelend staan.
‘Als 't hier slecht weer is, is 't raak’, zei hij alleen, terwijl hij met z'n oogen
knipperde. Tegelijk hoorden we een donker gerommel en vielen de eerste groote
druppels op den uitgedroogden grond.
‘Daar begint 't al; gauw de cape om, Ada’. Hij pakte me in als een kabouter, met
de puntmuts over m'n hoofd, maar vóór we het plein waren overgestoken, was de
grond al doorweekt; snelle lichtflitsen spietsten door den hemel, en krakend raasde
de donder na.
‘Laten we onder die colonnade vluchten’, riep Joost, terwijl hij me voort trok; de
stoeptreden stonden al blank, en de regen woei met vlagen binnen, maar achter in
den hoek waren we veilig, en hijgend keken we elkaar aan, terwijl hij kalmeerend
glimlachte. Er was een gekletter om ons heen, dat we moeite hadden elkaar te verstaan.
‘Hier staan we goed!’
‘Ja, ja’.
‘Je hebt 't toch niet koud; houd die cape wat dicht aan je hals; hij is je veel te wijd’.
‘Nee, ik bén niet koud. Maar jij... je bent zoo nat geworden. Wil je de cape terug?’
‘'t Idee!... Maar we moesten 'n rijtuig zien te krijgen’.
‘O, wat een licht! Joost, zou 't gevaarlijk zijn!’
‘Maar natuurlijk niet. 't Eenige gevaar is, dat je kou vat. En dan viel ik bij de tantes
in ongenade! Dat is het tweede gevaar’.
‘Wat zullen ze ongerust zijn’.
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‘Ja we moeten maken, dat we hier weg komen. Als ik even om de hoek ging kijken,
of 'k een rijtuig zie?’
‘Nee, Joost, nee, laat me niet alleen’.
We keken elkaar weer aan, en ik voelde diep de weelde van m'n angst en m'n
veiligheid; ik bedacht, dat ik nog nooit bang was geweest voor onweer, maar nu was
ik bevend en bleek aan z'n arm, om de zaligheid van z'n beschermende oogen en de
geruststellende klank in z'n stem.
‘Goed. Dan zal ik alleen even 't plein oploopen; zóo, dat je me aldoor kunt zien,
Ada’.
De waterstroomen sloegen neer en spatten weer op. Ik zag Joost, in een nevel, 'n
paar langssnorrende rijtuigjes aanroepen, maar ze snelden verder: ‘Occupato’.
Hun wielen wentelden de modder in het rond, en Joost stond druipend maar
onwrikbaar alleen op het wijde plein, dat telkens valsch belicht werd. Ik bedacht, dat
hij de cape had moeten omdoen, maar de moed ontbrak me ze hem te gaan brengen.
Ik wist ook, dat hij het geweigerd zou hebben; en z'n zorg voor mij, z'n trotseeren
van 't noodweer gaven hem een glans van heroiek, waar ik kinderlijk bewondering
voor voelde.
Onverwachts zag ik hem naar 'n hoek loopen, en een oogenblik later draafde hij
bij me binnen: ‘Ik heb er een, Ada, hoera!’
Z'n gezicht droop, maar z'n oogen lachten. Hij nam z'n zakdoek om zich wat af te
drogen, maar die was in z'n zak doorweekt. Toen schudde hij zich, jolig als een jonge
hond, en vóór ik er op bedacht was, had hij me opgetild en in 't rijtuig gedragen.
‘Je linnen schoentjes zouden in twee stappen doorweekt zijn; je bent toch niet
koud, Ada?’
Dat herhaalde, hartelijke vragen ontroerde me; ik had me nooit zóó zwak en nietig
en zoo gelukkig gevoeld. Ik leunde in z'n arm, en als het lichtte, boog hij zich over
me heen, alsof hij me met z'n lichaam beschermen wilde.
‘O Joost, als jij er niet was’, wist ik alleen te zeggen, terwijl ik even met m'n hand
'n paar druppels van z'n voorhoofd streek.
‘Maar hier regent het ook in,’ riep hij uit, zich vooroverbuigend om 't opgerolde
zeildoek los te maken, en dat over onze knieën uit te breiden. Terwijl hij bukte, om
't aan mijn kant in te stoppen, keek hij naar me op, en voor 't eerst van m'n leven,
zag ik zijn gezicht anders, dan ik tot nu toe alle menschengezichten had gezien; zag
ik niet z'n gezicht als geheel en als omgeving van de
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stralende oogen, maar wist ik, ontstellend, verbijsterend, dat z'n mond rood en week
was, en voelde een trilling om m'n lippen, alsof ik me ook nu pas hún bezit bewust
werd.
De tranen sprongen me in de oogen van angstige heerlijkheid, en toen vlak er na
het licht weer binnenflitste en bijna gelijktijdig de donder sloeg, wierp ik me tegen
z'n schouder en snikte, verbijsterd van schrik en zaligheid.
‘Kindje, Ada, we zijn er dadelijk, en de tantetjes zullen wel allerlei droge kleeren
voor je hebben klaar gelegd; je zult in een oogenblik warm zijn,’ suste Joost stilletjes,
met z'n hand om de mijne, onder de cape.
En hij vermoedde niet, dat, onder de vele tegenstrijdige gevoelens, die m'n hart
bestormden, het ‘we zijn er dadelijk’ me het meest verontrustte.
Dien avond spraken we over ‘afscheid-nemen.’
We waren, nadat de onrust en de blijdschap van de tantetjes weer tot kalmte waren
gekomen, in 'n plechtige, hooge stemming gebleven; in den middag, - want na een
uur was de vlaag uitgewoed, en toonde Florence weer haar lieflijkst gezicht, - hadden
we stil in de giardino di Boboli gezeten, de tantetjes met een handwerkje, Joost en
ik loom en vredig; later waren we samen naar het Romeinsche theater gewandeld,
en toen we bij den vijver stonden, had hij even gezegd: ‘'t Is wonderlijk, dat ik hier
zoo lang ben gebleven. Het was heelemaal niet m'n plan. Ik zal weer aan 't werk
moeten.’
Maar die woorden vielen in den lichten middag, zonder dat we er verder waarde
aan hechtten, en we spraken over andere dingen door, wat mat en traag, want ik
voelde me doodmoe van de opeengestapelde emoties. Toen kwam hij ook weer op
Beatrice terug.
‘Het is zoo jammer, dat je je haar draagt, als een moderne juffer; met zulk haar
zou je....’
‘Zou je willen, dat ik 't als Maria Magdalena opmaakte?’ vroeg ik plagend; maar
hij zei ernstig: ‘Nee, als Beatrice, samengehouden met een gouden band.’
‘Goed, ik zal er vanmiddag m'n best op doen,’ beloofde ik, en aan het diner
verscheen ik in een japonnetje van goudkleurige, slappe zij, met groen geborduurde
randen, en een kunstig-simpel
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kapsel, waarbij alleen kinderlijke krulletjes uit den strakken haarband te voorschijn
kwamen.
‘Ik weet niet, of 't historisch-juist is,’ zei ik tegen Joost, die me met naïve
bewondering bestaarde.
‘Het is wat vreemd,’ vonden de tantetjes voorzichtig, ‘meer voor 'n verkleed-partij
of op het tooneel.’
Maar Joost decreteerde: ‘Het lijkt op Beatrice, en op alles wat heilig is,’ en toen
gaven ze gereedelijk de onuitgesproken gedachte van ‘een beetje lichtzinnig’ weer
op.
M'n nieuwe uiterlijk dreef Joost tot een extatische eerbiedigheid. ‘Je ziet er zoo
broos uit, alsof je de hémelsche Beatrice voorstelde,’ zei hij glimlachend, en toen
we op 't terras liepen, wéér: ‘In het maanlicht lijken je oogen nog glanzender, Bice,
Bice mia.’
Ik ging en sprak in een droom van onwezenlijke heerlijkheid. Nooit had iemand
mij aangekeken, zooals hij; nooit had ik het gevoel gehad, dat ieder gebaar en iedere
blik van mij waarde kon hebben; nooit had ik gelachen, niet alleen met m'n oogen
in andere oogen, maar ook met m'n mond naar 'n anderen mond.
Ik had al jaren geweten, dat ik er aardig uitzag en een innemenden indruk maakte,
maar wezenlijk gevoeld had ik dat niet, dan in onbescheiden blikken van mannen op
straat, die me bedroefd en beleedigd hadden. Nu, op m'n twee en twintigste jaar, viel
me deze nieuwe ontroering als een rijpe vrucht in de handen, en als hij naar me keek,
voelde ik m'n hart doortrokken van pijnlijk geluk.
En dien avond spraken we over afscheid-nemen....
Ik weet niet, wie het woord het eerste genoemd had, maar toen we naast elkaar
over de balustrade leunden, zijn handen naast de mijne, zonder ze te beroeren, zijn
hoofd zoo dicht aan m'n haar, dat de krulletjes soms even z'n wang raakten, toen was
alles zóó volmaakt, dat we onze gedachten wel naar naderend verdriet móesten laten
gaan.
Ik zei, met hartstocht in m'n stem, dat ik afscheid-nemen het ellendigste vond, dat
er op de wereld bestond; dat, zelfs bij menschen, om wie ik weinig gaf, het laatste
oogenblik m'n gevoel verscheurde, en dat ik, als 't eenigszins mogelijk was, zelfs
door onwaarheden, trachtte aan die marteling te ontkomen. Hij vertelde over 't afscheid
van z'n zuster, die in Amerika getrouwd was, en met het glijdende, dat zijn geest
eigen was, kwam hij vandaar op 'n grappig boekje, ‘A house-boat on the
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Styx,’ dat hij haar als reislectuur had meegegeven, en met stil plezier citeerde hij van
‘the vicar of Sleepfield’ en den strijd tusschen Noah en Bailey.
Toen brak hij bot af, alsof die woorden 'n ontwijding van den avond waren geweest,
en zwijgend luisterden we naar de liedjeszangers, die één voor één hun repertoire
kwamen afzingen. Vooral één lied scheen op dat oogenblik en vogue te zijn, met het
refrein: ‘Stretti, stretti son' gli estasi d'amor'’, en Joost neuriede het zachtjes mee,
met z'n gezonde, volle stem, die zelfs neuriënd krachtig bleef.
Later kwamen de tantes hun loopje vóór 't naar bed gaan op het terras maken, en
Joost en ik slenterden achter hen aan, hand in hand, telkens tot 't hoekje, waar ze zich
omdraaiden. Dan lieten we los, elkaar toelachend als kinderen, die een spelletje doen;
maar wel bewust, dat het speelsche gebaar ons beschermde tegen 'n sombere
hevigheid, die dien dag onze harten had ingenomen.
Om tien uur dreven de tantetjes me naar bed. ‘Je ziet er zoo moe uit, Ada.’ En
toen ik me naar hem keerde, viel me ook zijn ongewone bleekheid op.
‘Maar jij ook, Joost,’ zei ik, ‘je mag wel subito gaan slapen. Ik heb je nog nooit
zoo bleek gezien.’
‘Welnee, dat lijkt zoo bij 't maanlicht.... Wacht, heb ik niets meer van je in m'n
zak?’
‘Geef dat dan morgen maar,’ zei ik onverschillig. ‘En goeienacht.’
Hij had een enkelen keer, half in scherts, half ernstig, de tantes bij 't
goeiennacht-zeggen de hand gekust, en de oude dametjes, gevoelig voor al wat
hoofsch was, hadden hem laten begaan met koninklijk armgebaar.
Dien avond, terwijl hij zich overboog, had hij slechts een flauwen glimlach, toen
ze ‘Beau cavalier’ schertsten; maar nadat ze de gang ingeloopen waren en ik hun
volgen wilde, nam hij plotseling mijn beide handen en kuste ze met lange kussen,
zonder me aan te zien.
Ik had 'n plagerijtje op de lippen, dat men jonge meisjes nooit de hand mag kussen;
maar m'n mond verstarde onder z'n hevigheid, en toen hij, even onverwachts, m'n
handen losliet, en me bijna wegduwde, vluchtte ik, zonder woord of blik, als een
hertje naar de tantes terug.
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Zoodra ik op m'n kamer was, keek ik stil naar m'n handen, die het kostbaarst schenen
geworden, dat ik bezat, en, terwijl ik het bloed gloeiend door m'n wangen voelde
golven, bracht ik ze langzaam naar m'n mond. Ik kuste ze, met lange kussen, als hij
had gedaan, en ik zag de weeke lijn van zijn lippen, zooals ik die voor 't eerst dien
middag in 't rijtuigje had gezien. Toen had ik plotseling spijt, dat ik zonder blik of
groet van hem was weggeloopen. 'n Redeloos verlangen hem nog even te zien beving
me, en ik sloop snel en licht de trappen af naar de hall. Hij stond zakelijk met den
portier te praten, 't jongensgezicht weer in de gewone plooi.
‘Ada,’ riep hij verschrikt en blij, toen hij me zag.
Ik schaamde me dadelijk over m'n dwaasheid en zocht een uitvlucht.
‘Ik wou alleen even aan den portier vragen, of hij me morgen om acht uur laat
roepen. 't Kamermeisje is in die dingen zoo onbetrouwbaar.’
‘Vroege plannen?’ zei hij vaag, de oogen langs m'n hals.
En opeens leek 't me zoo zinneloos, dat we daar allerlei woorden tegen elkaar
stonden te zeggen, waar we geen van beide iets om gaven, dat ik me verdrietig
omkeerde.
‘Ach, 't heeft ook eigenlijk geen zin’, zei ik mat; ‘ik had 'n paar brieven willen
schrijven, maar dat kan even goed later. Ik zal morgen ook nog wel moe zijn’.
‘Nu, slaap wel!’ sloot hij wat kort af; en terwijl ik me langzaam de trap opsleepte,
- ik had niet om den liftjongen durven bellen, - vielen opeens de tranen over m'n
wangen, uit schaamte dat ik hem nageloopen was, als een opgewonden backfisch;
maar, méér nog: omdat hij zoo koel-correct en zoo ver-af was geweest..,
Als hij gezegd had: ‘Ada, zullen we samen langs de Arno loopen!’ Als hij me nog
even mee had genomen naar het terras... Als hij me tenminste maar naar boven had
geleid! Niets, niets, dan de stijve groet, alsof hij deze ontmoeting, buiten de blikken
der tantes om, roekeloos ongepast vond. Ik schreide onder 't uitkleeden over de
verlammende correctness van de mannen en later in bed over eigen dwaasheid en
eigen geluk... en ik schreide me binnen korten tijd in een onrustigen slaap. Ik droomde
veel dingen door elkaar, als een futuristisch schilderij, maar telkens
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dook het gezicht van Joost op, telkens legde hij z'n hand op mijn handen, of tilde me
op en droeg me de trap van het Romeinsche theater op... We zaten in de schaduw;
de rozen geurden; toen kwam er een zanger, die zong bij de fontein; - maar het was
de stem van Joost, zonder guitaarbegeleiding; Joost stond aan de Arno en zong
‘Stretti, stretti, son gli estasi d'amor’, en z'n stem was vol en bewogen. Ik strekte m'n
armen, en wilde opstaan, en naar 't raam loopen. ‘Maar 't is immers maar een droom’,
zei ik fluisterend tegen me zelf. Even later stond ik toch op de blauwsteenen trede
bij de vensterbank, en leunde in de nacht. De weg was verlaten, het lantaarnlicht viel
bleek over de steenen, en daar, den hoed in de hand, stond Joost, en keek op, strak,
zonder bewegen. Hij zong niet meer, en hij zei niets; hij leek eindeloos ver, en ik
staarde 'm aan als een verschijning. Plotseling breidde hij z'n armen uit: ‘Addio,
addio, Bice mia’. Toen verdween hij snel onder de huizenrij, en kort er na werd ik
weer wakker van een anderen onrustigen droom: Joost had een touwladder langs den
muur gehangen, en wilde dat ik in een kleine boot met hem op de Arno zou vluchten;
ik hoorde de verleidelijke melodie van Schubert's ‘Wenn durch die piazetta die
abendluft weht, dann weiszt du, Ninetta, wer wartend da steht’. En ik wachtte, dat
ik weggedragen zou worden...
Toen het licht kwam, werd ik rustiger, en den volgenden ochtend meende ik, dat
't alles maar droomen waren geweest. Waarom zou 't liedje en mijn staren uit het
raam realiteit zijn en niet de kleine boot op de Arno? Maar ik had toch den koelen
nachtwind op m'n borst gevoeld, en ik had gezien, dat er iemand over de brug liep,
terwijl Joost daar stond... Maar die tocht in 't Romeinsche theater was ook niet waar,
overwoog ik; toch was ik bleek en nerveus, toen ik me naar de ontbijtkamer spoedde.
Er lag een pakje naast m'n bord, en de tantetjes zaten met ontstelde gezichten. Ik
trachtte nog even te gelooven, dat er slechte berichten van Pluut waren, maar toen
tante Ika, afgemetenvoorzichtig zei: ‘Dat pakje is van meneer van Rechteren, Ada.
Ons heeft hij een briefje geschreven’ - toen twijfelde ik niet meer. ‘Addio, addio,
Bice mia’, - die fluistering was dan zijn afscheid geweest, en de kleine Dante, die ik
in m'n gevoelloos koude handen hield, was 't eenige, dat hij me liet om zeker te zijn,
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dat niet alleen het lied van deze nacht, maar dat al deze wondere weken geen droom
waren geweest.
Er was een bladzij omgevouwen, en ik las met gebogen hoofd, terwijl m'n oogen
zich sperden om den tranenlast te dragen:
‘Già eran gli occhi miei rifissi al volto
della mia donna, e l'animo con essi,
e da ogni altro intento s'era tolto;
e quella non ridea, ma: ‘S'io ridessi,
mi cominciò, tu ti faresti quale
fu Semelè, quando di cener fessi;
chè la bellezza mia, che per le scale
dell'eterno palazzo più s'accende,
com'hai veduto, quanto più si sale,
se non si temperasse, tanto splende,
che il tuo mortal potere, al suo fulgore,
sarebbe fronda che tuono scoscende’.

Voorin had hij m'n naam en 'n datum geschreven. Het was de datum van onzen tocht
naar San Marco, met het onweer en den zaligen rijtuigrit; het was de datum van onze
wandeling door den giardino di Boboli, en den stillen avond op het terras...
Ik keek de tantes aan met een hulpeloozen blik.
‘Wist jij ook niet, dat meneer van Rechteren vandaag vertrekken wilde?’ vroeg
tante Constance onderzoekend.
‘Ik had niet het minste vermoeden... Ja toch, gisteren bij den vijver’, bedacht ik
ineens, ‘toen zei hij, dat hij niet lang meer zou kunnen blijven’.
De tantes wisselden een veelzeggenden blik, en plotseling begreep ik, welke
verklaring ze aan Joost's onverwachtsch vertrek zouden geven; die zekerheid maakte
me bijna rustig. Ik legde Dante op zij, en begon m'n chocolaad te mengen; toen, met
voorzichtige stem, telkens bang, dat de snikken me overrompelen zouden, ontwikkelde
ik langzaam een plan voor dien ochtend.
‘Hij is al om half acht vertrokken’, waagde tante Léonie nog even. ‘We weten het
van den portier, die den brief en het pakje bracht’.
‘Dat kwam zeker het beste uit met de treinen’, antwoordde ik beheerscht, en toen
we een half uur later met ons vieren langs de Arno liepen, - de hemel was
stralend-blauw en de zon huppelde over 't groene water, - vond ik de kracht neutraal
op te merken, ‘dat 't weer heel wat beter was dan den vorigen dag’.
We bleven nog maar enkele dagen in Florence; toen dirigeerde ik tantes en bagage
naar Pisa; we bewonderden den scheeven Campanile,
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hoorden de echo in het Battisterio, en keken de bronzen deuren van de kathedraal,
die de tantetjes mooier vonden, dan die in Florence. We kochten er witte beeldjes
van doorschijnend marmer, die ik niet in onze koffers wist te bergen, en lieten tenslotte
uit verveling ons portret maken op de stations-avenue.
Toen trokken we naar Genua, dat de tantetjes een veel mooier stad vonden dan
Florence; we bekeken de barokkerken; reden langs de blauwe zee; we gingen met 'n
funiculaire naar boven voor 't mooie uitzicht; we liepen zelfs een heelen ochtend
over 't Campo santo, waar de tantes geroerd werden door elke afbeelding van een
klein kindje, dat z'n vader verloren had, en door elke jonge weduwe, die over haar
man kwam treuren; - en daarna spoorden we naar 't weelderige land van Nice. Maar
toen het daar weer begon, de rijtuigtoertjes langs de diep-blauwe zee, de concerten
in 't Casino, en het winkelen langs de lange avenue's, - toen overviel me zoo'n
ondragelijk heimweh, dat ik plotseling voorstelde naar huis te gaan.
Ze vonden het dadelijk goed, zich stilletjes verkneuterend in het idee, dat ze juist
vóór den verjaardag van tante Léonie zouden thuis zijn, en alle oude vrienden op
dien dag weer gezellig in hun suite ontvangen. Ze verheugden zich op het weerzien
van Pluut, die aan de betere hand was, en dus zeker ziekenbezoek op prijs zou stellen;
op de aardbeien uit hun eigen tuin, en de kleine, nieuwe aardappeltjes; en den laatsten
ochtend trokken ze nog, een beetje opgewonden, er op uit om een pijp met ‘Nice’ er
op voor den tuinman te koopen, een paar antimakassers voor Betje en een
horlogestandaardje voor Alida, en ik weerhield hen maar met moeite ook bonbons
voor alle kleine vriendjes en vriendinnetjes, en foto's voor de buurdames en
snuisterijtjes voor 't naaikransje mee te nemen, zóó overvol waren ze van liefde en
verlangen naar hun wereldje thuis.
We reisden vlug noordelijk met lange trajecten; we logen effronté tegen alle
douanen, omdat de tantetjes het piquant vonden, en er van wilden opsnijden tegen
de statige kennissen van het dorp; we bedierven onzen eetlust met onsmakelijk
treineten en onze oogen met te lang naar buiten staren; en eindelijk, eindelijk, daar
was Holland weer, onder z'n geweldige grijze luchten, met de beslotenheid van z'n
zwaar-groene boomen en de weien, open en welig tusschen het geduldige water.
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Ik leunde tegen het portier, en klemde m'n tanden op elkaar, maar de snikken drongen
in m'n keel, en m'n hart juichte om m'n lief, lief land, dat beloken en veilig me wachtte,
niet grootsch, niet pralend, maar zoo goed en vertrouwd, als een moeder.
De tantetjes redderden met hun taschjes en mantels en en-tout-cas.... Ik proefde
de warme, zilte tranen aan m'n mondhoeken; er was een opgetogenheid in me, om
me uit den trein te storten, en dadelijk bezit te nemen van den weeken, doorregenden
grond;.... en opeens, als in een visioen herzag ik het plein vóór de Santa Croce, de
bijna atmosfeerlooze, strakke blauwheid van den hemel, waartegen het blanke
Dante-beeld zoo wonderlijk-ontroerend had afgestoken, en ik herinnerde me m'n
snik, en den zachten klank van Joost's stem: ‘God, Ada, wat vind ik het ellendig, dat
jij al zooveel verdriet hebt gehad.’
Met schaamte bekende ik mij, dat alle verdriet van vroeger, - mijn verbeten strijd
tegen de onaantastbaarheid van het leven, - grootsch en zuiver en van edele hoogheid
was geweest, vergeleken bij de verterende onrust, die ik nu mezelf te ontveinzen
trachtte, maar die als een slang om m'n hart geslingerd was. En bij het weerzien van
al het oud-bekende, besefte ik eerst diep, hoezeer m'n leven gespleten was, wist ik
m'n gevoel gedeeld tusschen de vreugde, dat ik hem weer naderde, en de angst, dat
ik van m'n vroeger bestaan vervreemd zou zijn.
Maar de eerste weken waren vrediger en rijker dan ik had durven denken. De versche
vreugde van het weerzien, van het weer in bezit nemen van m'n eigen kamer, m'n
eigen schrijftafel, m'n eigen kleinen tuin, deed de herinnering aan de reis verder af
en onwezenlijker lijken, en het scheen, of m'n geest met een moedigen aanloop, al
die weken van werkeloos genieten overspringen wilde. Ik viel als uitgehongerd aan
op den stapel nieuwe boeken en tijdschriften, die me opwachtten, en uit de gretigheid,
waarmee ik op de gesprekken van m'n vrienden inging, bemerkte ik, hoe lang ik hun
opwekking en aanmoediging had ontbeerd.
Over de reis spraken we weinig; ik wist bij ondervinding te goed, hoe vervelend
zulke verhalen meestal zijn, om me niet tot een enkel zinnetje te beperken, en ook:
ik wilde niet zelf wakker roepen, wat zoo stil was geworden, dat 't wel gestorven
leek. We hadden 't alleen even over de bouw van de kerken in Florence,
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vergeleken bij die van Parijs, en toen kwamen we op de renaissance in 't algemeen,
die Louis verafschuwde en die ik heerlijk vond.
‘Lees Gobineau, lees Söderhjelm, lees Rodocanachi, 't is nauwelijks beter dan
Schundliteratur,’ verontwaardigde hij zich.
‘Maar zie het werk van Leonardo, van Michelangelo, van.... vul zelf maar aan,’
pleitte ik.
‘Het Christendom heeft 'n breuk gemaakt in ons leven,’ oreerde Paul, ‘na Golgotha
kon nooit meer een mensch geheel, egoistisch, levensblij zijn. Zooals de mond is
van den Zeus, één al harmonische lust, zonder gedachte aan strijd, - zoo kunnen wij
het nooit meer bereiken. In den tijd van de renaissance hebben ze die vreugde
teruggewild. Ze hebben zich uit willen leven, als de goden op den Olympus, zonder
de onbewustheid, zonder de onschuld te bezitten, die in de oudheid alles zuiver hield.
En het gevolg is geweest, dat ze hun zielen verscheurd en bevuild hebben, en, ondanks
de heerlijkste talenten, als mensch toch bijna allen zijn ondergegaan.’
‘Ze hebben ons toch maar voor goed van die beroerde scholastiek van de
middeleeuwen bevrijd,’ beet Herman van Dordt af, de eenige van ons clubje, die
zich met politiek bemoeide, en die daardoor zich een persoonlijk insinueerende en
lichtelijk-beleedigende wijze van debatteeren had aangewend. ‘We hebben het toch
maar aan hún te danken, dat het leven weer vríj en natuurlijk is geworden, en dat
niet het heele land met kloosters is bebouwd!’
‘Maar weet jullie wel,’ zei Wil, die altijd in de middeleeuwen grasduinde en steeds
van het nieuwste op historisch gebied op de hoogte was, ‘dat de renaissance eigenlijk
tusschen de vierde en de zestiende eeuw ligt, en niets anders is, dan het doordringen
van het barbarendom met den Romeinschen geest? De renaissance gebéurt in de
middeleeuwen. Wij kennen dan ook 'n Karolingische, een Ottoonsche, een Staufische
en een Luxemburgsche renaissance, en dit opent een perspectief....’
‘Ik begrijp niet, dat deze woorden meer waarde hebben dan 'n boutade,’ verweerde
Herman zich. ‘De renaissance gebeurt in de middeleeuwen’ of ‘alles is in alles’,
zooals de gekke timmerman uit Quia Absurdum zei’.
‘Als je Fra angelico tot 't barbarendom rekent, had ik liever gewild, dat de
Romeinen hun wijsheid voor zich hadden gehouden,’ dreef Louis fanatiek.
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‘Wacht maar 'n paar maanden,’ kalmeerde Wil, die, hoewel een spontane natuur,
toch altijd het wetenschappelijk element in de debatten vertegenwoordigde, ‘dan
verschijnt er 'n artikeltje over “die Renaissancefrage”.... nou, daarna zal zoo een en
ander in de geschiedschrijving moeten worden herzien.’
‘Het beste bewijs, dat de renaissance een vervaltijd was, is het feit, dat de vrouwen
er zoo'n onevenredig groot aandeel hebben in 't publieke leven; dat ze eigenlijk alles
beheerschen; de huishoudens spatten uiteen; de vrouw streeft naar 't individueele,
en zakt daardoor natuurlijk beneden de middelmaat,’ besloot Backer apodictisch.
Ik had den naam van Vittoria Colonna op de lippen, maar z'n laatste woorden
verwarden mij. Zonder verband dacht ik aan onze tocht naar San Marco, en aan Joost,
die zei, dat vrouwen met de zweep moesten hebben....
Ik boog snel m'n hoofd, dat niemand m'n blos zou merken; maar hun woorden
gonsden over me heen, zonder dat ik den zin meer verstond.
Ik zat weer 's avonds als vroeger, op m'n bureaustoel tusschen de jongens in; of,
als 't warm was, schaarden we ons rond de lamp in 't kleine tuintje, en m'n stem was
tusschen de hunne koel en helder, en bijna gelijk van klank; m'n geest was niet de
mindere van hun geesten. Paul las verzen voor, Louis sprak extatisch over zelftucht
en de onmogelijkheid, dat het ‘een kind Gods’ aan iets ter wereld zou ontbreken;
Wil doceerde van tijd tot tijd Russisch of vertelde over IJslandsche gebruiken, en
Herman was onuitputtelijk in paradoxen over de minderwaardigheid van het normale,
en den zegen van de zonde.
Maar toen de eerste intellectueele roes had uitgewerkt, toen m'n hoofd moe was
van 't lange gespannen lezen, en ik ook van hun geest weer de beperktheid en de
betrekkelijke eenzijdigheid had doorgrond; toen al het blij-hervondene weer gewoon
was geworden, en niets me meer te heroveren overbleef, trokken langzamerhand de
verdreven herinneringen m'n hart weer binnen, een smaak van onzekerheid mengend
door alles, wat ik krachtig wilde doen of overtuigd betoogen.
Als het laat werd in het schemerige tuintje, en hun stemmen werden onwillekeurig
zachter, - de muggen zoemden zwaarmoedig om het licht, en soms zwol onverwachts
een ruischen door de zwarte populieren, die in den avond bijna cypressen leken, dan was
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er 'n onrust in m'n gedachten, dan boog een weekheid m'n lippen open, die in hun
redeloosheid me beschaamden en vernederden. Ik borg m'n oogen onder de leden,
en hield m'n handen in elkaar, bang, dat één blik of één gebaar me zou kunnen
verraden; en plotseling werd me geopenbaard, hoe de menschen iets ongepasts konden
vinden in ons zitten daar, in het halfdonker. Want ik was tusschen hen als de andere,
als de vrouw met ‘le coeur fait pour l'amour’; m'n gedachten pleegden verraad aan
onze openhartige kameraadschap, en ik zat teruggehuiverd in mezelf, bang voor
eenig contact, bang om, als ik lachte, te gaan schreien.
Eén avond, toen Frits en ik onder de lamp een boek keken over Indische
architectuur, en ik m'n hand over 'n bladzij legde, zei hij, met 'n glimlach: ‘Wat heb
jij toch een mooi handje, Ada.’
Ik keek 'm aan, verrast en verward, want geen van de jongens maakte me ooit een
complimentje, of scheen meer van me te zien dan m'n oogen; maar hij begreep m'n
blik verkeerd, en verontschuldigde zich: ‘Wees niet boos, het ontviel me. Je houdt
er niet van, dat iemand zulke dingen tegen je zegt.’
‘Jullie hebt me nooit gevraagd, of ik er van hield,’ antwoordde ik blozend. Ik
voelde, hoe onredelijk het was, hun te verwijten, dat ze in de appreciatie van m'n
persoonlijkheid consequent waren, me hun achting en hun vol vertrouwen gaven en
daarom zich verre hielden van galanterie en vleierijen. Ik was voor hun niet, zooals
Kierkegaard het noemt, ‘een onbestemde grootheid, die zich zalig voelt in haar
inbeelding,’ niet ‘een abstractie, die alles beduidt.’ Ze waardeerden me als een der
hunnen en ik had dit zelf gewild.... Maar in zulke oogenblikken, als ‘het meisje’ zich
te kort gedaan voelde, verlangde ik onstuimig naar Joost, die zich aan m'n geestelijke
hoogheid geen duit liet gelegen liggen, maar altijd zorgend, bewonderend,
beschermend om me heen was geweest; Joost, zóó sterk, dat hij me droeg als een
kind; zóó zacht, dat z'n glimlach alleen al gelukkig maakte.... Ik was er mij volkomen
van bewust, dat in m'n omgang met hem de geheele intellectueele kant van m'n wezen
op non-actief was gesteld. Ik voegde mezelf soms bestraffend toe, dat dit sentiment
niet anders kon zijn dan hartstocht, een drang der natuur, die zonder bezinning en
zonder wijding was. Ik verlevendigde de herinnering aan m'n eerste groote vereering,
waarbij de liefde me een prikkel
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was geweest, tot studie, tot zedelijke verheffing, tot alles wat goed en edel en hemelsch
is....
Zou dit hartstocht zijn? dacht ik dan stil, met een zaligen glimlach over m'n gezicht;
is dat gevoel dan zoo rijk en fijn, en, door het gebrek aan redelijke controle, zoo
eindeloos van phantasie? Is het hartstocht, als je soms opeens een naam moet zeggen,
en om dien naam alleen mateloos gelukkig zijn? Als je telkens meent een stem te
hooren; en omdat je 'm toch nóóit hoort, tracht 'm na te bootsen, en dan bloost van
schrik, als je meent, dat een ander 't merken zal? Is het hartstocht, als je het gevoel
hebt voor 't eerst jong en mooi, voor 't eerst wezenlijk levend te zijn; en dwars door
de wereld heen, daarvoor dien ééne zoudt willen gaan danken, die je dat heeft geleerd?
Ik hoorde in die dagen toevallig een paar keer zijn naam noemen, eens in verband
met een voetbaloverwinning, en den anderen keer, toen er sprake was van een
assistentschap. Het feit, dat er over hem gewoon, van zelf sprekend, werd gepraat,
bracht ons weerzien opeens zoo beangstigend dichtbij, dat ik dien avond bij elke bel
opschrikte, en tot in den nacht luisterde naar de voetstappen onder m'n raam. Maar
het duurde nog twee dagen, vóór hij, toen ik 'n middag m'n zitkamer binnenkwam,
plotseling voor me stond, opvallend groot en forsch tusschen m'n lichte meubels.
We keken elkaar een oogenblik sprakeloos aan. Toen begonnen we te gelijk te
lachen, en het trof me, dat de glimlach, die ik in m'n herinnering bewaarde, veel
minder stralend was, dan deze.
‘Ja; hier ben ik’, riep hij, ‘maar dat heeft kracht gekost. Ik ben eerst naar Zeist
gegaan, om de tantes uit te vinden. Maar ik wist geen adres. Op 't postkantoor wilden
ze 't me niet geven; en op 't politiebureau vertrouwde de wacht me blijkbaar óók niet,
en zei, dat ik maar wachten moest, tot de inspecteur kwam. Toen had ik een “gelukkige
inval” en vroeg in een confiserie; en dadelijk was alles in orde... Nu, de tantes waren
allerliefst, dat wil zeggen: niet dadelijk. Ze deden eerst zoo plechtig en onwezenlijk,
dat ik dacht, dat Pluut gestorven was, of dat Dirk er met het zilver vandoor was
gegaan... Maar toen bleek gelukkig gauw, dat ze heelemaal niet wisten, waarom ik
zoo zonder 't gewone afscheid-nemen verdwenen was; dat had jij hun toch wel kunnen
verklaren, Ada... Nu, ik legde 't zoo'n beetje uit, en toen werden ze charmant, en
vroegen, of ik bleef eten, en vertelden
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van jullie verdere reis. Maar jij wás er niet... En ze zeiden, dat ze je zelfs nog nauwlijks
gezien hadden, sinds ze thuis waren. Dat is toch eigenlijk niet aardig van je; 't is maar
twintig minuten met 't treintje.... Gelukkig gaven ze me je adres...’
Z'n vertrouwelijke toon, met iets van meerderheid er in; z'n éven-geaffecteerde
keelstem, die verschillend was van de affectatie in onze universiteitskring in gebruik,
dit alles trof me zoo nieuw en was toch zoo welbekend, dat ik geen antwoord wist,
en stil naar 'm opzag.
Op m'n schrijftafel stond een kiek van ons clubje, die op de kamer van Louis den
Bakx was gemaakt, vóórdat Jopie Verbeek naar Indië ging; we zaten er gemoedelijk
aan de koffietafel, ik tusschen Paul en Frits, en we keken allemaal vroolijk, om Jopie,
die erg tegen ‘den vreemde’ opzag, een plezierig beeld mee te geven. Terwijl Joost
er zich over heenboog, voelde ik, dat 't hem ergeren en afstooten moest, maar vóór
ik kon verklaren, vonniste hij al: ‘Wat een zoodje! En dragen alle kerels hier een
lornjet?’
‘Het zoodje’ is de geestelijke élite van deze universiteit’, antwoordde ik hoog, ‘en
veel lezen en schrijven verzwakt de oogen. Als je achter dat gele gordijntje kijkt,
vind je bij mij ook zoo'n instrument’.
‘Ada’, vroeg hij opeens op veranderenden toon, ‘zullen we, vóór we 't gesprek op
dezen toon doorzetten, gauw even samen naar Florence reizen; zúllen we?’
Z'n oogen waren stralend over me heen, en ik hoorde in m'n stem 'n klank, die al
die weken er uit weg was geweest, toen ik antwoordde: ‘O Joost, 't was zoo gek, toen
je weg was... Florence. We konden 't er niet meer prettig vinden’.
‘En de verdere reis? Nog meer interessante Bekanntschaften gemaakt?’
‘Nee, maar ééne prettige ontmoeting op de heele reis’, lachte ik zachtjes.
‘En ik maar éene mooie ontmoeting in m'n hééle leven’. Hij sprak met de pathetiek
van 'n Carlo Dolci in z'n stem, en ik voelde lust hem te plagen met de herinnering
aan de spichtige Engelsche, die hem in de Santa Maria novella had aangesproken,
en 'm later nog's op de piazza Michel Angelo had aangeklampt; maar zonder eenig
verband, barstte hij dadelijk er na los: ‘Ada, is het waar, dat je zoo onmenschelijk
knap bent?’
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Ik lachte van verbazing. ‘Nee hoor, gewoon ménschelijk knap; niets van zwarte kunst
of toovenarij’.
‘Nou ja; maar bizónder; 'n soort achtste wereldwonder, 'n Anna Maria Schuurman...’
‘Nee, ik éét geen spinnekoppen’.
‘At zij spinnekoppen? Ja, dat weet ik zoo niet. Ik weet niets buitengewoons... En
jij... 'n phenomeen moet je zijn’.
‘Maar vind je dat nu zoo heel erg? Je hebt er al deze weken immers niets van
gemerkt! Ik heb immers heelemaal geleefd naar 't voorschrift van Betje Wolff en
m'n kennis zoo zorgvuldig verborgen, ‘als een sociniaan z'n gevoelens in een
rechtzinnig land’, waagde ik kalmeerend op te merken.
‘Ja, maar als ik je beter ken, zou ik 't wel merken’.
‘En àls je 't merkte, zou je dat dan onoverkomenlijk vinden?’
‘Ach’, viel hij smartelijk uit, ‘het klinkt natuurlijk idioot iemand te komen
verwijten, dat ze intellectueel boven alle andere vrouwen staat. Het is waanzin over
je knapheid te redeneeren, als over 'n onverbeterlijke karakterfout. Maar toen ik uit
Florence kwam, had ik maar ééne gedachte: dat ik nu het liefste, mooiste meisje van
de wereld had ontmoet; en dat ik 't alleen ontdekt had en niemand er van wist; maar
allemaal praatten ze over jou als over 'n beroemdheid, en iedereen wist verhalen over
je. O, dat was....’
‘Heb je informaties naar me genomen?’ vroeg ik pijnlijk aangedaan.
‘Nee, natuurlijk niet. Maar toen ik thuis kwam, vertelde ik van de reis en van jou;
en ik noemde je naam, zooals je den naam van elk meisje zou noemen. Ik dacht niet,
dat die hun iets zeggen zou. Ik wist, dat je studeerde, maar.... hoe doet 'n aardig
meisje dat meestal? 't Is een mode, als 't houden van kleine hondjes of als philantropie
en maatschappelijk werk. Niemand ziet er meer iets buitengewoons in.... Maar
iedereen had van je gehoord, en iedereen wist, dat je zoo'n bizonder meisje was;
“excentriek” zeiden de meesten, met 'n club vrienden en 'n ijzeren hart, 'n soort virago,
die alles wist, behalve wat 'n zoen is.... Pardon, Ada; maar 't is zóó ellendig;.... en
toen ze over je praatten, herinnerde ik me zelfs, dat ik je naam vroeger ook wel eens
had gehoord, maar altijd in verband met dingen, die me niet interesseerden: je
onafhankelijkheid, je onverschilligheid voor 't oordeel van de menschen, je sterke
intellect.... Hoe kon ik denken, dat 't hetzelfde meisje was, dat ik in Florence
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ontmoette, altijd tusschen de drie tantetjes in, en zoo droomerig en zoo zacht... Hier,
in deze kamer, met die stapels boeken, begrijp ik 't beter en toch... je bent te lief om
zooveel te weten...’
Ik zat met gebogen hoofd, terwijl de storm over me heenwoedde. Ik had altijd wel
geweten, dat, als we elkaar buiten Florence terug zouden zien, ik m'n eigen leven
hernomen zou hebben, en onze verhouding veranderd zou zijn. Maar de heftigheid
van z'n teleurstelling wondde m'n trots, en ik vroeg bitter:
‘Vind je eigenlijk, dat ik je voor mezelf had moeten waarschuwen, afsof ik 'n
Medusa was? Vind je, dat ik geen recht heb zorgeloos en jong en gelukkig te zijn,
omdat ik Spinoza en Kant heb gelezen, en toevallig wat meer weet van
Indo-Germaansch dan de meeste menschen? Vind je, dat ik daarom...’
Ik voelde m'n oogen warm worden, en keerde me af, beschaamd, dat ik zóó m'n
pijn toonde.
‘Och Ada’, zei hij zacht en nederig, ‘'t is alleen, dat ik niets van al die dingen af
weet’.
‘Maar wat hindert dát? Dat wist ik immers’.
‘Natuurlijk, jij weet alles. Jij hebt onze verhouding van het begin af in het ware
licht gezien. Maar ik dacht, dat je een mensch was als ik, alleen veel liever en fijner...’
‘En als ik nu alleen maar een béétje meer gelezen heb, en wat meer abstract
gedacht? Is dát onvergeeflijk?’
Hij zweeg, en haalde de schouders op.
‘Hoe zou jij 't vinden, als je hoorde, dat ik een vreeslijke doordraaier was?’ vroeg
hij toen.
Ik trok m'n gezicht in 'n deugdzame plooi. ‘Nu, natuurlijk heel treurig, maar 't zou
toch geen schijntje verandering in onze verhouding brengen’.
‘Hm, 't is ook geen goeie vergelijking,’ zei hij norsch.
‘Jawel, 't is juist een heel goeie. Ik ben 'n soort geestelijke doordraaister, en als je
zoo breed van opvatting was als ik, dan zou je zeggen: “Ik had 't liever anders gewild,
maar enfin”.... en je zou tot de orde van den dag overgaan.’
Hij ijsbeerde nadenkend de kamer rond, en bleef toen vóór me staan, 't licht van
het raam onderscheppend.
‘Kijk nou,’ zei hij, ‘vervloekt, je hebt geen gezichtje om je met al die geleerde
fratsen op te houden. Vertel me nu 's wat van je leven, Ada, van je dag-indeeling, je
bezoeken.’
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‘Een soort biecht?’ weerde ik af. ‘Nee, blijf vanmiddag eten,.... ik laat de juffrouw
twee diners halen in de harmonie, en misschien is er nog wijn, al is 't geen Chianti....
Vanavond komen een paar vrienden, dan kun je dat stuk van m'n leven eens de visu
meemaken. Ik zou er je niets bizonders over kunnen vertellen. 't Is vredig, als een
naaikransje, er wordt evenveel gepraat, alleen over andere dingen.’
Terwijl ik sprak, woog ik tegen elkaar, wat de jongens van Joost, en wat Joost van
hun zou vinden. Ik wist niet, naar welken kant m'n hart de grootste onrust voelde,
en ik merkte met schrik, dat het me 'n bevrijding was, toen hij zei: ‘Nee, ik ga dadelijk
weg. 't Is heel lief van je, maar ik kan niet blijven eten. En bij zulke literaire
samenkomsten zou ik me alleen kunnen compromitteeren.’
‘Dan in elk geval gauw een kopje thee,’ zei ik opgelucht, en terwijl ik daarmee
bezig was, praatten we over onverschillige dingen, de bouw van 'n nieuwe kliniek,
waar hij, toen hij van 't station kwam, naar was gaan kijken, en 't adres van 'n
vroegeren clubgenoot, die nu bij ons was komen studeeren. Maar onder die woorden
bezon ik me, dat hij nog nooit zóó voor mij alleen, nog nooit zoo heelemaal veilig
bij me was geweest; er ging een tinteling door m'n handen, bij de herinnering aan
onzen laatsten avond op het terras; en toen ik 'm een reproductie van de ontmoeting
van Dominicus en Franciscus van della Robbia had laten kijken, die in een eigenaardig
fel blauw lijstje was geëncadreerd, bleef ik naast hem talmen, verlangend naar 'n
toenadering, terwijl ik in de doodelijke stilte de zij van m'n blouse even hoorde
schuiven over 't bonzen van m'n hart. Ik rook z'n parfum, een frisschen, naïven
bloemengeur, ik zag z'n haar, correct glad-geborsteld over z'n jongensachtig-ronden
schedel, en ik wachtte, dat hij z'n hoofd opheffen zou, en achterover tegen me zou
glimlachen, en me naast zich trekken op de sofa;... maar hij bewoog zich niet; hij
bleef voorover gebogen naar z'n handen zitten staren, en plotseling haatte ik de lompe
breedheid van z'n rug, die me toegewend bleef; beschaamd en boos liep ik naar 't
andere einde van de kamer, liet me neer in 'n schommelstoel, en begon nonchalant
over 'n brochure van Freud te converseeren.
‘'n Sigaret?’ vroeg ik en passant, een doosje over de tafel scherend.
‘Rook je?’
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‘Maar natuurlijk,’ blagueerde ik, onverschillig, terwijl ik een aschbakje en lucifers
aanbood.
Hij nam de lucifer en trok aan, en terwijl z'n gezicht even fel belicht was, speurde
hij met klein-getrokken oogen naar míjn gezicht, zooals men bij oorlog loert naar
z'n belager. Vijandigheid en achterdocht stonden tusschen ons, en ik vergaf hem niet,
dat hij om m'n geleerdheid m'n haar en m'n handen vergat.
‘Wees niet boos, Ada,’ zei hij plotseling, in een van die onstuimige opwellingen,
die alle verwijdering doorbraken, en 'm onweerstaanbaar maakten. ‘Ik had natuurlijk
niet bij je moeten komen, vóór ik dit alles met mezelf uitgevochten had. Ik ben 'n
onhebbelijke grove kerel, maar 't was zoo hard, ná Florence, en ik had je zoo graag....’
‘O,’ zei ik zacht en hevig, ‘het moet je toeschijnen, alsof ik toen comedie heb
gespeeld. Maar heusch, ik speelde voor jou geen andere rol, dan voor mezelf, en 't
was alles zoo heerlijk, dat ik m'n vroegere leven vergeten wilde. Hiér heeft 't me
weer in beslag genomen; ik hoúd van m'n boeken, ik werk graag;.... maar ik ben géén
virago, Joost, en ik heb geen ijzeren....’
Ik beet op m'n lippen en zweeg. Ik vond mezelf armzalig in m'n blind verweer, en
toen hij vriendelijk, maar weer op den toon, alsof hij over 'n moreel defect praatte,
zei: ‘Maar natuurlijk, Ada, ik weet wel, dat je het niet helpen kunt,’ - had ik moeite
om niet te stampvoeten.
We stonden tegenover elkaar, en hij zei, dat hij weg moest. We voelden beide diep
en pijnlijk, dat voor 't eerst ons samenzijn geen voldoening had geschonken, en dat,
ondanks alle goedbedoelde pogingen, we geen oogenblik onze vroeger zoo
gemakkelijke harmonie hadden bereikt.
Ik had m'n laatste verwachting gesteld op 't spelletje van zijn handen met mijn
hand, die hij dan als een kostbaar kleinood bedekte, of veinsde niet meer te kunnen
vinden. Ik hoopte, dat in onzen gemeenschappelijken glimlach daarover, we elkaar
de onuitsprekelijke zekerheid zouden toevertrouwen, die onze woorden hadden
dreigen te vertroebelen.
Maar hij drukte m'n hand, als van 'n kameraad, en ik kon alleen aan de strepen
langs z'n mond raden, dat 't afscheid hem pijnlijk was.
‘Schrijf je 's?’ vroeg ik vaag, om niet alles ineens op te geven.
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‘Ja, dat 's goed, 'k heb nu toch je adres,’ antwoordde hij iets opgewekter.
Maar toen hij weg was, zat ik in 't hoekje van de canapé, waar hij had gezeten, en
keek naar m'n handen, die hij niet had gekust. Er zwol een bitterheid in me, dat hij
het lieve nichtje van de tantes zoo oneindig veel aantrekkelijker had gevonden, dan
mij, die eenzaam en waarachtig was.
Er zijn menschen, wier woorden alle charme en belangrijkheid ontleenen aan den
klank van hun stem, den blik van hun oogen, aan 'n even begeleidend gebaar; en wier
meedeelingen plotseling dood en zonder perspectief voor ons zijn, als ze per brief
tot ons komen en alleen voor zichzelf moeten getuigen.
Ik kende Joost's handschrift niet, behalve uit de paar woorden vóór in m'n klein
Dante-boekje, en toen ik voor 't eerst een vel papier voor me had liggen, gevuld met
z'n te ronde letters, waar de lang-gehaalde staartletters zonderling tusschen tuimelden,
voelde ik me onverwachts ontnuchterd. Hij kende maar één wijze van schrijven,
zooals hij eigenlijk ook maar één wijze van vertellen kende: van den hak op den tak,
over menschen en feiten, met veel positieve kennis, veel belangstelling in concrete
dingen en eindeloos veel levenslust. Z'n belangstelling leek me banaal, z'n meeleven
met de kleine gebeuringen in z'n eigen stad bekrompen, en het was met een gevoel
van bevrijding, dat ik deze depreciatie trachtte op te drijven tot een bepaalde
minderachting van z'n persoonlijkheid. Ik trachtte mezelf te overtuigen, dat m'n
droom van eenige maanden een afdwaling was geweest, gevolg van
gedesoeuvreerd-zijn en gebrek aan jong gezelschap, en met achterdochtige spanning
bespiedde ik m'n gewaarwordingen bij elken nieuwen brief. Maar 't werd teleurstelling
voor m'n hoogmoed, want weldra bloeide ook uit z'n onhandige woorden de oude
bekoring weer op, en ik moest tot de ervaring komen, dat ik deze hakkelende zinnen
met dieper verrukking en zoeter zaligheid herlas, dan het fijne proza van Flaubert.
Wat wàs het toch, vroeg ik mezelf herhaaldelijk af, als de edelste studie me niet
boeide, en ik weer naar 't verkreukelde papier greep, om een paar bête regels, die ik
bovendien al lang uit m'n hoofd kende, nog eens met de oogen in te drinken? Wat
ging er toch door me heen, telkens en telkens weer, als ik zacht
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voor me heen fluisterde: ‘Het is een avond, als in Florence, Adie; ik wou, dat ik bij
je handje kon’ of: ‘Gisteren op het concert in Zomerzorg was er een kind, dat net
zulke prachtoogen had als jíj, bijna zoo mooi.’
Was het de gewone ijdelheid, die me in zulke woorden telkens nieuwe heerlijkheden
deed ontdekken? Moet ieder meisje zich toch eens in haar leven overgeven aan de
bedwelming van vleierij om uiterlijke bekoorlijkheid? Of werkte hier toch iets diepers
en sterkers, een onvermoede kracht, die geest en verstand tijdelijk overstelpte?
Ik begon aan alles te twijfelen, wat ik mijn leven lang als onaanvechtbare zekerheid
had beschouwd. Waren kunst en wetenschap wel van zoo bizondere waarde in een
menscheleven, en stond het wel vast, dat de idee ging boven de realiteit? Was het
niet eenzijdig zich alleen te interesseeren voor literatuur en muziek en schilderkunst
en philologie, en er niet om te geven, hoe draadlooze telegrafie werkte, of hoe de
machine van een boot in elkaar zat?
Met moeite had ik me er toe opgedreven belang te stellen in alles, wat met reizen
in verband stond, en toen ik maar eenmaal m'n wil daarop had gericht, was ik een
voortreffelijke cicerone geworden. Maar al toen ik nog een kind was, schakelde ik
heele takken van het onderwijs uit m'n belangstelling, en ofschoon ik 'n volgzame,
stille leerling was, bleek 't onmogelijk me van die dingen iets bij te brengen. Ik kón
op de lagere school beslist geen kous leeren breien omdat de grove, geel-witte katoen
me tegenstond, en later, onder natuurkundeles, me waanwijs beroepend op Schiller's
woord:
‘Nur der Irrtum ist das Leben,
und das Wissen ist der Tod’.

had ik, met Shelley op m'n schoot, fantazie boven zekerheid verkozen, en alleen
meegekeken, als de vloeistoffen zoo prachtig rood of blauw werden gekleurd.
Ik wist niets van electriciteit en niets van motoren; van ons klassebezoek aan de
gasfabriek herinnerde ik me alleen het veldje met roode tulpen, waar we plukken
mochten; op de sterrewacht had ik in een hoek tegen den muur gelegen, en halsstarrig
naar de lichtende bloemen boven m'n hoofd gestaard, zonder me iets om namen of
afstanden te bekommeren.
Was het juist geweest, zoo aan m'n hang naar het vage, het ontastbare toe te geven;
was het edel alleen te willen weten van
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geestesleven in engeren zin, en alles wat de geest voor 't daaglijksch belang wist te
veroveren als minderwaardig voorbij te gaan?
Ik kende nauwlijks de straten in m'n eigen kleine stad; ik wist geen namen van
ministers, ik wist niet, hoe 'n brug draait en niet hoe een gordijn wordt opgehangen.
M'n vereering voor den jongen man, die van niets dan abstracte gedachten leefde,
had m'n geest zich nog trotscher van de materie doen afkeeren, en ik vond het bijna
minderwaardig, dat ik graag theeschonk en m'n planten verzorgde.
Het was, of m'n verlangen Joost niet te verliezen me tot alles, wat reëel en stoffelijk
was, terugvoerde. Als ik 's ochtens in het tuintje rondscharrelde, verwelkte bloemen
afknipte, of den schamelen blauwen regen aan het latwerk bond, dan hief ik m'n
oogen, die heel dien dag nog geen letters gezien hadden, lachend naar het licht, met
het gevoel, alsof de zon me van al m'n ‘péchés intellectuels’ redden kon. Als ik, in
de gloeiende zomermiddagen, het bosch introk, of 's avonds met 'n paar meisjes ging
roeien, dan scheen dat alles met m'n liefde in nauw verband te staan, en toen ik op
Soesterberg de vliegoefeningen was gaan zien, kwam ik thuis met 'n vreugde in m'n
hart, alsof ik Joost op geheimzinnige wijze was genaderd.
Soms betrapte ik er me op, dat ik m'n dagen zóó inrichtte, dat ik in m'n brieven er
veel over vertellen kon. Ik las in de courant de berichten over 'n nieuwe komeet, ik
bestudeerde alle voetbalverslagen, en ik ging dien zomer herhaaldelijk tennissen,
ofschoon ik slecht en onattent speelde, alleen om nonchalant te kunnen schrijven:
‘Toen ik vanmiddag van het tennisveld kwam...’
Er kwamen zelfs uren, dat ik me voor 't huishouden interesseerde. Ik had bij 'n
boekhandelaar, die me niet kende, een kookboek gekocht, en knoeide op m'n
gasstelletje graag met eieren en flensjesbeslag; maar m'n onervarenheid was te
opvallend, dan dat ik mezelf had kunnen wijsmaken eenig succes te hebben, en
beschaamd keerde ik naar m'n boeken terug.
Begeerde ik een huishouden; begeerde ik de positie van getrouwde mevrouw,
wilde ik een familie stichten? dacht ik dan; was m'n verlangen naar iets anders, dan
naar de liefde, en al wat ze brengen mag; ‘die allmächtige Liebe’, die alles mogelijk
en van-zelf-sprekend en heerlijk maakt?
M'n oogen werden troebel, als ik naar de heilige familie met St.-Janneken keek,
die boven m'n schrijftafel hing.
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‘Niemand schildert zulke echte, kinderlijke kinderen als fra Bartholomeo’, had Joost
gezegd. En in 'n wonderlijken droom, - ik had nooit zulke rijke droomen gehad als
deze maanden, - had ik twee kleine jongetjes in m'n armen gehad, en het eene was
't Janneken van de schilderij; maar 't andere was 'n bambino met Joost's oogen, en
met zijn stralenden, zegenenden lach...
Ik had in geen jaren zoo weinig gelezen, zoo weinig geredeneerd. Ik stond soms,
op weg om iets uit m'n boekenkast te halen, een kwartier voor 't raam, met 'n
onzegbaar zoete pijn in m'n hart; nóóit waren m'n dagen zóó vol geweest, als nu in
hun trage leegheid. Vroeger las ik vaak nog in bed, en sliep in met m'n gedachten
gericht op een nieuwe beschouwing van taalvorming of op de geheimzinnige
vrouwenfiguren van de renaissance. Nu lag ik bewegenloos op m'n rug, en droomde
den droom, die alle schoonheid en wijsheid te boven gaat.
Er was niemand, die iets van m'n stille zaligheid vermoedde, zooals, lang geleden,
niemand iets vermoed had van m'n wanhopigen wil. In den zomer kwamen m'n
vrienden meestal weinig, omdat tentamens en examens dan hun tijd in beslag namen,
en ik genoot alleen mijn ‘glukupikros oneiros’ met m'n lippen open en m'n handen
slap.
Was het zelfs wel tot Joost doorgedrongen, hoe hij m'n gedachten vulde? Raadde
hij, uit m'n briefjes, iets van m'n overstelpende teederheid, verborgen onder scherts
en oppervlakkige verhaaltjes? Ik nam soms de zijne tusschen m'n tanden en ademde
den geur in, alsof het zijn leven was. Als ik zat te schrijven, hield ik het papier, onder
m'n hand verborgen, vast aan m'n wang; of ik ging slapen met z'n colliertje tusschen
m'n vingers, zooals een geloovige met z'n rozenkrans... Ik hád niets anders om m'n
liefkoozingen aan te geven.
Het was in deze stemming, dat Joost's briefje me bereikte, met het verzoek om bij
hem, in Brussel te komen.
‘Ik wil niet weer naar jou toekomen, Ada, je kamer is me vijandig, en je lijkt in
je eigen omgeving nauwelijks op de Bice van Florence, met de krulletjes en de zachte
oogen. Ik heb me voor een paar maanden hier in Brussel geïnstalleerd, en ga elken
dag naar het “hôpital pour les enfants rachitiques” om stof te verzamelen voor m'n
dissertatie. Ik heb met moeite toegang gekregen, maar ik ben geheel vrij weg te
blijven, als ik wil, en als jij

Groot Nederland. Jaargang 11

677
hier kon komen, meisje, zou ik nacht en dag tot je beschikking staan.
Het zou natuurlijk het mooiste zijn, als je de tantes kon overhalen je te
chaperonneeren; dan zouden we met ons vijven het heerlijke leven van daar aan de
Arno nog eens beginnen, en jij zou weer 't troetelkind zijn van ons alle vier... Doe
je best ze te overtuigen, dat Brussel vanaf Utrecht maar een uitstapje is, vergeleken
bij de lange tunnelreizen, die ze in het voorjaar hebben doorstaan, en zeg, dat zelfs
Pluut op een hartelijke ontvangst mijnerzijds zou kunnen rekenen. Ik weet alleen
niet, hoe de poes van Madame haar noorderbroeder tegemoet komen zou. Ik verdenk
haar van Waalsche neigingen, want ze legt 't accent altijd op de laatste lettergreep....
In elk geval kóm, Ada; er zijn hier confiseries, waar die van Florence niet bij halen;
op m'n kamer zie je de daken van heel Brussel, en ik zal je het muzeum Wiertz laten
zien, met medische verklaringen bij de schilderijen. Het is wezenlijk iets bizonders,
geheel verschillend van alles, wat we in Italië hebben gezien, en er is een
Christusfiguur, die je zeker mooi zult vinden....’
Toen ik den brief uitgelezen had, ging ik dadelijk bedenken, wát ik meenemen
zou op reis. Ik was nog in de gelukkige jaren, dat men dadelijk zeker weet, wát goed
is, en zich door geen kleine bedenkingen van z'n plan af laat brengen. Hij riep me,
dús ik ging. Daar waren geen twijfelingen bij mogelijk. De tantetjes kon ik niet over
deze plannen spreken, zonder ze in te wijden in m'n geluk zonder naam en m'n verdriet
zonder oorzaak; en hoe lief ze ook waren, onze vertrouwelijkheid werd, zooals
gewoonlijk door buitenstaanders, door Joost, die zelf zonder geheimzinnigheid of
achtergedachten was, telkens overschat. Ik vond er ook iets lafs en bangelijks in, een
bescherming rond me op te stellen, nu me niets anders dan heerlijke, lang-gewenschte
gebeurtenissen wachtten, en ik zei tot mezelf, dat ik sterk moest zijn om alleen m'n
zaligheid te dragen, zooals ik alleen in vertwijfeling was geweest.
Maar toen de trein naar 't zuiden stormde, en ik de weien zich eindeloos strekken
zag in 't avondlijk-gouden licht; en, erger nog, toen het donker was geworden, - de
locomotief floot soms schril, en de wagens donderden door den zwarten nacht, - toen
voelde ik me zwak en weerloos als een kind, en ik moest mijn gedachten krampachtig
er op gericht houden, dat ik ‘excentriek’ werd ge-
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noemd, om niet als de eerste beste backfisch te gaan schreien met m'n hoofd in de
wagenkussens.
Ondanks m'n reputatie van onafhankelijke onverschilligheid leefde ik, enkele
eigenaardigheden daargelaten, zoo degelijk en soliede als een burgerjuffrouw, en ik
stond tegenover de gevaren en verhoudingen in het groote leven vreemder dan menig
uitgaand meisje, wier lokkig hoofdje slechts ijdelheid en chronique scandaleuse
bevat. Mijn verlangens en belangstellingen waren altijd anders geweest, dan van de
menschen om me heen; daarom verbaasde het me nauwlijks, dat ik nu ook anders
doen moest, dan gewoonte was, om te komen bij hem, die me het liefst was. Maar
de naam Brussel had 'n bijklank van wereldsche losheid en frivoliteit, en toen we het
drukke station binnenstoven, en ik door golven parfum, die in de gang hingen, me
een weg naar 't portier zocht, klopte m'n hart hoog en snel, en m'n afkeer van deze
stad van wuftheid werd bijna wrevel tegen Joost, die me hierheen had geroepen.
Maar zoodra ik hem zag, ebden onrust en gejaagdheid neer, terwijl een hooge,
verrukkelijke voldaanheid m'n heele wezen doorstroomde; daar was hij, groot en
sterk, met z'n forsche handen, die me tegen alles zouden kunnen beschermen, en z'n
oogen vol zachtheid. Daar was z'n glimlach als een zegen over me heen, en z'n stem,
met het lieve, even geaffecteerde keelgeluid: ‘Ben je moe van de reis? Is alles goed
gegaan? Waar is je bagage? Er wacht buiten 'n taxi; we zullen eerst naar je hôtel
rijden, dan kun je je wat opfrisschen. Heb je toch de tantes niet mee kunnen krijgen?
Laat mij je boek dragen, je reist zeker weer met een kleine bibliotheek. Geef mij je
billet maar, kindje. Er is hier op 't oogenblik van alles te doen, muziek en vuurwerk
in de zoölogie, concours in de opéra, verlichting van de fonteinen in 't park, carillon,
- je zult maar voor 't uitzoeken hebben, waar je heen wilt!’
Ik liet z'n woordenstroom om me heen gaan, zoet bedwelmd door het
stemmengeroes en het geraas der groote stad, waarin ik sterker ons te zamen-behooren
beleefde, en pas toen de auto langs de boulevard snelde, die fleurig-licht en
innig-buitenlandsch was, legde ik m'n hand even op z'n arm, en zei zacht: ‘Het was
een prachtig plan van je, Joost,’ met m'n oogen in zijn oogen, die er uitrustten, als
vogels, moe van 'n langen tocht.
‘'k Heb een kamer in Grand Monarque voor je besteld, dat moet heel goed zijn.
Oppenraay en Van Uffelt hebben er laatst ook
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gelogeerd,’ praatte hij opgewekt, ‘we kunnen morgen gaan picnicquen in het Bois
de Soignes,.... of hecht je er aan, dat wij samen altijd muzeums zien?... we hebben
'n avond, 'n ochtend, 'n middag en 'n stukje avond,.... het is een oneindigheid van
tijd, Ada, en we hebben niets anders te doen, dan elkaar verhaaltjes te vertellen en
samen te zijn. En als 'k me héél goed gedraag, zeg je morgen misschien: “Joost, ik
wil toch maar 'n dag langer blijven....” God, Adie, dan gaan we samen naar Tervueren,
en sturen de tantes 'n ansicht met 'n paar Congoleezen er op.’
‘Dat zou ik maar laten; ze hebben natuurlijk geen Ahnung,’ lachte ik.
‘Ach nee, natuurlijk; ze zouden....,’ en ineens was z'n gezicht een al plechtige
ernst: ‘Was het wel goed, dat ik je gevraagd heb te komen? Als iemand 't merkte,
zou dat niet je reputatie....’
‘M'n reputatie,’ lachte ik weer, ‘dat weet je toch zelf, daar is niets meer aan te
bederven; wat de menschen zeggen.... je m'en fiche.’
Ik had met scherper nadruk gesproken dan ik meende, omdat ik in geen geval kon
verdragen, dat hij zich bezwaard zou voelen, door z'n verantwoordelijkheid, maar
het schrijnde me, toen hij dadelijk antwoordde: ‘Nee, dat 's waar. Je geeft er niet
om,’ en na een pauze, nonchalant: ‘Après tout moet ik daar blij om zijn; anders was
je misschien niet gekomen.’
Deze pijn doofde even m'n vreugde, omdat ik er wás, maar toen ik later in m'n
kamer mijn kapsel à la Beatrice stond te fatsoeneeren, - Joost wachtte beneden, om
wat op de Boulevard te gaan zitten, - en ik rondkeek naar al die welbekende
hôtelkamer-attributen: een divan, een electrisch lampje naast het ledikant, een lange
lijst van orders aan den muur, en een spiegelkast, die niet goed sloot, - toen proefde
ik weer de vreugdevolle Florence-stemming, en ik ging de trap af, langzaam maar
vast, als iemand die zich bij iederen stap op 'n schat bezint.
Joost had 'n paar dof-paarse anjelieren voor me, en bevestigde ze zelf op m'n japon,
terwijl hij zacht zei: ‘Ik had er wel hoop op, dat je er uit zou zien, als dien laatsten
avond, ik heb blaatsten uitgezocht voor déze japon.’
We soupeerden samen in een groot restaurant, in die sfeer van vreugdevolle
geheimzinnigheid, die om al de naar elkaar toegebogen
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menschen hangt, - alleen voor 't genoegen óók tegenover elkaar aan 'n klein, wit
tafeltje te zitten, oog in oog, en met volle overtuiging elkaar dingen te zeggen, die
zonder eenig belang waren.
Hij vertelde van z'n professor, en van z'n collega-studenten, die druk, goedmoedig,
oppervlakkig en gastvrij waren; hij vertelde van de grappige, vuile huishoudens,
waar hij te bezoek was geweest, met de allerliefste, ongemanierde, natuurlijk-vieze
maar ook natuurlijk-beminnelijke kinderen, met wie je kon ravotten als met jonge
honden, en die hem ‘oom Joost’ noemden.
Ik wist een verhaal over 'n responsie op college en een gekke verwikkeling, toen
ik in m'n spoorboekje de treinen opzocht. Ik bedacht onder 't praten met vreugde,
dat ik straks nog een uitvoerig relaas kon geven van de ziekte van Pluut, die nu elken
ochtend door 'n juffrouw gemasseerd werd, en hoe de drie tantetjes tegenwoordig
aan de ademgymnastiek verslaafd waren, driemaal per dag eendrachtiglijk stonden
te zuchten en te blazen, of met hun armen te maaien, en ten slotte naast elkaar op
den grond lagen, de zes beenen onder 'n kast.
Maar terwijl ik doorpraatte, met pathos en breedvoerigheid, verbaasde ik me,
waarin eigenlijk de vreugde bestond, die het gaf, zulke onbeduidende woorden uit
te spreken of aan te hooren. Waren woorden, waren gedachten, dan niets dan een
voorwendsel in het leven, en ging er niets boven het belang en de heerlijkheid van
'n blik en 'n lach, en 'n handgebaar?
Wat verwachtte ik, in het diepst van m'n zelf, van dit samenzijn met Joost? Waren
't wijze gesprekken, was 't dieper levensinzicht? Ik keek langs zijn gezicht, en ik
voelde het bloed tot m'n voorhoofd oploopen. Ik beet op m'n lippen, dat hij m'n
gedachten niet raden zou, maar hij was in 't dessert verdiept, zocht 'n philippine ‘als
in Florence’ en toen hij, bij ons weggaan, me in m'n wijden mantel hielp, viel het
me op, dat hij om me was met 'n teruggetrokkenheid, die niet leeg en koel, maar van
bizondere beteekenis was. Ik voelde, dat juist die strakheid in z'n houding m'n liefde
vól worden deed, en toen 'n opzichtige dame op straat hem even, langskomend,
fixeerde, greep ik met 'n onbewust beteek van in-bezit-nemen z'n arm.
Dadelijk hoonde m'n zelfkritiek, dat ik, echt vrouwelijk, z'n waarde schatte, naar
de belangstelling in de oogen van 'n willekeurige juf,.... maar ik liet hem slechts
weifelend los, en was pas
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weer tevreden, toen hij op de place de la bourse, waar de muzikanten bij
flambouw-licht hun lustige wijsjes bliezen, beschermend zei: ‘Laat ik je vasthouden,
Ada, er is hier zoo'n gedrang; en de tantes zouden me nooit vergeven, als ik je 's
avonds in Brussel verloren had laten gaan’.
In de vestibule van 't hôtel, onder de oogen van den toekijkenden portier, namen
we afscheid.
‘Ik kom je morgenochtend vroeg halen’, zei Joost alleen. En toen nog, plotseling
bezorgd: ‘Zul je de deur van je kamer afsluiten? Weet je 't nummer nog?’
Ik herdacht die woorden glimlachend, toen ik me in eenzaamheid uitkleedde; het
wàs een zonderlinge onderneming, alleen in Brussel, in een hôtel te zijn, en ik wist,
dat dit uur me onwezenlijk zou lijken, als ik weer in m'n eigen kamer zat, met m'n
vertrouwde boeken, die me altijd gekend hadden, om me heen.
Maar eindeloos zoet was de zonderlingheid, toen ik den volgenden ochtend, in 'n
hoek van de groote eetzaal zat te ontbijten, - de broodjes, de chocolaad, alles
herinnerde me aan Florence, en ik moest m'n opdracht aan den kellner in m'n
gedachten telkens van het Italiaansch in het Fransch vertalen, - en Joost binnen kwam
stappen, fleurig en correct als altijd, met nieuwe bloemen en 'n uitvoerig plan de
campagne voor den heelen dag.
Ik vond alles goed, verzekerd, dat ik het even heerlijk zou vinden samen door een
kerk als in 'n muzeum te loopen, maar Joost, in z'n nieuwe waardigheid van cicerone,
hechtte er waarde aan, me op mooie gevels en historische merkwaardigheden
opmerkzaam te maken, en toen we in Wiertz waren aangeland, eischte hij bepaald
m'n belangstelling voor de kromgetrokken vingers van den levend-begraven
choleralijder en den waanzinnigen lach van de vrouw, die haar kind in stukken heeft
gesneden.
‘Interessant?’ vroeg hij. ‘Wat een gedachten had die kerel, hè?’
‘De mauvais goût’, antwoordde ik alleen, ongeduldig; ‘laat die man een brochure
schrijven over 't gevaar van schijn-dood of het onrecht, dat ongehuwden moeders
werdt aangedaan,.... maar laat hij niet....’
‘Wie léést nu zoo'n brochure?’ verweet Joost. ‘Met plastisch voorstellen, zoodat
ze, ondanks zichzelve, door de afschuwelijke waarheid getroffen worden, dáármee
bereikt men de menschen’.
‘De kunst is te heilig om als voorwendsel gebruikt te worden’.
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‘Er kan toch geen heiliger taak zijn, dan ongelukkigen te redden, verongelijkten recht
te doen wedervaren. Als je wist, hoeveel ellende er is, in de ziekenhuizen, ellende
door maatschappelijke misstanden, dan zou je niet begrijpen, hoe er schilders kunnen
zijn, die koetjes en weitjes schilderen, in plaats van zúlke drama's’.
‘Ach ja’, zei ik moe, ‘die kant van 't leven zie ik misschien te veel over 't hoofd’.
Maar diep in m'n ziel was ik overtuigd, dat hij geen gelijk had, en dat de scheiding
tusschen practische menschelijkheid en idealistische kunstliefde zich niet zoo
gemakkelijk liet overbruggen.
Traag en met weinig woorden slenterden we terug naar de eigenlijke stad; Joost
tastte blijkbaar in z'n herinnering, om te begrijpen, wat ik tegen Wiertz had, terwijl
ik b.v. de schilderijen van fra Angelico, die toch als propaganda voor den hemel
bedoeld waren, met bewondering aanvaardde. En ik draaide zelf m'n kunsttheorieën
om en om, vond ze dwaas en eenzijdig, hoogmoedig en bekrompen, en ergerde me
toch aan Joost's bewondering voor dat grove werk, omdat het ethische bedoelingen
voorstond.
Toen we eindelijk bij het paleis van justicie waren gekomen, lieten we ons moe
op de hooge trappen neer, en keken zwijgend over de stad, die in nevelen van warmte
beneden ons lag.
‘Ada’, zei Joost toen opeens, met een stem van louter teederheid onze vervreemding
doorbrekend, ‘het is toch zoo heerlijk, dat je gekomen bent. Ik geloof, dat geen ander
meisje 't zou hebben gedaan. 't Is zoo goed, dat je er bent, dat we nu rustig samen
kunnen praten. Ik was zóó in spanning, wat je zou antwoorden op m'n brief’.
‘Maar dat sprak toch vanzelf. Jij vroeg het; dus ik kwam. Ik hoefde niet veel te
redeneeren’.
‘Maar je moet toch bedenkingen gehad hebben, bezwaren....’, vroeg hij, bijna
dringend.
‘Nee’, hield ik moedig vol, m'n angst in den trein en aan 't station negeerend.
‘Ach nee’, zei hij weer op dien vreemd-moedeloozen toon, die ik al meer van 'm
had gehoord, ‘voor jou gelden al die voorschriften en gebruiken niet. Jij doet, wat je
goed vindt, tegenover ieder, die je iets vraagt. Jij staat vrij tegenover de conventie.
Nee, 't is voor jou misschien niets bizonders, maar ik, zie je,.... voor mij is nooit 'n
meisje naar 'n vreemde stad getrokken.’
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Ik antwoordde niet, maar 'n schrille pijn trok om m'n slapen en maakte m'n lippen
stroef; ik had het gevoel, dat ik hem vragen moest, waarom hij me zoo beleedigde;
maar ik wist, dat hij 't alles goed en hartelijk meende.
Hij scheen in m'n oogen toch iets van m'n ontroering te zien.
‘Wees niet boos, Ada’, zei hij zacht, met z'n hand over de mijne, ‘ik ben niet
ondankbaar; het was toch in elk geval een heele reis’.
‘O, maar een paar uur’, antwoordde ik bitter. ‘Zoover reisde ik in Italië wel om
één mooi schilderij te zien’.
‘Ada’, verbaasde hij zich, half begrijpend....
Maar de middag werd van een heerlijke innigheid. We aten voor een huisje in het
bosch omelette en vruchten en geitemelk, terwijl de kippen rond ons op den grond
pikten, en een kleine poes op de tafel zat. Joost vertelde van een ezeltje, dat hij een
zomer, toen ze buiten waren, van z'n grootmoeder had gekregen, en ik over 'n pop,
die slapen kon en ‘mama’ zeggen, en die ‘echt’ haar had. Maar ze was op de zolder
slap geworden in armen en beenen, doordat de elastieken hun spankracht verloren,
en haar stemmetje roestte in haar keel....
‘Hoe heette ze?’ vroeg Joost, broodkruimels naar den haan mikkend.
‘O, telkens werd ze met groote ceremonie verdoopt naar de heldin van m'n
‘mooiste’ boek. Het laatst heette ze Felicitas, naar 't ‘Geheim van de oude juffrouw’.
‘Zoo, is dat je lievelingsboek?’ Hij vroeg 't zonder verbazing, maar ik meende,
dat hij me bespotten wilde, en ik verklaarde, dat ik de boeken van Werner en Marlitt
de onzedelijkste vond, die men zich denken kan, omdat ze het leven vervalschen en
het gevoel tot een ziekelijke koorts maken. Ik liep warm bij de gedachte aan den
veelgesmaden Zola, die misschien niet edel, maar in elk geval echt en eerlijk was,
en die zeker heel wat minder zonde en ellende op z'n geweten zou hebben dan de
schrijvers van die versuikerde duitsche romannetjes....
‘Een jong meisje, dat daarmee is opgevoed,’ zei ik fel, terwijl ik met korte rukjes
de melk over de moerbeien uitgoot, ‘verwacht, zoodra ze een liefdesverklaring krijgt,
dat haar vlechten zullen losvallen, en omgekeerd: als er een vlecht losgaat, kijkt ze,
of er niet een aanbidder in de buurt is.’
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Joost wierp glimlachend een blik naar m'n kapsel, dat laag om m'n achterhoofd sloot.
‘Nee, dat zit stevig,’ weerde ik af.
‘Jammer,’ vond hij, en in een langen, warmen blik verzoende hij me met de heele
wereld, Marlitt en Werner niet uitgezonderd.
Waarom zich over iets boos te maken, of zelfs maar iets belangrijk te vinden,
behalve de zon en de groene boomen en de moerbeziën, die de melk diep paars
kleurden en zacht en sappig voelden tusschen m'n warme lippen?
Op den drempel speelde een jongen op een kleine harmonika, en de vrouw kwam
vragen, of ‘madame’ geen zelf-gemaakte kaas wilde koopen. We wisselden even 'n
blik, maar Joost zei lachend, dat 't wat lastig was om mee te nemen op de wandeling,
en toen we opstonden, gaf hij wat nikkeltjes aan den muzikant ‘voor de spaarpot.’
Het leven leek een vredige idylle; de lucht was geurig en lieflijkbewogen; het
onweer van den vorigen nacht had sommige wegen onbegaanbaar gemaakt, en Joost
droeg me over de geulen, als dien middag in Florence. Ik bekende hem, hoe bang ik
's nachts was geweest, alleen in het vreemde hôtel, in de vreemde stad, terwijl de
donder de wolken kráákte en het licht als bezeten door m'n kamer vloog, en hij drukte
me tegen zich aan, en glimlachte beschermend. We dwaalden door laantjes, donker
van groen, we liepen hand in hand, en praatten niet wijzer dan kinderen doen.
We vertrouwden elkaar toe, wat we 't liefste aten, en van welk jaargetijde we 't
meest hielden, hoe laat we opstonden en hoe laat we naar bed gingen. Joost
onderscheidde het gezang van de vogels en kende den ouderdom van de boomen,
maar ik had telkens m'n oogen dicht, en liet me leiden in heerlijk vertrouwen.
Als ik lachte, herhaalde hij de buiging in m'n stem; als we even zwegen, zochten
we dadelijk weer contact met 'n blik of een vragend geluidje.
Eén keer, toen ik juist iets had loopen betoogen, viel ik mezelf in de rede met een:
‘maar ik vind tóch....’
Toen sloeg Joost z'n arm om m'n schouders, en zei met verrukking: ‘O Ada, wat
ben je nu aanbiddelijk onlogisch.’
Z'n oogen stráálden over m'n gezicht, en ik lachte terug, met m'n hoofd achterover
in z'n arm. Later herinnerde ik me, dat dit oogenblik het hoogtepunt van den dag was
geweest.
En nu nog, nu ik artikelen heb geschreven over de plicht van
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man en vrouw om het beste in elkaar lief te hebben, om elkaar op te heffen, en niet
in bewondering van elkaar's fouten wederzijds mee te werken tot ondergang en
verderf; - nu alles, wat ik zeg of doe weer z'n waarde moet hebben in zichzelf, omdat
de gave van het andere me is ontgaan, - nu ben ik toch dankbaar, dat ik, buiten alle
redelijkheid om, één stralenden middag niets dan vrouw, niets dan
aanbiddelijk-onlogisch en mooi ben geweest.
In den vroegen avond gingen we naar z'n kamer, en zagen de zon wegsterven over
de stad.
Ik zat in z'n grooten stoel, omdat hij gedecreteerd had, dat ik doodmoe moest zijn,
en hij balanceerde op een van de armleuningen. Hij vertelde van de kindertjes, die
hij in het hospitaal opzocht en later over de inrichting van 'n groot gasthuis buiten
de stad. Hij haalde den plattegrond, en ik deed m'n best me voor de vele vierkantjes
te interesseeren, terwijl z'n naïf bloemen-parfum om me heen was.
Eens draaide ik onverwachts m'n hoofd om, om iets te vragen, en ik zag, hoe hij
met z'n wang zacht streelend langs de uitspringende krulletjes van m'n kapsel streek.
Hij had een snellen blos, alsof hij betrapt was, maar ik dook m'n hoofd weer over de
teekeningen, stil van zaligheid.
Ik ging dien avond niet naar Holland, omdat 't te heerlijk was. We liepen samen
over de boulevard, arm in arm, we praatten met gedempte stem niet vroolijk en niet
wijs, omdat alles overbodig was geworden.
‘Dus je bent nog al tevreden over me,’ vroeg Joost zacht. ‘Je vindt me toch niet
heelemaal onbruikbaar in de conversatie?’
We liepen onder lage boomen, en de weg was leeg. ‘Ik vind het leven een
heerlijkheid,’ zei ik alleen, en we bleven tegelijk staan, en keken elkaar in de oogen.
Hij trok met 'n hevig gebaar me tegen zich aan, en boog ruw m'n hoofd achterover,
‘Ada,’ zei hij heesch, ‘Ada’.
M'n lippen waren bereid, m'n oogen wachtten.
Opeens liet hij me los en liep door; ik volgde, beschaamd, dat hij m'n overgave
weer had geweigerd, en we gingen eenige minuten hijgend en stroef naast elkaar.
Toen we weer in het licht kwamen, zei hij verslagen: ‘Vergeef me, Ada, ik ben
een bruut.’
Ik wist niet, wat te antwoorden, en keek 'm aan.
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‘Ja, natuurlijk, je oogen alleen moesten me eerbiedig houden.... 't Is ellendig....’
‘Ik bèn niet boos,’ zei ik smartelijk, de heiligheid van m'n oogen verwenschend.
‘Dank je.’ Maar toen we op de boulevard achter onze koffie zaten, en ik iets
vertelde over 'n vrouw, die bij haar huishouden laboratoriumwerk voor haar man
deed, barstte hij uit, zonder verband: ‘O jullie hoogstaande vrouwen, je schaamt je
maar 'n mensch te zijn!’
‘Ik vind 'n vrouw nooit “hoogstaand”, als ze niet ook “menschelijk” is,’ waagde
ik.
‘Nou ja, je meent liefdadig en hulpvaardig.’
‘Ik meen....’, ik voelde me blozen, en de woorden vluchtten, vóór ik ze uitspreken
kon. Ik zag in z'n oogen de eigenaardige uitdrukking, half spot, half teederheid,
waarmee hij me had aangezien vóór de Venus van Botticelli, en plotseling overstelpte
me 'n gevoel van moed; toen we weggingen, troonde ik hem voorzichtig langs 'n
plantsoen, en ik beet m'n lippen op elkaar in het vaste besluit, dat ik zou tóónen, wat
ik meende.
M'n handen beefden, en ik zei tot mezelf, dat het een vreemde eerste kus zou zijn,
overdacht en bijna principieel gegeven; ik zag z'n gezicht van opzij, even gebogen
en in zich zelf verdiept. Wist ik, of hij op 't oogenblik niet van heel andere dingen
was vervuld? Zou hij m'n gebaar begrijpen? of nóg eens, en nu te wreeder, me laten
staan, met m'n trillenden mond? De kracht ontzonk me, en ik wilde 't plan al opgeven,
toen ik me herinnerde, hoe ik in eenzaamheid naar hem had verlangd, en hoe zalig
de herinnering zou zijn, als ik weer thuis was. Ik sloeg m'n arm onhandig om z'n
hoogen hals, en zoende 'm, kort en vluchtig achter op z'n wang, bij het oor. M'n
lippen waren schichtig, als gold 't een moeilijke plicht, maar onbewust verwachtte
ik, dat dadelijk zijn sterke armen me voor m'n verlegenheid zouden beveiligen, en
dat zijn mond troost zou hebben voor m'n verschrikte oogen.
Maar hij keek me even aan, met verbazing in z'n blik, en dadelijk wist ik, dat het
een misslag was geweest; ik had vergeten, dat het recht van te beginnen een van de
heiligste rechten van den man is, dat hij nooit zonder wrok door 'n vrouw ziet
usurpeeren. Ik had vergeten de wijze les van het oude fransche versje ‘que femme
doit en riant refuser, et homme doit prier en soupirant,’
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ik was voor de zooveelste maal als ‘persoonlijkheid’ buiten het gebied van ‘de soort’
getreden, en deze hoogmoed moest gestraft worden met miskenning en verkeerd
begrijpen.
O, wat dénkt hij nu van me, jammerde het door m'n hoofd, toen we vlug door de
stille straten naar het hotel liepen.
Waarom ben ik altijd anders dan andere meisjes, dacht ik radeloos op m'n kamer,
nadat hij correct-vriendelijk had afscheid genomen, en ik alleen was tusschen alle
dingen, die me den vorigen dag zoo blij hadden gemaakt.
'n Ander meisje zou natuurlijk níet zijn gekomen, als hij het haar gevraagd had;
maar als hij haar dan thuis, in het enkele oogenblik van alleen-zijn, dat de correctheid
hun overliet, had willen omhelzen, zou ze ook niet zoo extatisch hebben gekeken,
dat hij haar losliet.... uit eerbied. 'n Ander meisje zou hem hebben aangetrokken en
afgestooten, zooals de eeuwige natuur het voorschrijft, en ze zou hem gelukkig
hebben gemaakt. Maar ik, die me van de natuur had willen losmaken, en me daardoor
misschien van het waardevolste had vervreemd, deed misgreep op misgreep, en
scheen niets dan verwarring te kunnen brengen over ons beide.
Ik zat op den rand van m'n bed, en ik haatte alles, wat mij in den weg stond naar
het eenvoudige, grootsche geluk, van genómen te worden, en beschermd te zijn. Ik
had de theorieën van gelijkwaardigheid van man en vrouw aanvaard, zonder me
onder die woorden méér voor te stellen, dan de verhouding van mezelf en m'n
vrienden, een geestelijke kameraadschap, die geen vervoeringen vroeg.
Maar hoe zou 'n vrouw liefhebben, vol en rijk, volkomen liefhebben, als ze niet
kon vereeren en zich klein maken, en opzien en zich in alles op den man verlaten?
Ik wilde Joost groot zien, en m'n leven in z'n handen leggen, omdat hij sterk was en
triomfantelijk. Maar waarom stond hij tegenover mij argwanend en zonder begrijpen?
Hoe striemden nog zijn woorden bij het palais de justice m'n herinnering: ‘Jij doet,
wat je goed vindt, voor ieder, die je iets vraagt. 't Is voor jou misschien niets bizonders,
maar.... voor mij is nog nooit een meisje naar 'n vreemde stad getrokken.’ Wat had
hij gedacht bij m'n kus in 't plantsoentje, en wat dacht hij van m'n heele leven? Kon
ik hem een lang relaas geven van m'n jaren van eenzaam werken, van m'n verren,
lieven
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droom? Kon ik zoo armzalig komen pleiten voor mezelf, als hij niet begreep, en
instinctief doorgrondde?
Dan dacht ik weer aan den middag in de donker-lichte lanen, met z'n hand om
mijn hand en z'n oogen in mijn oogen; ik schreide in m'n kussen, om al het geluk en
al de ellende, en terwijl ik heet en trillend onder m'n verwarde haar lag weggedoken,
verachtte ik de koele jaren van werk en zekerheid, en m'n onaantastbare, rustige
kracht.
Den volgenden ochtend moe en afgeloopen, met strepen over m'n bleeke gezicht,
voelde ik bepaald weerzin hem te ontmoeten, en ik overwoog, dat nooit een scheiding
uitgesteld moet worden, omdat 't samenzijn zoo heerlijk is; want als de volheid tot
bewustzijn is gekomen, is het einde nabij; en het is beter in den zaligsten roes van
elkaar te gaan, omdat het, wijsgeerig gesproken, toch zonder eenig belang is, of de
geluksstaat langer of korter van duur is geweest. Maar we spráken niet wijsgeerig in
die dagen, en alles was troebel en moeilijk te doorzien.
Toch hadden we beide een glimlach en blije woorden, toen we elkaar weerzagen
in de hall; Joost bracht was-witte rozen mee en hij was zachter en eerbiediger dan
anders; maar 't leek me gewild, een gevolg van nachtelijke overpeinzingen, die me
toch niet geheel recht hadden gedaan; en ik leunde wat van hem af, toen we 'n trein
opzochten, en overlegden, hoe we naar 't station zouden gaan en wanneer ik zou eten.
We liepen nog even samen uit om bonbons te koopen, en 'n bakje met perziken.
Zijn toegewijde zorg ontroerde me, en toen we weg reden, zocht ik naar iets
vriendelijks, om me dankbaar te toonen voor z'n gastheerschap.
‘Joost’, ontviel me tegen m'n wil, ‘ik geloof niet, dat ik eerlijk geweest ben in m'n
laatste brieven. Ik deed m'n best me aan te passen aan jou, ik trachtte de dingen te
zien, zooals jij; ik wilde leven zooals jij.... Maar ik bèn toch anders. Ik geef niet om
het concrete. Ik geloof, dat ik tegen je heb geveinsd....’
‘O, Ada, laten we daar toch vooral voorzichtig mee zijn,’ zei hij snel, ‘laten we
eerlijk zijn, zooveel we kunnen. 't Is toch al zoo moeilijk elkaar te begrijpen. Ik weet,
ik beoordeel je dikwijls verkeerd. Je bent te hoog, en te rein, voor mij....’
Ik voelde den drang naar volledige verzoening in z'n woorden, naar een laatste,
eendrachtige toenadering en 'n afscheid zonder
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wrok, maar m'n lippen konden 't verwijt niet weerhouden: ‘Soms zie je m'n leven te
donker; en dan weer denk je, dat ik als die levenloos-witte rozen ben....’
‘Nee, maar je bent zoo anders dan de meisjes, die ik gekend, of de meisjes, die ik
gedroomd heb. Grootscher, onafhankelijker, bewuster....’
‘Gistermidddag ook?’ vroeg ik, zacht-verwijtend.
‘Nee, maar je wéét nu weer, dat je toen als 'n kind hebt geleefd. Dat was 'n
uitzondering, die je dadelijk er na hebt gecontroleerd. - Maar o, Ada, laten we deze
laatste oogenblikken niet zóó praten; 't is toch heerlijk, dat je gekomen bent, en veel,
van wat ik nu nu nog niet begrijp, zal me, als ik 't alleen overdenk, duidelijk worden’.
Ik legde m'n hand in de zijne, en had liefst aan z'n schouder uitgesnikt; z'n zachte,
redelijke woorden, en de juistheid er van losten m'n gedachten op in 'n oneindige
moedeloosheid; van dezen dwaalweg was geen teruggang mogelijk; wie kon zich
ooit van z'n bewustheid ontdoen? Had hij tenslotte toch m'n leven wel doorgrond en
was het dit juist, dat hem teleurstelde en afschrikte, dat ik mijn hoofd zoozeer met
andere belangen had beziggehouden, dat de instinctieve zwakheden van de vrouw
hun heerschappij over mij hadden verloren?
Ik had m'n ‘bewustheid’ gedragen als een schat; toen ik achttien, negentien jaar
was, had ik m'n onafhankelijkheidswaan tot 't uiterste gedreven, zélf m'n koffer willen
dragen, zelf m'n finantiën willen beheeren, en later, toen die excessen hadden
uitgewoed, was ik er toch altijd aan gehecht gebleven te handelen en te besluiten ‘als
een man’; - maar dien ochtend, in het drukke station, hing ik aan z'n arm, en liet hem
bedisselen en beschikken, zonder iets van den gang van zaken te begrijpen. Even
drong zich het humoristische van het geval aan mij op, dat het verwijt over m'n
bewustheid me zóó had getroffen, dat ik alle bewustzijn er door verloor; - maar ik
kon niet lachen, ofschoon Joost naar grappige verhalen zocht, met zijn
bemoedigend-lieve oogen naar me toegericht.
‘Nu kan ik je toch 't afscheid niet besparen, Ada’, zei hij zacht, ‘laten we hopen,
dat 't maar voor kort is.... Ik zie, dat 't een booze geschiedenis is voor jou. Gaat 't
over, zoodra de trein rijdt, of hoe is 't verloop van zoo'n proces?’
‘Joost’, zei ik dringend, me uit het portier buigend. ‘Je bent
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deze dagen heel lief geweest; ik dank je wel. Maar ga nu weg; zoo'n gerekt afscheid
is zoo ellendig’.
Het trok om z'n mond, en z'n oogen werden strak.
‘Goed’, zei hij alleen ‘adieu dan, kind’, en hij keerde zich om, of hij gaan wilde.
Maar onverwachts was hij weer op de treeplank, greep mijn hand en kuste haar; even
keken we elkaar aan, zooals we in Florence elkaar in de oogen zagen; toen verdween
hij snel in de menschenmenigte; en weldra schommelde m'n trein naar het Noorden
in gelijkmatige cadans, en woog ik alleen het zoete en het bittere van m'n
herinneringen tegen elkaar, zuinig en langzaam elk oogenblik van geluk doorproevend,
omdat het lang m'n eenige schat zou blijven.
De zomer ging voorbij, en het najaar bracht geen voortgang; we schreven elkaar
ongeregeld, ik meer dan hij, en zóó verschillend, dat de eene brief nauwelijks een
antwoord op den anderen leek. Zijn toon bleef jolig en lief; er waren telkens zulke
zalige zinnetjes, dat ik na weken nog bloosde, als ik er aan dacht. Maar ik meende
goed te doen, naar volkomen openheid te trachten; alles, wat ik dacht of van mezelf
begreep, biechtte ik in dien tijd met nietsontziende eerlijkheid; telkens als ik zoo'n
couvert, zwaar van zielegeheimen in de bus deed, sidderde ik voor het antwoord,
omdat het was, alsof ik m'n heele levende leven in z'n handen had gelegd; - maar
telkens bracht zijn schrijven rust en teleurstelling; èn 'n ongedacht geluk; dat laatste
echter was van 'n andere orde, dan mijn bekentenissen.
Later heb ik begrepen, dat de liefde niet naar waarheid streeft, maar naar schoonheid
en naar extase; dat de eenige tendens van wie lief heeft, zijn moet, eigen en anderer
gevoelens op te drijven tot het hoogtepunt, en dat tot dit doel confessies zeer goed
kunnen dienen, maar dan in bewogen teederheid uitgestort; niet de ontledingen, die
ik meedoogenloos op m'n eigen ziel verrichtte, en die ik in nuchter-koele zinnen
trachtte mee te deelen. Ik kón niet z'n bewonderende blikken aanvaarden, terwijl ik
mezelf dikwijls leelijk en banaal had gezien. Ik kon er me niet bij neerleggen, dat
z'n aanbidding meer m'n jeugd en m'n uiterlijk, dan m'n persoon gold, en dat iedere
jonge man zelfs voor 'n meisje, dat nog minder waard was dan ik, die dweepende
vereering pleegt te voelen. Ik wilde getuigenis geven van m'n waarde en m'n
onwaarde, opdat
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hij dan tenslotte zou kunnen beslissen, of hij me overschat had of niet; en ik wist
niet, dat deze spontane verrukking, als het stof op vlindervleugels, bij aanraking
verstuiven zou.
Zoo vaak ik menschen zag, die verloofd waren, keek ik nu naar hun doen met
nieuwe belangstelling, verwachtend, dat zij me zouden kunnen openbaren, waarin
ik tot nu toe was te kort geschoten. Maar ik vond alles aan hun meestal
weerzinwekkend en minderwaardig; er was geen adel in hun toenaderingen en geen
hoogheid in hun verlangens, en soms voelde ik me bijna hoogmoedig, omdat ik zóó
niet zijn kon en niet zijn wilde. Maar weldra brak m'n voldoening op de zekerheid,
dat hun toekomst rijk en vredig zou zijn, dat hun leven zich ging vullen met schoone,
heilige zorgen, terwijl door mijn hooghartig onvermogen alles nutteloos bleef en
zonder doel....
Er kwamen dagen, dat de herinnering verslapte, dat ik bijna weer als vroeger me
kon verdiepen in m'n werk, met rustiggespannen aandacht en een klaar hoofd. Als
ín zoo'n periode een brief van Joost kwam, wakkerde ik altijd de overtuiging bij me
aan, dat hij meer en meer een vreemde voor me werd, en dat m'n intellect z'n rechten
hernam. Maar telkens weer brak z'n lieve, ongensachtige teederheid m'n strakken
wil; zijn woorden hanteerden me, ik kon m'n gedachten niet bij m'n boeken houden;
dan haatte ik m'n wijsheid, en stortte me opnieuw in de onrust van m'n waan, hoewel
ik wist, dat de tweespalt m'n hart uitputte.
Toen de boomen kaal waren geworden, en overal geur van dorren en sterven hing,
toen het collegeleven weer z'n gewone sleur had hernomen en er niets was om naar
vooruit te zien, greep me zoo'n verlammende loomheid aan, dat ik zelfs niet meer
tot 'n brief kon komen. Alles leek me zonder verband en zonder beteekenis; ik begreep
niet meer, waarom ik Joost had willen vasthouden, en niet, waarom ik zou werken;
als ik een nieuwe japon moest hebben, bedacht ik, dat hij toch weer leelijk en versleten
zou worden, en als ik een mooi boek las, kon ik niet nalaten de bladzijden te tellen,
die me nog restten, omdat alles me ‘zuwider’ was. Als er menschen kwamen, was
ik prikkelbaar, omdat ze me in m'n werk stoorden, en als er niemand was, hing ik
tegen 't raam, en ergerde me aan de straatsteenen en de lantaarnpalen. Ik had geen
verdriet, en geen concrete zorgen, maar elken avond sliep ik met een bezwaard
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gevoel in, en 's nachts werd ik soms wakker, prevelend: wat daar nu van worden
moet....
Toen schreef Joost: ‘Ada, ik dacht niet, dat ik 't je nog eens vragen zou. Maar we
moéten ons nog eens tegen elkaar uitspreken, en dit is de eenige plaats, waar dat
rustig kan. Wil je overkomen, al was 't maar voor één dag? Je kunt hier in huis
logeeren; dat is eigenlijk beter, dan in een hôtel. Ik heb er Madame over gesproken;
dan krijg jij mijn kamer, en ik verhuis naar de hanebalken. Groote wandelingen zullen
we nu wel niet kunnen maken met dit weer, maar ik zal voor 'n heerlijk vuurtje
zorgen, en er zijn plaids en kussens, zooveel je verlangen kunt. Ik heb een koperen
kaarsenkroontje, dat nog nooit gebrand heeft. Als jij er bent, zullen we illumineeren,
meisje, en de kamer zal vol zijn van 't zelfde rijke, geheimzinnige licht als de kerken
in Florence. Schrijf gauw, dat je komt, Adie; er is allerlei, dat me door m'n bol draait,
maar als jij maar eenmaal hier in den grooten stoel zit, zal alles zich vanzelf opklaren.’
Twee dagen later zát ik in den grooten stoel, het vuur knetterde en de kaarsen
wierpen hun gouden schijnsel over Joost's lief, zonnig gezicht. Het was een koude,
lugubere tocht geweest. De Novemberregen had de ruitjes van de coupé gegeeseld,
en in Brussel ijzelde het. Ik was moe en verkleumd, toen we eindelijk in z'n huisje
in de voorstad aanlandden, maar hij had me zoo zorgvol bij de kachel geïnstalleerd,
en zoo teer m'n verstijfde voeten in z'n sterke handen gewarmd, dat 'n gevoel van
welbehagen me weldra doorstroomde, en we, tot onze eigen verbazing, schertsend
en opgewekt begonnen te praten, ons om niets meer bekommerend dan om de
zekerheid weer bij elkaar te zijn.
De wintersche beslotenheid van de kamer, en het licht, dat zwaar en geheimzinnig
was, versterkte de intimiteit, en ofschoon we wisten, dat we samengekomen waren,
om te beslissen over de belangrijkste dingen van ons leven, - we konden ons niet
onttrekken aan de bekoring van dit uur; ik leunde achterover en staarde in de vlammen;
Joost leunde voorover en wreef zacht en langzaam m'n handen; buiten was het stil,
want niemand waagde zich met de gladheid op straat; en terwijl ik even neerkeek
naar zijn gebogen hoofd, voelde ik, dat ik in m'n later leven dit oogenblik me altijd
in z'n essentie zou herinneren: geur van hout, zachte, warme handen, en 'n glans over
matblond haar....
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Na het eten, dat, huiselijk op de kleine tafel opgediend, ons misleidend in den waan
van altijd-gewoon-samen-zijn versterkte, ging ik op den grond zitten bij z'n boekenkast
en kantelde begeerig bandje na bandje van de planken. Ik heb me nooit tegen de
aantrekkingskracht van boeken kunnen verzetten, en weldra zat ik met 'n bundeltje
van Verhaeren op m'n schoot, dat ik niet kende, en las in 'n roes het eene vers na het
andere.
‘Maar dat is prachtig! Hoe kom je er aan!’ riep ik eindelijk opkijkend, recht in
Joost's oogen, die zwijgend m'n gezicht bespiedden, ‘je hebt 'n heerlijke bibliotheek,
zooveel dingen, die pas zijn verschenen! En zoo'n mooie George en zooveel Engelsche
lyriek!’
‘Ja,’ antwoordde hij 'n beetje stroef, ‘dat heb ik me allemaal aangeschaft, nadat ik
op jouw kamer geweest was. Wat drommel, dacht ik, je kunt toch óók lezen, en als
dát nu de heele moeilijkheid is, dan kun je in 'n paar maanden heel wat verwerken
aan romans en verzen en wijsgeerigheid. Maar 't gíng niet, Ada, ik kreeg er een
tegenzin in. Vroeger las ik graag van tijd tot tijd een vers, en verhalen, - nu ja, ik
lette er niet op, of 't hoogere literatuur was, of niet, maar 't eene greep me véél meer
aan dan 't andere. Ik hield veel van Van Eeden, vooral van “De koele meeren des
doods”, en van Heyermans z'n stukken, en van Hélène Swarth en Perk.... Nu, met
dat vele lezen, voelde ik me als een kind, dat den heelen dag taartjes eet. Ik hunkerde
naar iets degelijks van studie.... En ook,’ zei hij zachter, met z'n hand op m'n haar,
‘'t was altijd over liefde, Ada, en dan verlangde ik zóó naar jou. Dan móest ik aan 't
werk.’
Ik zat onbeweeglijk, den druk van z'n hand op m'n hoofd; en opeens, met den
plotselingen overgang van stemming, die hem eigen was, barstte hij uit: ‘Geloof jij,
dat 't wat worden kan tusschen ons tweeën, Ada?’
Ik had een laffen lach, instinctmatig verlangend de decisie nog te verschuiven:
‘Worden? Maar 't ís wat, Joost.’
‘Ach, je begrijpt wel, hoe 'k het meen,’ verweet hij, ‘denk je, dat we samen kunnen
trouwen en gelukkig zijn met elkaar?’
Het positieve van z'n vraag verlamde me; ik bedacht vaag, dat hij alle
voorbereidingen van liefdesbetuigingen en voorzichtig tasten naar het sentiment van
de ander, achterwege had gelaten, omdat we beide, ofschoon we het nooit onder
woorden hadden gebracht,
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er toch wel zeker van waren, dat eenzelfde droom ons de laatste maanden gedragen
had;.... ik keek naar hem op en weer weg; 'k zei me, dat dit oogenblik in het leven
van ieder meisje vreugdevol en onvergetelijk is; maar onzekerheid dempte m'n
verrukking, en ik fluisterde kinderachtig: ‘ik weet het niet,’ alsof op 'n examen voor
de beslissende vraag het antwoord me was ontschoten.
‘Ja,’ zei hij zacht, ‘ik ook niet,’ en het bleef stil in de kamer, alsof er nu niets meer
te zeggen viel.
Toen begon hij opnieuw: ‘Kijk, toen ik je in Florence zag, die zalige dagen, toen
hield ik van je, zonder dat ik iets van je wist. Ik hield zoo geweldig veel van je, dat
ik aan niets anders dacht. Later, - we kunnen er lang en breed over redeneeren, dat
't dom en onredelijk is, maar dat verandert er niets aan; - toen ik later hoorde, dat je
niet alleen mooi en lief, maar ook bizonder intelligent en artistiek was, toen stelde
me dat teleur. Je vindt 't natuurlijk onnoozel van me; ik kan mezelf ook honderd keer
per dag bewijzen, dat dit alles een reden moest zijn, je méér lief te hebben in plaats
van minder, maar bij dit gevoel is alleen het intuïtieve van waarde, en nee, ik vind
het naar, dat je zooveel meer weet dan ik.’
‘Maar jij weet toch weer andere dingen, waar ik niets mee zou kunnen aanvangen,
medische dingen en scheikunde en luchtvaart,’ argumenteerde ik zwak.
‘Ja; maar je voelt wel, dat die op 'n heel ander terrein liggen, dan jouw studies.
Dat zijn dingen, die je weet of niet weet, maar bij jou wordt je heele zieleleven er
door veranderd. Je bent van 'n hoogere cultuur dan ik. En verdomd....’
‘Joost,’ zei ik zachtjes, ‘'t is zoo vreeselijk gek met gevoelens, hè? Jij houdt minder
van mij, om dingen, waarom je verstand je zegt, dat je meer van me zou moeten
houden; en ík heb in jou juist 't meeste lief, wat ik vroeger altijd heb afgekeurd. Ik
ben zoo blij, dat je niet zoo ethisch en slap-braaf bent als de meeste moderne mannen.
Ik ben blij, dat je drinkt en fuift en vloekt; ja, 't is schandelijk, maar daarin ligt iets
charmeerends voor 'n vrouw....’
‘Ach Ada, maar ik geloof toch eigenlijk, dat je beter zou passen bij een van die
artistieke, intellectueele vrienden van je. Die zijn toch meer zooals jij.’
‘Ja, maar in liefde zoek je toch juist het heel andere, het
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tegenstrijdige bijna. Hun ken ik als mezelf, maar jíj bent altijd nieuw en anders.’
‘Ja, dan....,’ gaf hij onzeker toe; en ik zei tegen mezelf, dat ik alle gevoel voor
humor verloren moest hebben, nu ik deze overleggingen, of ik m'n hart niet beter op
'n ander zou richten, zonder neiging tot lachen kon aanhooren.
‘Het komt alles, omdat ik nog ouderwetsch ben,’ besloot hij down, ‘je weet niet,
hoe zalig het is, een meisje, een vrouwtje heelemaal als bezít te hebben, zóó, dat ze
niets kan en niets weet, zonder onzen wil en onze voorlichting. Alles te zijn voor je
vrouw, sterkte en wijsheid en geluk, en haar altijd lief te hebben met teederheid, met
beschermende zorg.... Waarachtig, het is niet hoogmoed alleen; 't is ingeboren
instinct....’
‘Maar denk je niet, dat 't je wel eens vervelen zal, altijd iemand bij je te hebben,
die alleen maar aanhankelijk is, alleen maar een copie van je eigen gedachten en
inzichten?’
‘O ja, op den duur,’ antwoordde hij onverschillig, terwijl hij jongensachtig met
z'n schouders trok, ‘maar als je trouwt, denk je er toch niet bij, hoe je je vrouw bij
de zilveren bruiloft zult vinden, en je kunt toch ook niet alles tegelijk verlangen.’
‘Nee, je kunt niet alles tegelijk verlangen,’ herhaalde ik, 'n beetje bitter. Wat was
hier te winnen met een pleidooi voor geestelijke gemeenschap, als hij zoo zonder
aarzelen verveling en leegheid-op-den-duur verkoos, omdat die kinderlijke
overgegevenheid en gedweeheid met zich brachten! Hoe banaal en grof leek z'n
gevoel, onder woorden gebracht, terwijl ik toch zónder woorden het verklaarbaar en
natuurlijk had gevonden.
Ik dwong m'n mond tot 'n moeilijken glimlach.
‘Maar ik,’ zei ik langzaam, ‘al ben ik dan een excentriek meisje en voor jou veel
te modern en te geleerd, ik ben toch nog veel te ouderwetsch om niet 'n heer en
meester te verlangen, krachtige armen, die me dragen kunnen; 'n wil boven míjn
wil....’
‘O, Ada, maar dat kan ík toch niet! Ik wil je wel in m'n armen den toren van het
stadhuis op dragen, maar geestelijk ben je m'n meerdere; ik kan niet tegen je op....’
Sarrend schoot me door de gedachten, wat hij daar straks over literatuur had gezegd,
z'n liefde voor Carlo Dolci en Sassoferrata, en voorál, hoe hij, toen ik hem Salammbô
had aangeraden, Flauberts naam met 'n o geschreven had....
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God, wat kwam dat er nu eigenlijk op aan, pleitte ik in mezelf; wat voor waarde had
de spelling van een naam; hoeveel belangrijker dingen, aardrijkskundige,
natuurhistorische waren mij onbekend, en hoe kleinzielig en bekrompen was het,
alles wat ík nu toevallig wist, voor het meest wetenswaardige en onontbeerlijkste te
houden.
En tóch voelde ik, dat op dit oogenblik dat onnoozele vergrijp zwaarder woog dan
'n karakterfout; ik streek over m'n voorhoofd, alsof ik uit een roes ontwaakte, en zei
nuchter. ‘Misschien heb je gelijk.’
Tegelijk voelde ik, dat ik stijf en koud was geworden, m'n armen waren slap, en
'n moeheid trok om m'n oogen. Langzaam stond ik op en liep naar het vuur, dat
smeulde. Ik stond met m'n rug naar Joost toe, en wenschte thuis te zijn, weg van de
inspannende vermoeienis van meening tegen meening te zetten, terwijl het toch niet
baten kon.
Toen was hij achter me, en z'n stem scheen m'n schouder te raken: ‘Heb je er spijt
van, Ada, dat jij me hebt leeren kennen?’
‘Nee, natuurlijk niet,’ zei ik overtuigd, ‘het is het mooiste geweest, dat ik gehad
heb;.... ik zal altijd dankbaar....’
Ik leunde tegen 'm aan, en onverwachts begon ik te schreien; hij kuste me, en alles
was, alsof we juist tot een tegenovergestelde conclusie gekomen waren. Ik durfde
me nauwelijks bewegen, bang, dat het minste gebaar hem tot bezinning brengen kon.
Ik bedacht vaag, dat ik me losmaken moest, vóór hij me weer van zich afduwde;
maar ik kon toch z'n lief hoofd niet laten gaan, als hij misschien nog niet aan het
einde dacht; en ik bleef ademloos bij hem, tot hij z'n handen terugtrok.
‘Waarom ben je ook zoo lief?’ zei hij bijna verwijtend.
Ik sloot duizelig m'n oogen. Het leven leek een chaos van verwikkelingen en het
geluk stoorde zich niet aan gesproken woorden. Ik voelde, dat ik bereid was, te
verzekeren, dat we elkaar ons leven lang moesten mijden, als we dezen eenen avond
maar samen mochten zijn.
‘Let us forget to-morrow,
This one day.’

lag me op de lippen, en ik had 'n gebaar naar hem toe, dat sméékte, dat hij me weer
naderen zou. Maar z'n gezicht was ver-
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strakt, en hij liep stug heen en weer, terwijl opeens de stilte van den laten avond
beklemmend de kamer vulde.
‘Het is al laat en je moet moe zijn,’ zei hij eindelijk heesch; we keken beide naar
de klok, zonder te begrijpen, wat z'n wijzers beduidden.
‘Kom Ada, 't is morgen weer een vermoeiende dag, ik zal even het licht....’
Ik wachtte op hem bij de deur, en even bleef ik zoo bij hem staan, verlangend naar
z'n armen. Maar hij nam alleen m'n hand, en z'n handdruk was als vroeger, terwijl
hij zei: ‘Ik hoop, dat je alles in orde zult vinden, Ada. Bel anders morgenochtend
Madame. Je kunt je deur afsluiten. Slaap wel, kindje.’
Ik hoorde z'n stappen nog rondgaan in de kamer er naast, terwijl ik op den rand
zat van het breede ledikant. Er was een stroom van geluk door m'n hoofd en m'n
wangen gloeiden. Ik was voor 't eerst uit m'n eeuwige eenzaamheid getreden, ik had
voor 't eerst het woordenlooze, directe contact ondervonden van mensch tot mensch.
Ik kon niet denken, dat dit het voorspel van onze scheiding zou zijn. Ik strekte m'n
armen om te bevatten, dat er zoo'n wonderlijk-zalig geluk op de wereld bestond. Ik
bekeek m'n gezicht in den spiegel; ik streelde m'n handen, en ten slotte lag ik stil te
luisteren naar de geluiden in het vreemde huis.
Maar o, den volgenden ochtend, in het druilige licht, tusschen al de intieme dingen
van z'n kamer! In jongensachtige nonchalance had hij allerlei vergeten op te ruimen;
er hingen een zijden vest en een paar kleurige dassen aan 'n kapstok; op z'n waschtafel
vond ik haarwater en borstels, in de vensterbank z'n scheermessen.
Ik had 'n paar rood satijnen muilen veroverd, die in 'n hoek naast de kleerkast
lagen, en klepperde zielsvergenoegd over het zeil. Ik gebruikte zijn zeep, ik
parfumeerde me met zijn bloemengeur, ik trok het blaadje van z'n scheurkalender
en rangschikte z'n regiment laarzen en schoenen. Alles was een bron van vreugde,
en toen ik 'n kwartier later in de voorkamer rondscharrelde, - thee zette en brood
sneed, terwijl hij zich nog liet wachten, - kon ik me bijna niet los maken van de
gedachte, dat dit het begin was van 'n lang, vredig leven.
Ik had er behoefte aan iets voor hem te beredderen, ofschoon ik er van overtuigd
was, dat ‘Madame’ voortreffelijk voor hem zorgde; en toen ze me een versche
broodstok kwam brengen, lang
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en dun als een schoolmeestersvinger, droeg ik haar op hem in 't vervolg twee eieren
te geven, met 't ontbijt, vier minuten gekookt, en vooral ook honing of jam van een
goed merk.
We stonden daar nog over te redeneeren, toen hij binnenkwam, en even zag ik ons
gedrieën in de kamer als ‘het huishouden’: meneer, mevrouw, de gedienstige, en
terwijl ik me over het blad boog, hoorde ik in mezelf, hoe hij ‘vrouwtje’ zeggen zou.
Maar hij keek even de courant in, en terwijl we langzaam aten, spraken we over
politiek en over misdaden, met onverschillige stemmen en oogen zonder contact.
De fransche jury had juist weer iemand vrijgesproken, die den amant van z'n vrouw
had neergeschoten, en ik had een ironisch woord op de lippen voor die kinderlijke
romantici, die op het getuigenis ‘j'ai vu rouge’ altijd bereid waren van rechtsvervolging
te ontslaan, maar Joost wond zich op met die spontane heftigheid, die hem
onweerstaanbaar maakte.
Dat sprak toch vanzelf, dat je den schurk vermoordde, die het gewaagd had, de
vrouw, die je liefhadt, aan te raken;.... dat eischte toch het meest elementaire
rechtsgevoel. Bij zóó'n ellende was er geen voldoening te vinden langs ambtelijken
weg. Hier ging 't om leven tegen leven, om bloed voor bloed, en pas als je zoo'n
ellendeling hadt neergeschoten als een hond, kon je weer trachten vrede te vinden
in je leven.... Dat sprak toch vanzelf....
Z'n woorden waren als een heete wind over me heen, en ik onderging dezelfde
zalige, physiek-verlammende verwarring, die me voor de Venus van Botticelli en
later in de cel van het kleine klooster bij Fiesole overvallen was.
Ik gaf m'n oogen aan hem over in een snellen, zwaren blik, maar, door zijn
wegkijken, herinnerde ik me plotseling, dat hij nooit om mij een ander met 'n revolver
zou bedreigen, dat hij om mij nooit dol en radeloos, en nooit gelukkig zou zijn. Er
rees een jaloezie in me, op de vrouwen, die 'n man tot 'n dwaasheid, tot 'n laagheid
desnoods kunnen brengen, een jaloezie op dat misschien minderwaardige, dat een
vrouw heerscheres maakt....
‘Dan zou ik haar ook 'n kogel geven’, viel ik uit, in blinden haat tegen de
onbekende, die z'n hart eens in haar macht zou hebben.
‘Ach.... een vrouw is nooit zoo schuldig en nooit geheel
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verantwoordelijk’, zei hij schouderophalend, terwijl hij de courant klein vouwde.
Ik durfde niet argumenteeren; wist ik, hoe ‘'n vrouw’ was? Bezat ik méér van haar
dan de kleine eigenschappen, haat en jaloezie? Ik, die in liefde arm was gebleken,
die in liefde had gefaald.... Voor het eerst brak de realiteit tot me door, dat dit onze
laatste gemeenschappelijke maaltijd, dat dit de laatste uren van samenzijn waren.
M'n handen klemden zich om den tafelrand, en ik durfde hem niet aanzien. Iedere
vezel van m'n lichaam besefte z'n nabijheid, m'n adem stokte en er trok een nevel
voor m'n oogen.
‘Zullen we wat gaan loopen?’ vroeg ik heesch, ‘zullen we ons warm loopen?’
Maar de morgen was donker en kil; het had 's nachts gesneeuwd, en toen we in
het doodsche bosch kwamen, was alles eenzaamheid en gestorvenheid. Soms raasde
ons een auto voorbij, schril toeterend door de stilte; de nevel waasde om ons heen,
de boomen lieten loom hun witte vacht vallen en we voelden, dat er niets was, dat
troost had voor ons, verlatenen.
‘Wat was 't van den zomer hier anders, hé?’ zei Joost gedrukt, met z'n arm los
door den mijnen.
‘Al vreugde is voorbij - voor mij; - al droefnis is nabij - voor mij’, dreunde het suf
door m'n hoofd.
Even, toen we ons, in het verlaten boschhuisje, zaten te warmen, leefde hij nog
op.
‘Wij hebben nu toch een mooie herinnering, hè Ada, en als we niet besloten waren
uit elkaar te gaan, hadden we ook die bedorven’.
‘Ja Joost’, antwoordde ik gehoorzaam.
‘We kunnen elkaar nu overal vrij ontmoeten, we kunnen elkaar altijd in de oogen
zien, want we hebben ons niets te verwijten’.
‘O nee’, zei ik onverschillig.
‘Je bent niet boos om gisteravond, hè Ada?’ vroeg hij nog zacht.
Ik voelde me rood worden; was 'n meisje dan nooit iets, dat zélf voelde en zélf
wilde; bleef 't altijd een ding, dat genomen werd en ontzien moest worden!
‘Ik wou, dat 't eeuwig gisteravond was’, zei ik toen alleen.
En daarmee was de droom voorbij.
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Ik treinde naar huis, met doffe snikken in m'n keel, maar ik zei mezelf, dat het geen
zin meer had te schreien, als ik het niet aan zijn schouder kon doen. In m'n kamer
pakte ik alles bij elkaar, wat me aan het korte geluk herinnerde, - de Giovanni van
fra Bartholomeo, de della Robbia, m'n colliertje en den kleinen Dante, en ik borg ze
diep weg, begraven onder andere dingen, zooals ik alles, wat er mee in verband stond,
begraven wilde.
Ik wierp me op m'n werk, en deed m'n doctoraal, terwijl de tantetjes nog steeds
de wonderbaarlijke vlugheid van m'n candidaatsexamen rondvertelden; ik kocht 'n
terriër, die nacht en dag bij me was, en ik legde me toe op 't verzamelen van porcelein.
Joost schreef me nog 'n paar keer, maar ik antwoordde niet. Ik wist, dat ik al m'n
krachten noodig had, om m'n leven in bedwang te houden, en ik haatte
nabetrachtingen, nu de slag gevallen was.
Eindelijk verschrompelde de wond tot een lidteeken, en ik vond vanochtend zonder
pijn den kleinen Dante weer.
Ik ben ‘een vrouw die wat waard is, die nog heel wat tot stand kan brengen’, zooals
m'n professor zegt.
Wie van den boom der kennisse heeft gegeten, komt nooit meer in het paradijs.
Ik moet dankbaar zijn, dat ik, voor de poort, een glimp zag van zijn heerlijkheid.
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Georges Eekhoud en zijn werk
door Herman Van Puymbrouck.
L'air est lourd autour de nous. La vieille Europe s'engourdit dans une
atmosphère pesante et viciêe. Un matérialisme sans grandeur pèse sur la
pensée et entrave l'action des gouvernements et des individus. Le monde
meurt d'asphyxie dans son égoïsme prudent et vil. Le monde étouffe.
Rouvrons les fenêtres. Faisons rentrer l'air libre. Respirons le souffle des
héros.
ROMAIN ROLLAND.
Hij is geen miskende en nog véél minder een onbekende, de auteur, voor wien ik
hier de belangstelling kom vragen van ons Nederlandsch-lezend publiek. De meeste
zijner romans en novellen hebben verscheidene edities beleefd (Escal Vigor is reeds
tot de achtste gegaan) wat voor een Belgisch schrijver toch een mooi sukses kan
genoemd worden; verder zijn deze werken vertaald in het Engelsch, Duitsch,
Italiaansch, Poolsch, Tjeeksch en Russisch, om nu eenmaal niet van het Nederlandsch
te spreken; zij zijn in de kritiek geprezen door landgenoot en vreemde, en om zoo te
zeggen, zonder dat één wanklank zich met de lofspraak heeft vermengd; zij zijn ten
slotte verheerlijkt in feestreden, toasten en gedichten, door de besten onzer
kunstenaars. Wie zich voldaan voelt mocht mij dus vragen: Mein Liebchen was willst
du noch mehr?
Toch, voor iemand die ons zoo nà aan 't harte moest liggen, bijna éven na als onze
schrijvers in eigen taal - wat ik in de
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eerstvolgende bladzijden hoop aan te toonen - geniet Georges Eekhoud in Vlaanderen
en Nederland in 't geheel niet het aanzien, dat hij verdient. En nu deze groote
romancier de zestiger jaren nabijkomt, en voorál, nu hij met zijn jongste boek over
de Antwerpsche libertijnen een rijpe vrucht heeft geschonken van zijn wijsheid,
schijnt mij het oogenblik gekomen om, zonder op volledigheid te willen bogen, een
beeld te teekenen van zijn krachtige personaliteit. Het komt mij namelijk niet als
onmógelijk voor, dit beeld klaarder te belichten, scherper te omlijnen, meer te voete
uit te bekijken en juister in zijn eigen, Vlaamsche midden te plaatsen, dan tot heden
werd gedaan.
Ik wil dan ook beproeven zoo'n nieuwen afdruk van dit beeld te verkrijgen en zal
mij daarom voornamelijk afvragen: Wat is de wereld welke zich in Georges Eekhoud's
kunst weerspiegelt, en wat is de wijze waaróp deze kunst ze weerkaatst? Daarmede
staan natuurlijk in nauw verband tal van bizonderheden betreffende midden, tijd,
ras, erfelijkheid, geestelijke en maatschappelijke stroomingen, uiterlijke
levensomstandigheden, welke allen van aard zijn om de personaliteit van den
dichter-verteller krachtiger te doen uitkomen. Derhalve zal ik geene der
bizonderheden, welke ik daaromtrent mocht verzamelen, bij mijn weten ongebruikt
laten. Zóo hoop ik dan uit het voltrokken beeld bóvenal zuiver te doen spreken de
ziel welke in Eekhoud's romans en novellen tot een hoogere uitdrukking komt. Want
dit schijnt mij, buiten alle getwist om betreffende subjektieve, objektieve, historische
en dogmatische kritiek, het einddoel àller monografische kritiek, bij literaire, zoowel
als bij muzikale en plastische kunst: met al de middelen, welke haar ten dienste staan,
op te sporen de genezis, de evolutie en den bloei eener schoone kunstenaarsziel, en
zóo tot een klaar inzicht te komen in deze ziel-zèlve, aan wier grootheid, d.i. volgens
mij, mate en wijze van ontvankelijkheid en veerkracht, het wel zijn zal, dat men in
de éerste plaats de waarde van den kunstenaar herkent.
Want waarom is diè en diè schrijver, alhoewel hij zich letterlijk onder het papier
heeft bedolven, van niet het geringste belang voor de literatuur? Omdat er in zijn
ontzaglijken arbeid geen armzalig stùkje ziel verscholen zit.... Waarom zijn er in een
De Maupassant b.v. zoovèle bladzijden, welke ons, niettegenstaande hun
buitengewone knapheid en zelfs technische volkomenheid,

Groot Nederland. Jaargang 11

703
totaal koud laten? Weeral omdat de ziel er niet meer spreekt, omdat zij den auteur,
tijdelijk, aan zijn zuiver intellekt heeft overgelaten. En waarom eindelijk is
Shakespeare stellig gròoter dan Balzac, die toch een juisteren, scherperen kijk op
zijn wereld had; waarom Vondel ongetwijfeld gròoter dan Gezelle, die toch over een
vaardiger instrument beschikte? Het is weer de gròotere ziel, die daarover zal
beslissen.
Laat mij dus trachten, zooals gezegd, de ziel te verklaren, die in Georges Eekhoud's
werk tot uiting komt. De taak is niet zoo allereenvoudigst lijk dit op het eerste woord
wel schijnen mag, en 't zal alvast onmogelijk zijn recht op het oogmerk af te gaan,
noch dit oogmerk geheel-en-al te bereiken. Maar ik hoop toch geen nùttelooze paden
te zullen betreden en de gewenschte verklaring zeer dicht te zullen benaderen.
Zooals ik terloops reeds mededeelde werd òver Georges Eekhoud al een heel beetje
geschreven. Buiten den aanzienlijken levensarbeid van den meester stond mij dus
ook èlders een ruim materiaal ten dienste, waarvan ik bizonder op prijs stel de kritische
studiën van V. De Meyere, Francis Nautet, Bernard Lazare, Camille Mauclair, L.
Bazalgette, Marius-Ary Leblond, Vance Thomson, Rémy de Gourmont, Jean Lorrain.
Dit materiaal heb ik natuurlijk niet onaangeroerd gelaten; ik heb zelfs getracht, in
zooverre dit mogelijk bleek, de essenciën der verscheidene uitspraken in mijn werk
te vereenigen. Zoodoende beoogde ik een dubbel doel: ten èerste, door de stem der
kritiek, ook dezer tijd nader te doen kennen; ten twèede, mij het betoog te besparen
van gedachten en meeningen, welke reeds klaar werden vooropgesteld.
Doch, ik moet hier bijvoegen, hoe onwaarschijnlijk dit in den beginne ook moge
voorkomen, dat de kennismaking met deze kritische opstellen mij de taak niet altijd
even gemakkelijk heeft gemaakt. Stellig, dit materiaal liet mij toe mijn eigen oordeel
te toetsen, te wijzigen, te verscherpen. Maar het dwong mij ook zekere rezultaten
mijner onderzoekingen bondiger samen te vatten of zelfs kortwèg te verwijderen,
àndere inniger te doorgronden, konsekwenter door te voeren en met citaten duidelijk
te maken.
En hier voel ik mij wel gedwongen de wijze te rechtvaardigen waarop ik deze
citaten heb medegedeeld. Alles wat ik aantoonde meer bepaaldelijk als een uiting
van Eekhoud's kunst achtte ik ver-
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kieslijk in het oorspronkelijke te laten. Alles, daarentegen, dat ik citeerde tot
verklaring van zijn leven of zijn tijd heb ik in het Nederlandsch vertaald, op enkele
uitzonderingen na, waarbij ik niet gaarne de schakeering, het fijne, delikate liet
verloren gaan.
Ten slotte blijft mij nog éen hoop uit te spreken, namelijk: dat deze studie haar
doel mocht bereiken en belangstelling mocht wekken voor hèm, dien ik heb leeren
waardeeren als een der schoonste en edelste figuren op Vlaamschen bodem geteeld.

I.
Zonder er veel nadruk op te leggen moet men er toch dadelijk rekenschap meê houden,
dat België, benevens de oudere en meer autochtone Vlaamsche, tevens een belangrijke
literatuur van Fransche uiting bezit, wier beste vertegenwoordigers zich ook in het
buitenland grooten naam verwierven: denken wij slechts aan De Coster, Lemonnier,
Eekhoud, Maeterlinck, Verhaeren. Het bestaan dezer literatuur is een feit, heden
algemeen aangenomen; het zou dus onzinnig zijn daarover nù nog te gaan twisten.
Maar de tijd ligt nog niet zoo heel vèr achter den rug, toen men daar vrij anders
over dacht. In 1868 schreef Taine in zijn Philosophie de l'art dans les Pays-Bas,
sprekend van de Belgen: ‘Hèden is hun literatuur bijna van geener waarde.’ En, tot
meerdere verklaring, voegde hij erbij: ‘Zij kunnen geen dezer scheppende geesten
aantoonen, die een grooten, oorspronkelijken kijk op de wereld geven of hun
koncepties in mooie vormen vatten, welke door de geheele wereld opgang kunnen
maken.’
Indien Taine alleen een literatuur van Fransche uiting bedoelde (en dit zal wel het
geval zijn geweest voor iemand, die, lijk àlle Franschen, België als een departement
van Frankrijk beschouwde) dan bleef hij stellig niet vèr van de waarheid.
Immers, een Charles de Coster, hoe geniaal ook aangelegd, was er nog niet in
geslaagd de geringste aandacht op zich te vestigen. De meditatieve, stille Octave
Pirmez, leefde eenzaam en afgetrokken te Acoz en vond nagenoeg geen enkel lezer,
schreef misschien alleen voor zichzelf, zoodat Taine met hem geen rekenschap moest
houden. De philosophische, emphatisch-lyrische André Van Hasselt, bewonderaar
van V. Hugo en van de Duitsche romantieken, was te weinig origineel om Taine's
bewering te kunnen
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tegenspreken. En een drietal mindere figuren als Adolphe Mathieu, Charles Potvin
en Alfred Weustenraadt konden heelemaal niet in aanmerking komen. Bleef nog de
Prince Charles de Ligne, markies, graaf, baron, soeverein, vorst, ridder, pair, senegaal,
kapitein, kolonel, luitenant, veldmaarschalk en Kamerheer, daarbij nog lid van alle
Brusselsche maatschappijen; te Brussel geboren, maar om in Frankrijk, Duitschland
en Rusland te leven, en om te Weenen te sterven; de geestigste man van zijn tijd, en,
volgens Goethe, de vroolijkste man zijner eeuw; auteur van een veertigtal boekdeelen
handelend over krijgskunde, geschiedenis, filosofie, dichtkunst en tooneelkunst. Hij
was stellig een interessant figuur, een veelzijdig ontwikkelde persoonlijkheid, maar
kon toch bezwaarlijk beschouwd worden als Belgisch letterkundige en nog minder
als vertegenwoordiger eener Belgische letterkunde.
Taine's uitspraak blijft hier dus onaangevochten. De groote kritikus stond overigens
niet allèèn met zijn oordeel. In 1834 had Claes in de Recueil encyclopédique belge
geschreven: ‘Waartoe zou het dienen het te verduiken. Er ìs geen Belgische
letterkunde, wij hèbben geen nationale literatuur: alle vaderlandsliefde op een stokje,
wij moeten oprecht zijn. Indien iemand ons kan aanwijzen, wát wij een Belgische
letterkunde konden noemen, dan zou hij een gewichtige ontdekking hebben gedaan.’
Maar Taine had stellig groot ongelijk, wanneer hij uit de tijdwijlige literaire
onmacht van een volk tot een eeuwige machteloosheid konkludeerde. Misschien
wilde hij zich scharen aan de hand van den man, die eenmaal tot den Prince de Ligne
zeide: ‘Vous prétendez nous imposer une littérature? Nos moeurs, notre constitution....
et notre nourriture s'y opposent.’ Dat was vanwege iemand als Taine wel een beetje
onbezonnen; zijn voorbarig determinisme, mèer thuis hoorend bij natuur- dan bij
literairwetenschappelijke methodes, heeft hem hier in elk geval een leelijke part
gespeeld.
Want korten tijd nà zijne uitspraak kwam Camille Lemonnier, kwamen Edmond
Picard, Theo Hannon, Lucien Solvay, waardige voorloopers eener beweging - deze
der Jeune Belgique - welke aan de Belgische literatuur van Fransche uiting zou
schenken ‘deze scheppende geesten, die een grooten, oorspronkelijken kijk op de
wereld geven.’
Bij deze beweging ging alles niet van een leien dakje. Zelfs, al
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hadden de jonge kunstenaars zich geen al te groote illuzies gemaakt omtrent den
onmiddellijken bijval van hun poging, toch was de strijd heftiger dan de meesten
hunner hadden verwacht. De vijand? De akademische doode letter, het burgerlijk
utilitarisme en rationalisme, maar vooral de totale onverschilligheid, wel de èrgste
kwaal, welke nù nog alle takken onzer geestelijke bedrijvigheid laag bij den grond
houdt. Claes had reeds den vinger op de wonde gelegd, waar hij in 1834 schreef:
‘Wat langen tijd en al meer en meer aan een groote letterkundige ontwikkeling in
ons land zal schaden, dit is deze bijna instinktmatige onverschilligheid, deze, men
zou bijna zeggen systematische afkeer voor alles wat niet is stoffelijk belang, pozitief
en uiterlijk welzijn, gemakzucht in het gemeenschapsleven. Indien er fanatisme ware,
dan mocht men hopen; ik houd van het fanatisme en van zijn heiligen ijver, dien men
slechts wèl hoeft te leiden en te ondersteunen; men moet fanatiek zijn om iets grootsch
en goeds te verrichten. Indien er bedrijvigheid ware, doch verdoold op verkeerde
wegen, met haar terug te voeren ware alles hersteld; indien er een levendige en
volksaardige haat ware tegen een genre, gelijk men er een kan voeden tegen een
geloof, dan ware niets verloren, want de haat gunt ten minste aan zijn tegenstrevers
de eer, dat hij zich daarmede bezighoudt; doch hoe te verhelpen in de geheele
onverschilligheid, in dit koud, ijskoud, stilzwijgend misprijzen? Hoe zal men deze
beelden het leven schenken, en welke tooverkracht zal deze zoo diep verstompte
bevolking wakker schudden? Het is zelfs niet de afkeer der geblazeerde geesten, die
van genot verzadigd uitrusten, het is een loome, een domme gevoelloosheid, die zich
niet zoo hoog heeft kunnen verheffen tot zij de aantrekkelijkheid der vreugd begreep.
Wie toch zal uit zijn schijndood opwekken dit volk, dat rondom ons slaapt?’
Het onthaal bij de akademische kritiek en bij het zwaar-dommelend burgerdom
was dan ook, zooals ik zeide, precies niet zeer hartelijk. De dagbladpers was
voortdurend op zoek naar nieuwe wolfsangels en schietgeweren, hing gaarne
kattebelletjes aan, ging ook wel eens op een onhebbelijke manier te werk, en hield
de lachers aan hàren kant; in de salons wisselden spotwoorden en doodslagers,
waarvan sommigen historiek zijn gebleven, elkander af; onder de faro-zwanzers was
de hilariteit weldra algemeen.
Doch Max Waller en zijn vrienden, bewust als zij waren van
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het goed recht hunner onderneming, gingen, als het zijn kon, een keer meér naar
Camille Lemonnier, bij wien zij altijd steunkracht vonden, of zetten zich met
hartstocht aan hun werk, of.... gingen pavaneeren langs de Brusselsche boulevards,
net lijk de romantiekers, in fluweelen jas en langen haarbos (de strijd ging immers
tegen de oude pruiken) de burgerij uitdagend en weldra een beetje makker stemmend.
Waarschijnlijk voelden zij in hun binnenste dezelfde verachting voor hun bespotters
als Gezelle (die toch oòk met een akademie overhoop lag) toen hij schreef: ‘Ik gá,
zij blijven staan!’ De aanvallen en tegenaanvallen werden vinniger en scherper, er
ontstond herrie en kabaal, het ontwikkelde publiek kwam in 't gedrang en.... de Jeune
Belgique overwon.
Men zal begrijpen waarom dit alles hier in herinnering wordt gebracht: ook Georges
Eekhoud behoorde tot degenen, die zich in 1881 bij de jonge ‘woelmakers’ hebben
geschaard. Hij voelde zich aan hen door gemeenschappelijke belangen verbonden,
beschouwde de jonge groepeering als noodzakelijk om den poel droog te maken,
waarin de kunst verzonken lag. Het staat trouwens vást, dat hij aan zijn makkers van
het eerste uur den bésten moreelen steun verschuldigd is, welken zijn groeiend talent
ooit mocht ontvangen.
En wederkeerig, wijl de geestdriftige beweging dan toch het strijdlustige in zijn
temperament had wakker geschud, bracht hij haar een goed deel zijner beste krachten:
hij oòk hielp den vijand te ontdekken, verhief tot strijdleuze de bondige, suggestieve
spreuk welke de durvende Max Waller op hun wapenschild had geschreven: ‘Ne
crains’; plaatste zich in de rangen, bewust van het hooge levensdoel, dat misschien
niemand als hij, tot heden toe, zóo strak, zóo fanatiek-schoon op 't oog heeft gehouden:
‘Marcher franc dans la vie et dire ce que l'on pense.’

II.
Ziedaar alvast een uitgangspunt vastgesteld. Georges Eekhoud is een der
Fransch-Belgische auteurs die ‘een grooten, oorspronkelijken kijk op de wereld
geven.’ Door zijn optreden, door zijn solidariteitsgevoel behoorde hij tot de beweging
van 1881 (laat mij zeggen de beweging der tachtigers) welke voor hem, evenals
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voor de andere leiders beteekende: bevrijding van de kunst uit de knellende banden
der officieele kritici en moralisten, verovering van het recht-op-bestaan voor den
waarachtigen kunstenaar.
Doch na deze vaststelling dringt zich dadelijk een vraag op den voorgrond,
gewichtig genoeg om hier beantwoord te worden: Hoe komt het, dat Georges Eekhoud,
evenals zijn strijdmakkers, in het Fransch schreef, en niet in het Vlaamsch gelijk
men zou kunnen verwachten?
Laat ons deze vraag van naderbij beschouwen.
In de Fransch-Belgische letterkunde doet zich een hoogst eigenaardig verschijnsel
voor, misschien wel éénig in de Europeesche literaturen.
Van af 1830, jaar dat den ontwikkelingsgang dezer letterkunde had mógelijk
gemaakt, vermits de Fransche taal als officieele taal werd aangenomen, tot 1880
blijft hare produktie - ik voel mij wel genoodzaakt daarop terug te keeren - nagenoeg
van geener waarde. Het land telt drie Fransche schrijvers van onbetwistbaar talent:
Octave Pirmez, de auteur van Jours de Solitude; André Van Hasselt, dichter van Les
quatre incarnations du Christ; en Charles De Coster, schepper van het prachtige,
geniale epos La légende d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak. Misschien past het
ook den in 1880 in vollen wasdom verkeerenden Camille Lemonnier aan dit
driemanschap toe te voegen, alhoewel zijn beste werk ná dit tijdstip werd geschreven.
Ongetwijfeld staat deze toestand nog scherper omlijnd wanneer men bij deze
omstandigheden de bizonderheid in het licht stelt, dat in België geen enkel ernstig
literair tijdschrift van Fransche taal wordt uitgegeven, dat dégelijk Fransch werk niet
eens op de boekenmarkt verschijnt, en dat, in bibliotheken, romans en gedichten van
goede Fransche auteurs onaangeroerd blijven. Is het dan te véél gewaagd aan iets
zeer buitengewoons te gaan denken, wanneer na 1880, in een periode van tien jaar,
een gansche pleiade dichters en prozaschrijvers te voorschijn treedt, met Eekhoud,
Verhaeren, Maeterlinck, De Molder, Giraud, Max Waller, Van Lerberghe aan het
hoofd.
Beschouwen wij nu daarnevens het feit, dat de Vlaamsche literatuur gedurende
de eerste halve eeuw onzer onafhankelijkheid een tijdperk van waren bloei beleeft alle óngunstige omstandigheden natuurlijk in aanmerking genomen - een merkwaardig
tijdperk
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dus; maar dat daarentegen in 1880 alle vooruitzichten gekweld worden door den
droom der magere jaren, dan moet ons onwillekeurig de vraag van het hart: Hoe
komt het, dat in België de literatuur van Fransche uiting, wier bestáan zoo moeielijk
scheen, plóts, en juist toen het Vlaamsche nationaal bewustzijn sterker werd, dus
toen de omstandigheden zich minder voordeelig aan de Fransche taal voordeden, als
bij tooverslag uit den grond op rees en zich met verbazende kracht ontwikkelde?
Het is niet de eerste maal, dat dergelijke vraag op den voorgrond wordt gesteld.
En wat al spitsvondigheden heeft men opgedolven om tot een juist inzicht te geraken!
Algemeen heeft men vergeten, dat het verschijnsel zich niet rechtstreeks laat
verklaren.
Francis Nautet, die in zijn onvoltooid gebleven Histoire des Lettres belges
d'expression française de oorzaken naspeurt van den bloei der Jeune Belgique, houdt
niet genoeg rekenschap met het feit, dat het voornaamste element der beweging
bestond uit Vlamingen - hun aller dóór en dóór Vlaamsche namen mogen hiervan
getuigen. Eekhoud, Verhaeren, Maeterlinck, Demolder, Van Lerberghe, Keyenberg
(ps. Giraud) Georges Rodenbach, zij zijn in Vlaanderen geboren en hun werk
vertegenwoordigt voor een groot deel de Vlaamsche ziel.
Hier gaat het dus om den opbloei eener literatuur van Fransche uiting, niét zoozeer
in België als wèl in Vlaanderen. En, eigenaardig genoeg, deze bloei greep plaats op
een tijdstip toen de Vlaamsche literaire beweging scheen stil te vallen. Inderdaad,
omstreeks 1880 waren Conscience, Sleeckx, Van Beers hun einde nabij, Gezelle
bleef onbekend en was zijn ‘zwijgperiode’ ingetreden, Virginie Loveling moest zich
hoe langer hoe eenzamer voelen staan, Albrecht Rodenbach werd door het noodlot
neergeveld, en daar kwam nog alleen de levenslustige, hoopvolle Pol de Mont, die
echter nog geen kans zag om de jongeren rond zich te groepeeren. Wij mogen dus
zeggen, dat de nieuwe Fransche literatuur eerder een voortzetting was ván, dan een
reaktie tégen de Vlaamsche Kunst!
Neemt men dit alles wel in aanmerking, dan krijgt de hierboven gestelde vraag
een vrijwel afwijkend uitzicht, en moet zij volgenderwijze luiden: Hoe komt het, dat
in Vlaanderen Franschrijvende auteurs opstonden? En hierop is het antwoord
gemakkelijker te geven, al dringen zich nog enkele voorafgaandelijke beschouwingen
op.
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Welke meening men ook nopens de Belgische omwenteling moge toegedaan zijn,
het staat vast, dat het jaar 1830 voor Vlamingen zoowel als voor Walen een lang
tijdperk van onrust afsloot, tijdperk dat men zonder overdrijving drie eeuwen mag
toerekenen: de godsdienstoorlogen, met hun noodlottige gevolgen als inkwisitie,
burgertwisten, uitwijking, uitputting, Spaansche, Oostenrijksche, Fransche
overheersching, al die dingen blijven nog voldoende in ieders geheugen om
breedvoerige uitweiding overbodig te maken; het volstaat er nogmaals op te wijzen,
dat de eeuw, die voor Holland de tijd der volkskracht was bij uitnemendheid, in
Vlaanderen alle bedrijvigheid stil legde, dus ook het letterkundig leven onmogelijk
maakte.
André Van Hasselt had reeds duidelijk aangetoond, dat dit tijdperk een rem stelde
aan den ontwikkelingsgang onzer literatuur. Het baart dan ook verwondering te zien,
dat zijn meening wordt bestreden door Francis Nautet, die als eènige oorzaak der
armoede onzer literatuur van vóór 1880 (de kritikus weet klaarblijkelijk niet veel af
van het bestaan der Vlaamsche literatuur) voorop stelt ‘que la race est peu expansive’,
een meening, die trouwens zeer goed in twijfel kan getrokken worden. En nog meèr
verwondering baart het, wanneer Francis Nautet zijn stelling verdedigt, door te wijzen
op het feit, dat de Fransch-Duitsche oorlog van 1870 wel gedurende tien maanden
den dood van het boek voor gevolg had, maar geen stoornis bracht in de produktie
der Fransche letterkunde. Alsof een oorlog tusschen twee volkeren van nagenoeg
gelijke kracht, oorlog, die het nationaal bewustzijn dezer volkeren eerder moest
versterken, en dus een uiting van dit bewustzijn - de literatuur - moest bevorderen,
een oorlog die bovendien slechts tien maanden duurde, alsof diè kon vergeleken
worden met een stelselmatige vervolging en verdrukking welke drie eeuwen lang
haar onverbiddelijk werk heeft verricht! Voor iedereen staat het vast, dat onze
literatuur, zoo van Vlaamsche als van Fransche uiting, niet opleven kòn, zoolang het
volksgemoed niet tot stevige rust was gekomen.
Dat onze eigen Vlaamsche literatuur dadelijk nà 1830 weer blijken gaf van
levenswil en zichzelf niet eens den tijd gunde om een behoorlijken aanloop te nemen
heeft voor oorzaak:
in de eerste plaats, dat de nationale geest, vertolkt door de talrijke oude
volksboeken en volksliederen, niet teenemaal was
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verloren gegaan, terwijl voor een literatuur van Fransche uiting (trouwens, wat men
er ook van beweren mag, een zeer kunstmatige strooming) de eigenlijke traditie was
verdwenen met de hofdichters welke de Burgondische hertogen er als weelde-artikel
op nahielden;
in de tweede plaats, dat de Vlaamsche literatuur in de vereeniging van Vlaanderen
met Holland, een voortreffelijke voorbereiding had gevonden;
in de derde plaats, dat nà de scheiding er onmiddellijke behoefte was aan
Vlaamsche literatuur, wijl de taal, dus ook het volk in gevaar verkeerde en geen
krachtiger behoedster dan de letterkunde te vinden was.
Zonder deze laatste reden had onze Vlaamsche taalkunst waarschijnlijk nog
jarenlang gesluimerd; zij stempelt de heropbeuring onzer literatuur tot een organisch
verschijnsel. Men bemerke trouwens dadelijk - het heeft hier zijn belang - hoe alle
beoefenaars dezer kunst èchte kinderen uit het volk waren, die best konden begrijpen
welke toekomst dit volk met den ondergang zijner taal te wachten stond. Jan Frans
Willems, de vader der beweging, Conscience, Ledeganck, Van Rijswijck, vrouwe
Courtmans, Snieders, een weinig later Van Beers, Sleeckx, Gezelle, Vuylsteke vooral,
zij werkten stellig uit liefde voor de volksklas, en hun arbeid was de direkte uiting
van den volksgeest. Zij schiepen sociaalkunst in den goeden zin van het woord.
Maar wijl kunst-scheppen evenmin als kunst-genieten tot het privilegie behoort
van éen enkelen stand, en wijl ook in de literatuur, onbewust natuurlijk, àlle standen
hun vertegenwoordigers willen bezitten, was het onmogelijk, dat het woord uitsluitend
aan het volk zou blijven. En inderdaad, veertig jaren na de ontluiking der Vlaamsche
letterkunde zag de hoogere burgerij, tot ongemeene welvaart gekomen, hare zonen
zich om minder materieele voordeelen bekommeren, behoefte krijgen aan een breeder
leven, dat ze zochten in de kunst, en daarom naar de pen grijpen om hun gevoelsen gedachteleven te vertolken. En zoo komt het, dat een literatuur opbloeide welke
verschilde in taal, geest en richting van degenen, welke tot dan toe in Vlaanderen in
eere stond.
In taal: want, opgevoed in het Fransch lijk alle kinderen der begoede burgerij,
genoten hebbende van een middelbaar en soms ook van een hooger onderwijs, dat
vooral in diè dagen nog op
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uitsluitend Franschen leest geschoeid was, bedienden deze kunstenaars zich van het
werktuig, dat zij het gemakkelijkst hanteerden: het Fransch.
In geest: want, door het feit-zèlf, dat zij tot de hoogere burgerij behoorden groeiden
zij op in een atmosfeer van voornamer kultuur, ontvingen zij een steviger onderricht,
bezaten zij de middelen om zich lektuur aan te schaffen en langs dien kant hun
gemoed breed open te stellen voor de geestelijke stroomingen der groote Europeesche
landen. Men vergete niet, tot juister begrip, dat het met onze Vlaamsche schrijvers
geheel ànders was gesteld. Deze waren volksjongens, wildzangen, autodidakten wier
ontwikkeling door gebrek aan leiding geen vasten vorm had aangenomen, die niet
hadden geleerd hun gezichtskring te verruimen, het bestaan eener àndere, moderne
literatuur dan de hunne bijna niet vermoedden, die zich uit geldgebrek geen lektuur
konden aanschaffen en deze lektuur ook niet aantroffen in onze toenmaals slecht
ingerichte en trouwens schaarsche bibliotheken. Het zullen omtrent 1880 Rodenbach
en veel mèer nog Pol de Mont zijn, die voor het eerst een beetje tocht gaan maken.
In richting: want het lag niet in de bedoeling dezer kunstenaars zich bij voorkeur
tot het volk te wenden. Zij voelden overigens niets voor de heropbeuring, voor de
kultuur van dit volk. Onder invloed van den sterken stroom van kosmopolitisme,
welke te dien tijde ons land doorvoer, wilden zij zich gaarne voor een zoo groot
mogelijk aantal menschen begrijpelijk maken, vooral daar de taal, welke onder den
drang van vooroordeel hun eigenlijke moedertaal was geworden, zich uitstekend tot
dit doelwit leende. Zij waren Vlamingen van geboorte en zij vòelden Vlaamsch; zij
waren Franschen van opvoeding en zij schrèven Fransch.
Ziedaar dus éen feit verklaard: de generatie van 1880 schreef in 't Fransch omdat
met hàar de hoogere burgerij aan 't woord kwam en omdat deze verfranscht was. Het
is eenvoudig, duidelijk en, voor degenen, die het bestaan der Vlaamsche literatuur
van vóór 1880 niet ignoreeren, is het ook als vanzelf sprekend. Alléen zij, die niet
verder zien dan de verfranschte literatuur, chauvinisten der latijnsche kultuur, turen
zich blind op allerlei bijzaken en loopen op dwaalwegen.
En nu moeten wij nog een bemerking maken van algemeenen aard, welke voor
Georges Eekhoud niet van belang is ontbloot,
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namelijk, dat deze Vlaamsche literatuur van Fransche uiting in Vlaanderen-zèlf niet
vatbaar was voor burgerrecht. Op haar geboortegrond kon zij geen toekomst hebben.
Want iedere taal, wil zij niet versteènen, is als ieder levend organisme verplicht zich
voortdurend nieuwe krachten bij te zetten; deze krachten moet zij putten uit het volk,
dat de grondstof van de taal, dat de taal-zèlve voortbrengt.
Hoe wil nu een kunstenaar, die een àndere taal schrijft dan die van het volk, zijn
literaire taal aanhoudend jonge kracht verleenen! De grondstof ontbreekt hem toch,
gelijk aan een boom het voedsel ontbreekt, zoodra hij van de moederaarde wordt
losgerukt.
Fransch schrijven in Vlaanderen was dus een anomalie, wel is wàar door zekere
omstandigheden opgedrongen, doch daarom niet minder een anomalie. En in zuiver
nationaal opzicht ware het beter geweest, dat deze anomalie zich niet had voorgedaan.
Het is dan ook gelukkig, dat zij na eenigen tijd geen uitbreiding meer heeft genomen,
iets, dat wij, volgens mij, het meèst aan de Van Nu en Straksers hebben te danken.
Doch, afgezien daarvan, mag men niet eischen, dat jonge, voortvarende kunstenaars,
vèr van den eigenlijken volksgeest grootgebracht, een klaar inzicht hebben in de
verhouding van de literaire taal tot de volkstaal. Eekhoud, Verhaeren, Maeterlinck,
enz. begonnen Fransch te schrijven zonder in te zien welke gevaren dit stelsel met
zich sleepen zou. En zòo zijn wij wel gedwongen het ontstaan eener Fransche
literatuur in Vlaanderen te beschouwen als een feit, dat nièt te laken valt, wèl te
betreuren.

III.
Wij doen dus best het optreden der Jeune Belgique te beschouwen als de eèrste reaktie
der verfranschte burgerij tegen het materialisme en utilitarisme, dat haar dreigde te
overweldigen.
Ook Georges Eekhoud stamt af van Fransch sprekende ouders; vèr van het volk
grootgebracht, sluit hij zich aan bij de Fransch schrijvende groep en voelt hij zich
geneigd, de kosmopolitische denkwijze dezer groep tot de zijne te maken. Dit is
alvast een punt van gemeenschap. Doch het is nagenoeg het eénige en het sleept
trouwens met zich een punt van onderscheid. Ziehier wat ik bedoel.
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Voor de meesten der Jeunes Belgique had de definitieve breuk met de Vlaamsche
taal ook voor gevolg een definitieve, noodzakelijke breuk met het Vlaamsche volk.
Na hetgene te voren gezegd werd over de verhouding der literaire taal tot de volkstaal
zal dit feit geen verklaring meer behoeven. Ik weet wel, het temperament der tachtigers
was Vlaamsch, en zijzèlf gingen daarbij prat op hun Vlaamsche afkomst. Maar dit
laatste was precies geen daad van moed, vermits de Vlamingschap in de
kunstgeschiedenis met eere stond vermeld. De kornuiten van Max Waller wilden
gaarne de voordeelen wegdragen, welke aan hun afkomst verbonden waren; echter,
de konsekwenties van deze afkomst aanvaarden, dit durfden zij niet. Integendeel,
enkelen hunner gingen zich te Parijs vestigen, anderen deden hun best om zich den
Franschen geest eigen te maken, nog anderen lieten geen enkele gelegenheid
voorbijgaan om, in de heftigste bewoordingen, de taal hunner landgenooten te
bespotten: de verfranschten deden zich weldra kennen als franskiljons. Lemonnier,
Verhaeren, Maeterlinck hebben in dit opzicht heel wat op hun kerfstok.
Heel alleen ging Georges Eekhoud een totaal verschillende richting uit. En hoe
gansch anders wordt ons daardoor zijn verschijning. Hij schreef Fransch, en dit was
stellig een dwaling, doch een dwaling waar hij niet te buiten kon. Hij had in 't Fransch
leeren denken en deze opvoeding als een normale leeren beschouwen. Stilaan werd
hij zich van de ongerijmdheid dezer opleiding bewust. Maar het is niet meer in de
dertiger jaren, wanneer men reeds een zwaren arbeid achter den rug heeft om een
werktuig te leeren beheerschen, dat men dit werktuig voor een ànder gaat verwerpen.
Op het oogenblik, dat hij het besef kreeg van de kloof, welke tusschen hem en zijn
volk bestond, had Georges Eekhoud zich reeds te vèr gewaagd en was de terugkeer
onmogelijk. Hij had nog maar te kiezen: in het Fransch te schrijven of.... niet te
schrijven. In zijn keus kon hij niet aarzelen.
En nu hij wel gedwongen was in zijn dwaling te volharden is het toch zijn groote
verdienste geweest niet de zelfverblinding te hebben bezeten van Verhaeren,
Lemonnier, e.a. die het kwaad gaarne als een deugd beschouwden. Al wat hij van
zijn Vlamingschap nog redden kon, wilde hij behouden; en mocht hij de taal van het
volk niet meer tot de zijne maken, hij heeft haar toch omringd met een vereering en
een liefde, welke men gewoonlijk
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van een Fransch-sprekenden Belg niet mag verwachten. Het is duidelijk, dat het hem
pijn moet hebben gedaan, als iemand lijk Lemonnier schreef, dat het Vlaamsch was
‘une langue régionale, qui s'en va de désuétude.’ Want eenmaal hoort hij hoe een
dame zegt: ‘La langue flamande, c'est si laid!’ en hij kan aan zijn verontwaardiging
niet weerstaan en deelt mede: ‘Helaas, dacht ik later, er is geèn land, dat niet fier is
op zijn taal. Het is alleen bij ons, dat men de taal van het land lastert en dat men
veinst haar te verachten. Renan, Fransch schrijver als niet één, spreekt met vereering
in zijn Souvenirs d'enfance van zijn Bretoensch dialekt; Zola en Daudet, twee
Zuiderlingen, Fransche schrijvers eveneens, verloochenden geenszins het
Provensaalsch; Léon Cladel verheerlijkte in méér dan éen bladzijde van
bewonderenswaardig Fransch, de harmonieuze taal van zijn Quercy!... Waarom bij
ons deze haat, dit misprijzen voor de prachtige taal van ons volk! Wat een dwáling!
Wat een duizelingwekkende afvalligheid en verbastering!’
Dergelijke liefde voor de taal der Vlamingen heeft recht op onze aandacht, zij
krijgt de waarde van een daad. Zij kon Georges Eekhoud absoluut geen voordeel
aanbrengen. Integendeel, wie de mentaliteit en de praktijken onzer Wallonizanten
en Francizanten kent zal beseffen, dat zijn houding hem eerder nadeel moest
berokkenen.
Trouwens, deze gevoelens tegenover onze taal waren evenmin van aard om
Eekhoud's zelfgenoegzaamheid op te wekken, noch om hem in zijn moeielijke taak
te steunen. Langzamerhand hebben zij hem dan ook het geloof ontnomen in de
volkómen doelmatigheid der beweging van 1880, hebben zij hem ontrukt aan de
strooming van kosmopolitisme welke zijn medestrijders wegvoerde en hem
teruggeschonken aan een dégelijk nationalisme, het nationalisme van Conscience,
ook dit van zijn vriend Peter Benoit. Zij hebben hem eindelijk de volgende verklaring
ín den mond gelegd, waarvoor een bewonderenswaardige zelfverloochening noodig
was, waarvan dan ook de ‘overtuiging en de eerlijkheid’ door niemand zal betwijfeld
worden: ‘Heden, indien ik de Vlaamsche taal machtig ware en indien ik nog den
ouderdom bezat waarop ik mijn debuut deed in de letterkunde, zou ik niet meer
weerhouden worden door de beweeggronden, die mij leidden in 1881; ik zou mij bij
voorkeur bedienen van deze waarachtig mooie taal, waarin
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Vondel en Bilderdijk schreven, en waarin heden Stijn Streuvels en Pol de Mont
uitmunten.’
Nog sterker heeft hij zijn meening uitgedrukt wanneer hij den oproep van een
Wallonizant om naar Frankrijk te gaan wonen in de volgende termen beantwoordt:
‘Verre van een uittocht, een trek naar Parijs aan te prijzen, zal ik de jongeren den
raad geven zich, nog inniger dan hun voorgangers deden, te doordringen van het
genie van hun ras en van de eigenschappen van den geboortegrond; ik zal hun
aanbevelen belang te hechten aan het gemeenschapsleven, aan het werk der zedelijke
bevrijding hunner nederige broeders, zich te vernieuwen door aanraking met het
volk, de kosmopolitische snobs en dilettanti te ontwijken, en, indien zij Vlamingen
zijn naar ras, gevoel en opvoeding, zal, ik ze zelfs bezweren de Nederlandsche taal
tot werktuig te verkiezen, ten einde zich met meer ijver te vertolken en zich nog
nauwer bij hun natuurlijke lezers aan te sluiten.’
En wat hij eenigen tijd later hierop volgen laat, kan nog tot inniger begrip dienen
van het vorige:
Ik geef de jonge, nog aarzelende Vlamingen nauwkeurig den raad, niet meer te
rekenen in België op een Fransch publiek, doch zich naar een andere zijde te wenden,
zich op een andere wijze te beijveren. Ja, het beste, dat zij doen kunnen zal zijn de
Vlaamsche taal, hun moedertaal, te beoefenen; dat het hun hoogmoed worde deze
al beter en beter te spreken en te schrijven, derwijze, dat zij zich kunnen richten tot
hun rasbroeders van Holland, van Indië en van Zuid-Afrika. Wat ook de wereldfaam
zij welke verscheidene onzer groote Vlaamsche dichters van Fransche taal genieten,
ik ben van meening, dat iets zeer kostbaars en zeer heerlijks aan hun volledige
voldoening ontbreekt. Indien zij lezers vinden over gansch de wereld, zijn zij er toch
nog niet toe gekomen hun natuurlijke lezers te bereiken. En niets evenaart de vreugde,
gelezen en begrepen te worden door deze laatsten, deze waaraan men meer in 't
bizonder dacht terwijl men schreef, die u uwe modellen hebben geschonken; gelezen
en begrepen te worden in het midden en in de omgeving door uwe gedichten of uw
proza opgetooverd; door uwe kunst in rechtstreeksche voeling te komen met het volk
en met het ras - dikwijls de eenvoudigen en de nederigen - die u deze kunst
inboezemden.
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Enkel na een zeer langen strijd zal Eekhoud tot deze, voor hem eerder pijnlijke
verklaringen zijn overgegaan. Spreekt hier nog wel iemand, die, wat het beoogde
doel betreft, met de Belgische tachtigers tot eénzelfde beweging behoort?
Men bemerke hoe eenzaam Eekhouds figuur zich afteekent nevens dit zijner
kameraden. Maeterlinck, Verhaeren, wijlen Lemonnier en Rodenbach en zooveel
anderen bij voorkeur levend te Parijs; Eekhoud te Brussel, zoo niet te midden der
Vlamingen, dan er toch dicht bij, hardnekkig weigerend hun grondgebied te verlaten.
Zij onze taal bespottend; hij ze verdedigend met al de warmte van zijn woord. Zij
voldaan over de doelmatigheid van hun optreden; hij twijfelend, wel niet betreurend,
zelfs, als ieder kunstenaar, prijzend het werktuig zijner gedachten - de Fransche taal
- maar toch ook niet meer zoo geestdriftig. Als hij nog opnieuw mocht beginnen....
Georges Eekhoud is in ieder geval degene der Jeunes Belgique, die het meest de
dwaling der tachtigers heeft ingezien en die den moed heeft gehad deze dwaling te
erkennen; die er het meest naar heeft gestreefd zijn literaire taal toch, ondanks alle
moeielijkheden nieuwe krachten te doen halen bij de volkstaal. En ik weet niet of
het soms van mijnentwege geen autosuggestie is, doch ik heb altijd den indruk gehad,
dat de taal van Eekhoud - onbewust, ik wil het gaarne gelooven - het
bovenmenschelijke aanwendt om toch maar met de Vlaamsche volkstaal in nauwe
voeling te komen. De enkele malen, dat ik een goede Nederlandsche vertaling las is
deze indruk nog versterkt. Ik weet het, zijn woord, zijn zinsbouw, zij zijn stellig
Fransch, en ik neem zelfs het kundig oordeel aan van een ras-Franschman als L.
Bazalgette, die schrijft, dat ‘jamais la langue française n'a été fécondée d'un effort
aussi vigoureux.’ Maar al zijn gedachten, heel zijn verbeelding, zij roepen intusschen
Vlaamsch; en daar is dan nog iets, dat ik hier niet bepalen kan, een heimwee, een
opstand, en dat roept Vlaàmsch.
Door zijn verlangen, door zijn wil staat Georges Eekhoud veèl dichter bij de
Vlamingen dan bij de Franschen. Daarom komt het mij voor, dat hij bèst thuis hoort
bij onze eigen, Vlaamsche letterkunde; vroeg of laat zal men hem dàar toch zijn
plaats moeten schenken. Het feit, dat hij een vreèmde taal tot vertolking zijner
gedachten gebruikte, is hier, in zijn geval, toch van onder-
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geschikt belang. Want àchter deze taal leeft een individu, dat er naar streeft geheel
Vlaming te zijn, zoodat zijn schepping op weinig na een zuivere en volledige uiting
wordt van zijn land en zijn volk.

IV.
Overigens, niet alleen aan de Vlaamsche taal, maar ook aan Vlamingen-zèlf, aan zijn
ras en zijn grond (om een zijner geliefkoosde uitdrukkingen te gebruiken) heeft
Georges Eekhoud zijn warme liefde betuigd. Zelfs, zooals wij in 't vervolg zullen
zien, is een groot gedeelte van zijn werk éen lofzang ter eere daarvan; er is inderdaad
schier geen bladzijde in Eekhouds werk te vinden, welke niet van een warme, innige
liefde voor Vlaanderen is vervuld.
Deze drang om land en volk te verheerlijken geeft op zich zelf reeds een eigenschap
te kennen, welke den Vlaming werd aangeboren. Zeide niet reeds Rodenbach,
misschien het woord voerend uit naam van àl onze kunstenaars tegen het eeuwig
verwijt tot hun kunst gericht: ‘Mijn Vlaanderen is mijn ziel, mijn leven, het doel van
mijn streven.’ En in deze woorden ligt geen overdrijving, want onze Vlaamsche
kunstenaars zijn echte pantheïsten: in het land dat hen omringt, in hetgeen er leeft
en streeft, dàar ligt hun wàar geloof en hunne hechte trouw. Vaderlandsliefde in haar
edelsten vorm, de zuiver nationalistische idee zit hun in merg en been; en het is
wellicht wijl de daarmêe in verband staande hoop in de toekomst van ons volk zòo
nauw met hun innerlijke wezen is vergroeid, dat zoo menig Vlaamsch werk in Holland
geheel onbegrepen blijft. De kunst van Conscience, Gezelle, de Mont, Rodenbach,
Buysse, Streuvels, de Clercq is toch een uitbundig, véélstemmig hymne ter eere van
Vlaanderen. Ook de Franschschrijvende Vlamingen lijk Maeterlinck, Demolder,
Verhaeren hebben gepoogd de Vlamingen in dìt, hun voetspoor te volgen. Was het
niet de laatste die schreef:
‘Ah, l'ai-je aimé éperdument
Ce peuple - aimé jusqu'en ses injustices,
Jusqu'en ses crimes, jusqu'en ses vices!’

Ik haal deze verklaring opzettelijk aan, omdat zij een mèer dan gewone genegenheid
te kennen geeft, al wordt men er ook een personaliteit in gewaar, die zich buiten en
zelfs bòven het volk
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weet te staan. Het lijdt overigens bijna geen twijfel, dat Verhaeren hier onder den
invloed is gekomen van zijn vriend Eekhoud, die een tiental jaren vroeger dezelfde
verklaring had afgelegd.... zonder het rijm. In Les milices de Saint François heet de
fiere geloofsbelijdenis: ‘Malgré les civilisateurs, les moralistes et les utilitaires,
j'exalte mon terroir, ma race et mon sang, jusque dans leurs ombres, leurs tares et
leurs vices.’
En dit is zoo maar niet een boutade, een lyrische ontboezeming zonder mèer, gauw
gezegd maar ook gauw vergeten. Het was den auteur, toen hij dit schreef, diepen
ernst. De liefde voor land en volk heeft bij hem niet af te meten verhoudingen
aangenomen, en aan haar drang te gehoorzamen is hem heiligste behoefte. En zooals
hij eenmaal terugverlangt naar onze Vlaamsche taal, zoo wordt het nu ook zijn groot
heimwee te willen terugkeeren naar de eenvoudige, gave, wijde natuur van zijn
Vlaamsch land. ‘Het is aan dezelfde oevers, dat ik wilde herleven.... ginder vèr aan
't uiterste noorden.... bij een zwijgerig volk, tuk op geweld, in het volbloedige en
wreede vaderland,’ zoo zegt hij in Le Stryge, dat geheel van dit schrijnend leed is
doortrokken. Maar nog inniger klinkt het op uit La petite servante, mooier gezegd,
doch daarom niet minder openhartig: ‘Mocht ook voor mij weldra de tijd genaken
om kost wat kost naar mijn land terug te keeren, al was het maar om te gaan rusten,
dicht bij de kerk, aan den voet van den schaliëntoren, wiens pinnemuts overdwars
staat geplant, en die 's zondags, boven het gordijn van loovers, teeken doet aan de
lanterfanters, die de “verheffing” gaan missen, - gij weet wel, het oord waar de
levenden, de jonge kieldragers, elkander hun liefde toevertrouwen, sprekend met
gedempte stem, om de dooden niet te verzoeken....’
Deze beide citaten zullen wel voldoende bewijzen, dat Georges Eekhoud zich
onweerstaanbaar tot Vlaanderen voelt aangetrokken, en dat hij niet beter zou vragen
dan van zijn Vlamingschap àl de konsekwenties te aanvaarden.
Vlaming door zijn krachtige sympathie, door zijn verlangen, door zijn heimwee,
is hij het weldra ook geworden door het algemeen karakter zijner kunst, door dezer
stoffelijken en geestelijken inhoud, door zijn genie. Heel de natuur, al de menschen,
de hartstochten, heel het leven, dat zich in zijn kunst weerspiegelt, behoort tot
Vlaanderen. Men leze Kees Doorik, La Faneuse d'Amour, La
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nouvelle Carthage, of Les Libertins d'Anvers, of L'autre Vue, of zelfs Escal Vigor
en men aanschouwt een hoekje van Vlaanderen, of beter gezegd, van het Vlaamsche
land. Zelfs al had de auteur den naam van dit hoekje niet vernoemd, men zou, zonder
dit, de atmosfeer wel herkennen. Men zou zich niet vergissen aan dit land waarvan
de uitgestrektheid, de kleur, de stemming, de luchten en lichten, de volksgebruiken
zijn geschilderd met een schoonen, tegelijk fijnen en krachtig realistischen zin,
waarachter men voelt den wellust van den Vlaamschen schilder, die vorm en kleur
bemint òm den vorm en de kleur. Immers, aan de natuur en alles wat dit woord in
zich sluit put de Vlaming een altijd nieuw genot, en het gaat daarbij alsof hij geen
beperking kent. Men luistere even naar het woord van Taine: ‘Zij konden de natuur
niet vereenvoudigen; zij hadden behoefte om haar geheel-en-al uit te beelden.’ Dit
schrijft de groote Fransche kritikus naar aanleiding van onze schilders Brueghel,
Rubens, Jordaens. Doch het is ook nog toepasselijk op onze hedendaagsche prozaïsten,
Buysse, Streuvels, om slechts de besten te noemen, en ook op Georges Eekhoud.
Het is waar, dat deze weerspiegeling van een Vlaamsche wereld, op zich zelf
beschouwd, niet anders dan een realistische beteekenis heeft, en wat onzen auteur
betreft, zij kon hem evengoed stempelen tot een kopieerder des-dagelijkschen-levens
als tot een groot kunstenaar. Doch het is Eekhoud's groote kracht, dat hij zijn
Vlaamsch hoekje niet alleen aan de uiterlijke zijde heeft beschouwd. Door zijn
voortdurende aandacht en sympathie voor de eenvoudigen en bandeloozen, groote
kinderen in wie de Vlaamsche raseigenschappen nog zeer levendig zijn gebleven,
heeft hij in heel de kompleksiteit harer uitingen de Vlaamsche ziel getroffen. Dezelfde
ziel waarvan men zou kunnen zeggen, dat zij bij de Van Eycks praal van goud,
fluweel en edelgesteenten noodig had om haar simpele godsvrucht te betuigen; dat
zij in Hieronymus Bosch haar satanieken spotlust botvierde, in Breughel haar
smulgretigheid en danspret deed genieten, in Jordaens haar dik-rustige, vastvleezige,
blakend gezonde troniën vereeuwigde; terwijl zij zich vooral vollèdig uitzong bij
Rubens, breed-lyrisch, in luidruchtige bakanalen, wilde jachten, onverholen erotiek,
in heel dien lofzang aan het vleesch, aan de spierkracht, aan de heidensche natuur.
Zòo is dan Eekhoud's werk in volmaakten eenklank met het Vlaamsche gemoedsleven,
d.i. met de meest tegenstrijdige ge-
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voelens, maar allen zich oplossend in uitbundigheid, weeral dezelfde Vlaamsche
uitbundigheid, die een beiaard en een belfort noodig had, omdat zij een gewelf te
laag vond en een orgel te zwak.
En in samenhang met het vorige moeten we dan weer vaststellen, dat het precies
de wijze is waaròp Georges Eekhoud deze ziel in zich heeft opgenomen, dit wellustige,
hartstochtelijke, hardnekkige, en ik weet niet wat onrustige doorgronden van deze
ziel, welke zijn temperament tot zuiver Vlaamsch heeft gekneed. Want in zijn uiting
is hij lijk de meeste Vlamingen onstuimig, uitbundig, geëkstazieerd. Dat zijn kunst
daarbij slechts in betrekkelijk geringe mate zuiver objektief kan genoemd worden
hoeft hier bijna geen betoog. De ontroering wordt in den lezer niet refleksief, sprekend
door de feiten, opgewekt; zij ontsnapt telkens aan de subjektiviteit van den auteur
om in lyrische vlucht te worden uitgezongen. Men begrijpe mij wèl, ik bedoel niet,
dat Eekhoud's figuren loutere produkten zijn van verbeelding en gevoel: het zijn
geen poppen waaraan de auteur een tochtje van zijn adem heeft ingeblazen; het zijn
wel degelijk menschen met vleesch en beenderen, met eigen hartstochten, eigen
karakter, eigen gestalte. En het zal wel goed zijn er van nù af de aandacht op te
vestigen, dat al deze menschen als Kees, Clara, Marcus, Furgen en zelfs Paridael
en Kehlmark aan de werkelijkheid zijn ontleend en dan ook àls werkelijk verschijnen.
Maar terwijl de auteur ze inleeft, ze doorschouwt, doorvoelt, gaat hij geheel in hen
op, kommunieert hij met hen, begint hij te beseffen, dat ze gelijk hebben zich te
tóonen zóo als ze zijn, en verheerlijkt hij ze als helden, ditmaal bòven zijn objektieve
wereld uit. In dien zin is Georges Eekhoud dan ook veel mèer een lyrisch-dramaturg
dan een episch-verteller, en staat hij mijlen vèr bijv. van Flaubert, die meende, dat
‘de kunstenaar in zijn werk moest zijn lijk God in het heelal, aanwezig overal en
nergens zichtbaar,’ en dat hij ‘zich dèrwijze moest schikken om aan de
nakomelingschap te doen gelooven, dat hij niet had geleefd.’ Men weet het, hèel de
moderne Fransche romankunst, van af een Paul Adam of een Cam. Mauclair tot aan
een Maurice Barrès of een Romain Rolland heeft tegen Flaubert's stelregel gereageerd.
En waar deze laatste zeide ‘il ne faut pas s'écrire’ stelde Rémy de Gourmont: ‘La
seule excuse qu'un homme ait d'écrire, c'est de s'écrire lui-même.’ En nog bondiger
verklaarde Camille Lemon-
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nier in denzelfden zin: ‘Mettons le plus de nous-même dans nos ouvrages.’
Eekhoud behoort tot de prozaschrijvers onzer dagen, die het vèrst van Flauberts
voorschriften zijn afgeweken. Trouwens, hij had, gelijk weldra blijken zal, gansch
andere doeleinden dan louter literaire, en de leuze ‘l'art pour l'art’ gelijk ze door een
generatie maar àl te eng werd opgevat en toegepast, kan in hem geen gedwee
aanhanger vinden. Hijzelf heeft met het oog hierop een verklaring afgelegd, welke
niet den minsten tijfel overlaat: ‘De literatuur, zegt hij, bracht slechts vreugde voor
mij wijl ze mij toeliet mij te vertolken, mij uit te drukken, een heerschende
noodwendigheid aan breede en volledig menschelijke sympathie te bevredigen.’
Anders gezegd, heel zijn kunst wordt gedragen door een krachtige sympathie, een
liefde vòor, een innig mede-voelen, mede-leven vàn alles wat binnen zijn
gezichtskring ligt. Doch oók, al voegt hij het er niet uitdrukkelijk bij, door een
krachtige antipathie voor alles wat zijn sympathie in den weg staat. Liefde zonder
haat is immers niet denkbaar! Het is zelfs deze antipathie, welke gedurende een kort
tijdperk den boventoon zal houden, om intusschen de sympathie te zuiveren, zoodat
deze weldra in haar schoonste en stevigste gedaante te voorschijn treedt.
Het staat daarmede vast, dat, als Eekhoud voor zijn kunst aan het lèven is gaan
putten, hij dit leven niet koel-objektief van buitenàf heeft beschouwd, doch dat hij
er weldra midden-in heeft gestaan, zelf mede-levend, mede-voelend àlles wat het
aan strijd, genot en leed heeft gebracht. En daarom is het wel goed, ten einde ten
volle zijn kunst te begrijpen, ook zijn leven te leeren kennen, waarmede deze kunst
is saamgegroeid; tevens na te gaan wèlke werkelijkheid hij in zich heeft opgenomen
en hòe zijn sympathie zich dàaraan heeft bevredigd. Dìt is het, wat ik in de
eerstvolgende bladzijden zal beproeven.
(Wordt vervolgd.)
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La Romanina.
Roman uit het Italiaansche muziekleven der 18e eeuw
door Maurits Wagenvoort.
Derde Hoofdstuk.
Gedurende dat geheele carneval had De Verlaten Dido met het tusschenspel De
Impresario van de Canarische eilanden een stijgend succes. Het is waar, dat na de
eerste voorstellingen in de loges weêr gebabbeld, gespeeld en soms gegeten werd,
maar bij de voornaamste tooneelen was het toch muisstil, en aan het slot behoefde
Mazzanti niet eens den mond te openen om te vragen of het geëerde publiek voor
den volgenden avond een ander werk begeerde te hooren. Zoodra men hem zag,
joelde het door de zaal: ‘queste!’ - ‘queste!’.
In de krantjes van Rome, Venetië en elders was er over geschreven en Metastasio
kreeg van de bekendste componisten en capi-virtuosi verzoeken om voor hen ook
een melodrama te willen schrijven. Hij had zijn Verlaten Dido onmiddellijk uitgegeven
met een behoorlijke opdracht aan Z.E. den onderkoning kardinaal Althann. Natuurlijk,
in die richtig bleef hij zijn leven sturen, naar Weenen. Gravin Althann, dààr, de
Marianna der onvergetelijke oogen, moest zoo spoedig mogelijk kunnen beoordeelen
welk verschil er was tusschen het dorre werk van Zeno en het levende van hem,
tusschen Zenobia in Palymra en De Verlaten Dido. Die Zenobia had nergens geluk,
zelfs niet in Weenen. Il Farinello hield het werk er een beetje op, maar er was hem
reeds, kort voor de opvoering te Napels, een afschrift gezonden van de Dido
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en den Impresario, met de partituren er bij, en spoedig kwam het bericht, dat de twee
opera's, maar elk in de muziek van Weensch-Italiaansche componisten, ook in de
Keizerlijke hoofdstad een razend succes hadden gehad, met geheel het Keizerlijk
hof bij de eerste voorstelling tegenwoordig. Metastasio gevoelde het: de Weensche
Marianna vergat hem niet, al deed zij niets van zich hooren. Hij wist ook er de
persoonlijkheid niet naar te zijn zich te doen vergeten. Op Weenen dus stuwde hij
aan, zooals het schip op de Poolster.
Een gelijk groote voldoening voor hem als het succes te Weenen, was, dat, dadelijk
na de uitgaaf van De Verlaten Dido, de maestro Vinci, te Rome, aan een nieuwe
muziek er voor was begonnen. Zij zou allicht die van Sarro overtreffen. Sarro's werk
was heel goed, maar het bezat iets, dat noch Metastasio noch het publiek beviel, iets
onbezields soms, iets, dat men reeds vroeger zoo en beter gehoord had. Met andere
zangers dan la Romanina en Il Gizziello zou het werk niet half dat succes gehad
hebben. Nu was Vinci bezig aan een nieuwe Verlaten Dido, en schreef aan Metastasio,
dat hij zich door het drama zoo verheerlijkt gevoelde, dat hij overtuigd was er iets
goeds aan muziek van te zullen maken.
Terwijl het bij dien overvloed van muziek en die schaarschte aan zingbare en
goede dramatische gedichten geen zeldzaamheid was, dat twee componisten hetzelfde
werk op muziek brachten, ofschoon, zoo onmiddellijk als Vinci het nu na Sarro deed
toch wèl - en Sarro-zelf was er ook alles behalve gesticht over - kwam nu Porpora
bij Metastasio met een zonderling verzoek. Hij was voor Venetië, waar hij het
volgende seizoen zich weer bij Il Farinello dacht aan te sluiten, die nog voor eenige
jaren aan hem verbonden was, aan het schrijven gegaan van de muziek bij een oud
Venetiaansch melodrama, van een dichter - ja, hoe heette-ie nu ook weêr? - enfin,
geen slecht ding, zat nog al goed in elkaar, maar dan.... een kwart eeuw oud, hé?
Sifax heette het. Nu kwam hij Metastasio verzoeken, of die daar niet eens een beetje
leven in kon blazen?
In 't eerst had Metastasio er weinig zin in: zoo'n oude tooneelpop opknappen. Hij
maakte net zoo lief wat eigens, dacht bijvoorbeeld veel aan een Cyrus, die hem door
zijn denken waasde. Maar toen hij het ding las, die Sifax, vond hij er toch wel wat
aantrekkelijks in, en vooral wijl hij dacht aan zijn ‘Tweelings-
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broeder’ begon hij er spelenderwijze in te veranderen, nog eens en nog eens, méér
in te veranderen: van versregels kwam het tot geheele tooneelen, van tooneelen tot
bedrijven. Eindelijk had hij een nieuwen Sifar klaar, waarvan enkel het idée, en hier
en daar een brokstuk, dat hij wel aardig had gevonden, niet van hem waren. En dit
zonder dat het hem eenige inspanning had gekost. Porpora was er over uitgelaten.
Nòg echter was Metastasio met dit werk niet geheel gereed, toen - gelukkig was
het reeds in de Vasten - het bericht kwam van het overlijden van Paus Innocentius
XIII, van de familie Conti.
Deze tijding deed den dichter plotseling nadenken over zijn leven. Moest dat nu
maar zoo doorgaan, als het ging? Het was heel aardig, dat hij met zijne drie
kruimelprebenden van 40 rijksdaalders 's maands kon leven als het heertje, dank zij
la Romanina, die hem, zooals die Fransche fabeldichter ‘monsou’ Lafontaine het
noemde: ‘bon soupé, bon gite ed il resto’ gaf. Maar dit duurde nu al eenige jaren,
kon toch niet altijd zoo blijven. Hij stuurde op Weenen aan, gevoelde het haast als
een zekerheid, dat hij eens poeta Cesareo zou worden, temeer wijl gravin Althann
hem dien post in uitzicht had gesteld. Hij was de eenige na Zeno's dood, die daarvoor
redelijkerwijze in aanmerking kwam: Italië had geen anderen dichter van beteekenis
dan hij. Maar wanneer zou hij die veilige haven bereiken? Zeno kon nog jaren lang
leven.
Deze gedachte verontrustte hem plotseling met berouw, dat hij de rechtsstudie bij
don Gennaro Castagnola had opgegeven, of liever, bij dien bullebak had hij toch
onmogelijk kunnen blijven, gegeven diens maniakale haat tegen alles wat dichtkunst
was. Maar had hij, nu reeds sinds jaren candidaat in de rechten, niet de geringe moeite
kunnen doen den doctorstitel te behalen? Zijn broer Leopoldo, die zich in plaats van
Trapassi nu óok al Metastasio liet noemen, en uitnemend latijn schreef, was dit al
sinds jaren. Ondanks een onverbeterlijke luiheid verdiende hij jaarlijks allicht meer
dan hij, Pietro - afgescheiden dan van de prebendetjes - met de 200 ducaten, die hij
voor elk melodrama ontving.
Moest dit zoo door blijven gaan? vroeg hij zich af. Hij dacht ook over zijn
verhouding tot Marianna Benzi, la Romanina. O, hij hield van haar: groote, edele
kunstenares, die zij was, die zelfs voor hem De Verlaten Dido had gemaakt tot een
visioen
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van tragische schoonheid. Hij hield van haar, zooals van de Allerheiligste Lieve
Vrouwe. Louter en verheven. Hij hield tevens van haar, in een gevoel van mindere
wijding, maar van grooter innigheid, omdat zij was de lieve, zorgzame vrouw, die
hem weldeed, hem omgaf met een geur van harte-goedheid: juist daarom noemde
hij haar soms zijn mamina, zijn moedertje. Maar als minnares? Had hij haar ooit
werkelijk met hartstocht lief gehad? Hij herinnerde het zich niet. Zij was in zijn leven
gekomen als een weldoenster, in een moeilijk oogenblik, en had hem toen genomen
als minnaar. Hij had zich gaarne laten nemen, omdat zij, ja zeker! begeerlijk was,
maar ook uit dankbaarheid. En nu, na jaren van dagelijkschen omgang, hing zij hem
nog aan met een hartstochtelijke toewijding als van het eerste oogenblik, met een
jaloerschheid, welke hem enkel niet drukte, wijl de meeste en daaronder zelfs de
mooiste vrouwen wezenlijk in zijn leven niet veel meer waren dan bekoorlijke
verschijningen, wier aantrekkingskracht echter onderdeed voor de geestelijke
vrouwenbekoring zijner verbeeldingswereld. Hij had Rosalia Gasparini liefgehad,
hartstochtelijk, een wijle, en toen... hij had van haar kunnen heengaan. Ofschoon
hem dit wel nog steeds hartzeer gaf, wanneer hij er aan dacht. Gravin Althann had
hem door hare oogen een heerlijke zieleverwarring geschonken, welke hij zich als
een der liefste momenten zijns levens herinnerde. Maar in dit geval was zìj
heengegaan. Van overheerschende beteekenis waren de vrouwen dus niet voor zijn
leven. Hij hield van haar, het zien van, het spreken met, het aangezien worden door
een mooie, geestige vrouw, zooals bijvoorbeeld donn' Anna Pignatelli, of la Tesi,
gaf hem een emotie van welgevallen. Maar dit duurde slechts kort, evenals alle
heel-mooie levensmomenten, en zeker was hij niet zoo'n man als ‘Bulga’, altijd achter
mooie jonge vrouwen aan, altijd verliefd, meestal op meer dan één zelfs. Hij had dus
la Romanina geen oorzaak tot jaloerschheid gegeven. Dat zij het toch was hinderde
hem weinig: gevolg van haar liefdesovergevoeligheid, welke te kwetsen hij zocht,
maar niet altijd kon voorkomen. Maar zou dat nu altijd zoo blijven? Dit kon toch
niet. Hij moest, reeds vòòr hij kans had Zeno's plaats in te nemen, zich een positie
vormen, en dit kon hij enkel, althans het vlugst, èn als abbé, dat hij reeds was, èn als
doctor in de rechten.
Daarvoor was het dan wenschelijk, dat hij maar weer naar Rome ging, waar
misschien met een nieuwen Paus, nu hij zich een naam
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had gemaakt, de omstandigheden zich ten zijnen gunste zouden wijzigen. Misschien
zou het hem dan toch gelukken een betrekking te erlangen aan het Pauselijk Hof. Hij
verlangde naar Rome terug, zijn geboortestad. Hij verlangde zijne ouders terug te
zien in hun koomenijswinkeltje, waaraan hij toch maar gaarne een eind gemaakt zag,
want het was een beetje te armelijk. Juist daarom ook, om zijne ouders op te heffen
uit die versuffende klein-burgerlijkheid, waaraan hij sinds lang ontgroeid was, wilde
hij zich zoo spoedig mogelijk een positie verwerven. Leopoldo, die al jaren advocaat
was, had dit al lang behooren te doen, en menigmaal had hij hem dit in zijne brieven
onder het oog gebracht. Maar die lag liever met een latijnschen auteur lang uit op
zijn bed, dan dat hij zijne zaken waarnam aan de Rota-rechtbank. Ofschoon hij daar
om zijn scherpen geest zeer gezien was. Ja, zijne ouders moesten uit dat winkeltje
weg, waarvoor hij zich altijd een beetje geschaamd had. En dan zijne zusters die,
ondanks dat zij misschien wel tien kerkelijke huwelijksgiften konden meebrengen,
nog maar steeds niet getrouwd waren. Door het winkeltje, waarschijnlijk, dat een
jongen van eenigen stand afschrikte, terwijl zij te beschaafd waren, te veel juffers,
om een ambachtsman te verlokken: Barbara, en de snoezige Marianna. Zij, de jongste,
was de eerste Marianna in zijn leven, die hem lief was geweest, of veeleer lief voor
hem was geweest. O, deze voor hem zoo mooi-lichtende naam! Ja, hij wilde naar
zijn eerste Marianna terug, naar Rome, om er zich een toekomst te verzekeren.
***
Hij nam zich voor daarover met la Romanina te spreken, den band tusschen haar en
hem los te maken, langzaam, voorzichtig, onvoelbaar, vezel voor vezel, om zoo te
zeggen, zoodat zij op een goeden dag tegenover elkaar zouden staan, geheel vrij
ieder, en met een glimlach en een kus van goede vriendschap, afscheid zouden kunnen
nemen. Hij begon met haar over zijne ouders te spreken, zooals hij reeds vroeger
gedaan had, over het winkeltje, waaruit hij hen weg wilde hebben, over zijne zusjes,
voor wie het toch tijd werd, dat zij een man kregen, over dien luien Leopoldo met
zijn latijn. Zij hoorde hem met innige belangstelling aan, toestemmend het hoofd
knikkend: ‘ik zou al die lieve menschen
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zoo gaarne willen kennen’, zei zij nadenkend, ‘ik ben zeker, dat wij goede vrienden
zouden zijn.’
Dit was allerliefst van haar, hij gaf er haar een kus voor, maar niet de weg, dien
hij met haar wilde inslaan. Op een anderen dag sprak hij over zijn toekomst: hoe
onzeker die was, hij die niets anders bezat dan die drie prebendetjes, hem door zijn
pleegvader nagelaten. Haar gezicht betrok daarbij. Zij wilde zeggen, dat zoolang zij
leefde.... Het was toch wezenlijk verkeerd van hem geweest, dat hij zijn rechtsstudie
had opgegeven. Hij was al candidaat, zòòveel moeite zou het hem niet gekost hebben
doctor te worden. Die verwenschte Castagnola ook!
‘Ik verwensch dien leelijkerd niet’, antwoordde zij, terwijl zij de armen om zijn
hals sloeg: ‘door hem ben-je de mijne geworden.’
Hij fronste even de wenkbrauwen. ‘En voorts’, vervolgde zij dadelijk, ‘wat belet
je om nog doctor in de rechten te worden?’
Zij spraken daar een poosje over door, over Rome, waar nu het Conclaaf werd
gehouden. Wie zou wel Paus kunnen worden? Zou Frankrijk, Spanje of Oostenrijk
het winnen? Of zou het een der ‘IJveraars’ zijn? Reeds duurde het Conclaaf, waarheen
kardinaal Althann dadelijk was opgetrokken, eenige weken. Reeds was het volk te
Rome te hoop geloopen op het gerucht, dat een kardinaal benoemd was, dien het
haatte. Maar op wien dan ook de Heilige Geest zijn keus zou laten vallen, zeker niet
op den lichtzinnigen kardinaal Ottoboni, Metastasio's peetvader, die zich trouwens
nooit aan hem gelegen had laten liggen. Het zou anders toch voor haar Pietro wel
aardig geweest zijn, vond la Romanina, vooral nu hij naam had gemaakt als dichter,
den Paus zelf tot peetvader te hebben. Het was een gekheid geweest, erkende hij nu,
naar Napels te zijn gekomen.
Hij verzweeg, nu zooals vroeger, de oorzaak: zijn ontrouw jegens Rosalia Gasparini,
hij op het punt om getrouwd man te worden! De notaris al bij het aanstaande huwelijk
betrokken!
La Romanina zag hem ietwat droevig aan. Het was volstrekt niet lief wat hij zei.
Zij zuchtte even, terwijl hare oogen vochtig werden. Zij zat naast hem op de sofa,
terwijl zij haar gelaat afgewend had naar den bonten papagaai, die van zijn stok
afklom om met haar te spelen. Maar in zijn wensch om haar met zijn zeggen te
verzoenen, en haar zacht voor te bereiden op het verdere, greep Metastasio haar hand
en streelde hare vingers met kostbare
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ringen gesierd. ‘In Rome, zei hij zacht, ‘zou ik zeker gemakkelijker dan hier carrière
kunnen maken, wanneer ik mijn doctorstitel had. Ik ken er zooveel invloedrijke
menschen, van de kerk, van het Arcadia, van den adel, dat ik mij afvraag of ik niet
eigenlijk naar Rome zou moeten gaan?’
Hij was bang geweest deze woorden uit te spreken, had het slechts met de hevigste
gemoedsbeklemming gedaan. Maar in stêe, dat hij haar hoorde uitbarsten in een of
anderen uitroep van verdriet, zag zij hem lief-ernstig aan, stil een oogenblik, alsof
zij over iets nadacht, toen, toch niet zonder eenige ontroering in haar stem, zei zij:
‘goed, laten wij naar Rome gaan, ook ik houd van Rome, Romeinsche die ik ben....’
Hij wist niet wat hij hoorde!
Zij had dus - en hij dankte er stil den hemel voor - zijn bedoeling nièt begrepen,
nièt gevat, dat hij haar wilde voorbereiden op een scheiding, met het denken waaraan
hij zich, wàt zij hem ook zou hebben gekost, reeds verzoend had. Voor hààr bestond
de mogelijkheid eener vrijwillige scheiding niet. Daarentegen deed zij voor hem
afstand van haar kunst!
Zijne oogen, zijn mond sperden zich open. Zulk een zelfopoffering! Maar die
vrouw was kortweg subliem! ‘En je kunst dan?’ bracht hij er met moeite uit.
Zij haalde droevig de schouders op, terwijl haar hoofd op de borst zonk. ‘Ik heb
daar al over nagedacht’, antwoordde zij zacht, ‘lang en ernstig. Dank zij jou, dank
zij je Dido, heb ik een hoogte bereikt, die ik niet zal kunnen overtreffen. Ik kan nog
eenige jaren succes hebben, nog ben ik la Romanina, de zangeres, die onder de beste
wordt gerekend, maar hoe zal dat zijn later, wanneer ik.... niet meer la Romanina zal
zijn, wanneer bijvoorbeeld la Tesi, die - waarom zou ik moeite hebben het te
erkennen? - als Dorina onverbeterlijk was, als mijn mededingster mij al dadelijk
door haar jeugd overtreft? Ik heb daar lang en ernstig over nagedacht, zeg ik, en mij
afgevraagd, of het niet verstandig, niet wenschelijk is nu afscheid van het tooneel te
nemen, met dien heerlijken triomf van je Dido, dan dat het publiek later van mij zegt:
“het wordt tijd, dat die Romanina haar partij oprolt, en naar huis gaat!” O, neen,
neen, dat zou ik niet overleven, zulk een oogenblik van teleurstelling. Ik neem afscheid
van het tooneel!’

Groot Nederland. Jaargang 11

730
Onder den indruk van dit onverwacht besluit zijner vriendin, bleef hij het denkbeeld
een oogenblik aanstaren. Toen kuste hij haar hand, met hartstochtelijke, met oprechte
vereering. ‘Maar, cara mia, zei hij, dat zou jammer zijn. Wacht daar althans nog
mee, je kunt nog jaren van de grootste successen genieten. In Rome is er voor jou
niets te doen, door dien krankzinnigen maatregel om geen vrouwen op het tooneel
toe te laten. Het zou waarachtig zonde zijn als je het tooneel verliet. Iedereen zou er
over roepen!’
Zij glimlachte nu weêr, de bleekheid, welke, toen zij hem over haar besluit
gesproken had, door haar lief-ernstig gelaat was getrokken, verdween voor een
kleurtje van voldoening, dat hij dit zei, dat hij dit zoo lief zei. Zij gaf hem een zoen
op de wang en streek hare vingers door zijne mooie krullende lokken, die hij met
zoo veel zwier van achteren in een strik had vereenigd.
‘Mijn besluit is genomen. Je wilt naar Rome, wij gaan naar Rome; je wilt je ouders
uit dat winkeltje weg hebben: je ouders zullen uit dat winkeltje weg. Dit neem ik op
mij. M'n god, ik ben rijk genoeg, waarvoor dient m'n geld, waarvoor heb ik het dan
om jou, mijn Pierino, mijn eenigste geluk, te dienen? Wij huren in Rome een groot
huis, en je ouders, je zusters, je broer Leopoldo, “Bulga”, jij en ik, wij vormen één
groot huisgezin, één ménagerie, mag ik wel zeggen.’
Hij wierp zich achterover van ontroering, en bedekte zijne oogen met de hand,
terwijl hij de hare nu in een dankbaar gevoel vast greep. Wat had die vrouw een
groot, een edel hart, hoeveel malen was zij zijn betere! Hij schaamde zich nu voor
haar, hij die er aan gedacht had zich van haar los te maken: zij bracht hem dit offer!
Het offer van haar kunst! Want zoo was het: zij kon nog jaren succes hebben, haar
stem was nog zoo frisch en krachtig als op den eersten dag!
‘Mijn lieve, groote, bewonderenswaardige Romanina!’ bracht hij er haast snikkend
uit.
Zij sloot hem in de armen, al genoeg beloond door deze woorden. Zij kuste hem
op de wangen, op de oogen, op den mond. ‘Wat zou ik niet voor je doen, dat ik zoo
gemakkelijk doen kan?’ vroeg zij. En ook hij omhelsde haar nu, kuste haar nu,
teederlijk, hartstochtelijk, zijn lieve, groote, bewonderenswaardige Romanina!
‘Maar luister,’ vervolgde zij, ‘ik stel één conditie. Het volgende jaar is, zooals je
weet, een Jubeljaar, geen carneval dus in Rome.
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Het zal er saai, het zal er taai zijn. Daarentegen zal, juist omdat het carneval in Rome
niets zal zijn, dat in Venetië waarschijnlijk buitengewoon aardig en levendig wezen.
Je hebt voor Porpora en Il Farinello dien Sifax geschreven, laten wij ook voor het
volgende seizoen naar Venetië gaan. Dáár heb ik mijn eerste succes genoten, dáár
wil ik afscheid nemen van mijn kunst. Vind-je dat goed, mijn Pierino?’
Hij zag haar met een uitdrukking van volkomen verteedering aan. O, hij had haar
lief, hij gevoelde het nu.
‘Het kost je toch wel moeite afscheid te nemen van het tooneel’, zei hij
weemoedig-glimlachend, terwijl hij haar doordringend aanzag.
Zij kreeg een kleur, en beet zich op de onderlip om haar aandoening te beheerschen.
Eindelijk bracht zij er met sidderende stem uit: ‘moeite? ja, natuurlijk? Maar, zooals
ik zeg: mijn besluit is niet nieuw, ik heb er dadelijk na het Dido-succes over gedacht.
Ik wil daar, in Venetië, de Verlaten Dido zingen, met Il Farinello als Aeneas. Il
Gizziello is er prachtig in, maar ik kan mij voorstellen, dat Carluccio hem nog zal
overtreffen. Het zal een heerlijke tijd zijn voor ons allen: mijn afscheid als in een
apotheose. Il Farinello, je “Tweelingsbroeder” - zij zei dezen naam, dien Metastasio
aan Carlo Broschi gegeven had, niet zonder een prikje van jaloerschheid - zal daar
zijn reeks van successen kunnen voortzetten. En als er dan nog wat van het succes
overschiet, want het seizoen duurt lang in Venetië, zingen wij Sifax van Porpora.
Wat zeg je daar van, mijn schat?’
O, het plan lokte hem aan: het was een heerlijk verschiet, dat zij voor hem opende,
een verschiet vol beteekenis voor haar, voor hem, voor allen, maar tevens vol
verlokking. Hun vertrek uit Napels, hun korte terugkomst in Rome, dan de reis naar
Venetië, de onvergelijkelijke stad, die hij nog niet kende, maar die, zei men, was als
een betoovering: het overstelpte hem er aan te denken.
‘En Bulga?’ vroeg hij om wat te zeggen.
‘O, “Bulga”! “Bulga” is met alles tevreden. “Bulga” zal opgetogen zijn als hij
hoort van Venetië. Hij heeft daar ook een poos lang gezongen.’
Zij stond op en sloot, daar ook hij zich verhief, zijn gezicht in beide hare handen,
terwijl zij hem met een uitdrukking van
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ernst en verteedering in de oogen zag. ‘Dat is dus afgesproken, hè, wij pakken ons
bundeltje bijeen, en verlaten Napels. Wij gaan evenals de anderen den boer op: naar
Rome, naar Venetië, naar Rome terug. Waar jij bent is mijn geluk, zonder jou heeft
het leven geen waarde voor me.’
En nu sloot hij haar in de armen, verteederd door een onzegbaar gevoel van
dankbare liefde.
*

**

La Romanina had zich inderdaad na de heerlijke overwinning der Verlaten Dido de
vraag gesteld of zij niet beter deed nu, op deze zonnehoogte van haar kunst, het
tooneel te verlaten dan te wachten tot het publiek gebreken in haar stem zou ontdekken
welke, ofschoon zij mocht denken nog jaren tijd te hebben, zich zeker eens zouden
verraden. Maar deze gedachte was ondergegaan in de dagelijksche levensindrukken,
tot Metastasio haar, niet geheel onverwacht, op de wenschelijkheid wees voor zijn
volgend leven van een vestiging in Rome. Vaarwel te zeggen, dadelijk, haar kunst
van dagelijksche inspanning en belooning, van nooit opgegeven strijd tegen steeds
onverwachte en ongekende moeilijkheden, maar ook van innerlijke voldoening,
welke tezamen die groote eind-overwinningen voor het publiek gaven: het was wèl
het grootste bewijs harer toewijding aan hem, dat zij hem ooit geschonken had, maar
de opoffering er van werd haar gemakkelijk gemaakt door haar liefde. De reis naar
Venetië, het speelseizoen dààr, zou dan een overgang zijn tot een leven van een nog
volkomener overgaaf aan haar liefde dan nù, zij nog afgeleid door het tooneel. Zij
wilde geheel de dienares zijn van den man, dien zij liefhad, van den dichter, dien zij
bewonderde. Zij zou dus afscheid nemen van haar kunst voor een publiek, dat haar
vreemd was geworden, het Venetiaansche, terwijl zij liever stil wegging uit Napels,
waar het, hartstochtelijk in zijn vereering en liefde, maar onnadenkend in zijn
lichtzinnigheid, het haar dubbel moeilijk zou hebben gemaakt: èn door zijn geestdrift
èn door zijn opspraak.
Deze gedachten, niet geheel nieuw voor haar, waren in het oogenblik van haar
gesprek met haar vriend gerijpt tot besluit, aan de uitvoering waarvan zij onmiddellijk
begon. Allereerst sprak
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zij er ‘Bulga’ over. Deze wist niet wat hij hoorde, in 't eerst. In Rome wonen?! ‘Maar
daar kun-je niet zingen!’ zei hij.
‘Ik zing niet meer, ik schei er uit,’ antwoordde zij.
Zij nam hem zacht bij de hand: den mooien, onbeduidenden jongen, voor wien zij
een gevoel had gekend, dat niet lang in haar geleefd had, maar dien zij om zijn
goedhartigheid en vroolijkheid toch wel gaarne mocht. Zij geleidde hem naar de sofa
en verklaarde hem haar besluit. Hij protesteerde: haar vrees voor een latere
vermindering van haar roem was geheel ongegrond. Zij wist hem echter te doen
begrijpen, waarom ze het beter vond nu maar heen te gaan. Al zei zij niet, dat zij het
enkel deed ter wille van Metastasio.
Het vooruitzicht van het speelseizoen in Venetië, de reis daar heen, de vestiging
in Rome, bevredigde ‘Bulga’ geheel. Hij haalde even de schouders op, alsof hij
zeggen wilde: ‘jij bent de meesteres, jij moet weten wat je doet.’ Wel speet het hem,
Napolitaan, uit Napels weg te gaan, waar hij zoovele vriendjes en vooral vriendinnetjes
had. Maar het oude leven van trekkend virtuoos had maar een roep te doen hooren
om in zijn verlokking van hernieuwde zwerftochten den lust in hem wakker te roepen.
Het carneval te Venetië! Welk een wilde tuimel van vroolijkheid, en hij, zieltje zonder
gewicht, kon anderen laten zorgen, om zelf door het leven te fladderen. Al had dan
ook dit gefladder soms zijne onbehagelijkheidjes. Goedhartig, lichtzinnig en geheel
onder de heerschappij van La Romanina's geestelijke meerderheid, was hij haar
gehoorzame dienaar. Wat zij besliste was zijn wet.
*

**

Maar, natuurlijk, hare vrienden, hare naaste vereerders vonden la Romanina's besluit
volslagen dwaasheid, en ofschoon dan sommigen begrepen, dat zij het deed om der
wille van Metastasio, allen protesteerden er tegen. Welk een verlies voor het
Napelsche melodrama! Mazzanti was wanhopig, de heeren van het Adelscasino, die
de eigenaars waren van den Sint-Bartholomeus-schouwburg, trachtten haar te
overreden op haar besluit terug te komen. De eenige, die, in 't geheim, er over juichte,
was la Tesi. Die had waarlijk wel geluk in Napels! In één seizoen had zij er de gunst
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van het publiek en de bijzondere bescherming van den oudsten Farina gewonnen, en
nu werd zij door la Romanina's vertrek ‘eerste vrouw’ van een der voornaamste
schouwburgen in Italië. Trouwens, met haar talent en haar schoonheid was het
verwonderlijk, dat het groote succes niet eerder was gekomen.
Maar terwijl het gerucht van la Romanina's spoedig heengaan zich door Napels
verspreidde, vond het, naarmate het zich verder van haar vriendengroep uitcirkelde,
oppervlakkiger spijt, wijl ieder werd bezig gehouden door de vraag wien het Conclaaf
te Rome als Paus zou aanwijzen? Eindelijk kwam het bericht, dat de Heilige Geest
zijn keus gevestigd had op kardinaal Orsini, een geboren Romein, ja, maar die als
bisschop van Benevento, zulk een voorkeur voor het Zuidelijke volk had doen blijken,
dat de Napolitanen er zich zeer mede ingenomen verklaarden en den Heiligen Geest
zeer roemden. In Rome was het volk over de keus minder tevreden. Kardinaal Orsini
was ongetwijfeld een heilig man, zelfs een te heilig man. De Romeinen zaten te dicht
op het Heilige en bij de Heiligen, om over heiligheid in 't algemeen niet ietwat
sceptisch te denken. De nieuwe Paus zou regeeren onder den naam van Benedictus,
den dertiende dus, en men had zijne regeeringsdaden af te wachten. Men voorspelde
er weinig goeds van. Al hing véél af van de vraag wien de Heilige Vader tot
staats-secretaris zou benoemen. En dan, het volgend jaar was het Jubeljaar: veel
vreemdelingen, veel kerkelijke plechtigheden, een aardige duit verdienste, mààr...
geen carneval!
‘Bulga’ toonde intusschen wat hij waard was. De voorbereiding tot de verhuizing
naar Rome, la Romanina's optreden gedurende het seizoen in Venetië - waar het
publiek al opgetogen was over het vooruitzicht! - dit alles bedisselde, regelde,
beschreef hij. La Romanina had niets te doen, dan, het ging wèl met een zwaar hart,
afscheid te nemen van hare vrienden, van hare begunstigers. Maar een brief van den
grooten Venetiaan Benedetto Marcello, toondichter van gewijde muziek, van psalmen
vooral, zooals zelfs Leo niet verhevener had gegeven, een brief van al dadelijke
verwelkoming in zijn geboortestad, verlevendigde haar verlangen Venetië terug te
zien, dat zoovele lieve herinneringen voor haar bezat, en verminderde haar droefheid
om het luchthartige, maar toch ook wel heel-lieve Napels vaarwel te zeggen.
Die voortreffelijke maestro Marcello! Welk een gestreng beoor-
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deelaar kon hij zijn! Hoe scherp kon hij zich uitlaten over de slechte gewoonten der
virtuosen op het tooneel. Maar tegenover haar was hij steeds van een bijzondere
goedgunstigheid geweest. Trouwens de gebreken, welke hij in zangers en zangeressen
hekelde, verfoeide zij niet minder, en zij had steeds haar best gedaan zich er voor te
vrijwaren. Hij was zeer gezien, il maestro Marcello, Venetiaan ook van voorname
familie. Het eenige wat men in hem afkeurde was zijn voorliefde voor den Franschen
meester Lulli, ofschoon deze, door zijn geboorte, toch ook weer half-Italiaan was.
Maar Marcello zocht diens en andere Fransche muziek in Italië bekend te maken, en
waartoe diende dit? Zelfs indien Lulli's muziek al iets meer ware geweest dan een
verbarbaarsching van de Italiaansche, dan nog zou Fransche muziek in Italië bekend
te maken iets dergelijks zijn geweest als uilen naar Athene te brengen. Maar wie, ik
vraag wie? wie, per caritá, ànders dan die brave Marcello bezat ooren bestand tegen
die Gallische vergroving van de Italiaansche kunst bij uitnemendheid? En aangenomen
nog, dat men voor Lulli al een oogenblik een uitzondering maakte, wàt waren die
andere Fransche monsou's waard? Om heelemaal te zwijgen van het feit, dat het
Fransch een volkomen onzingbare taal was. Neen, neen, alle respect voor Marcello,
maar hierin had hij het toch mis. Enfin! ieder had zoo zijn stokpaardjes.
Aldus had la Romanina vaak over haar Venetiaanschen begunstiger door hare
Napelsche vrienden: Scarlatti, Porpora, Leo en anderen, hooren spreken, ofschoon,
in den laatsten tijd de jongeren: Pergolese, Hasse, ‘de goeie Sakser’, zooals deze
Hamburger gewoonlijk genoemd werd, toch wêer voor meester Marcello in zijn
gunst voor Fransche muziek, partij trokken. Lulli bijvoorbeeld roemden zij zeer. Alle
dansers en danseressen, ook la Bettina, bijvoorbeeld, waren het eens, dat zij op
Italiaansche muziek niet half zooveel konden doen als op Fransche. Daar zat meer
‘dans’ in. La Romanina wilde daarover niet oordeelen: zij aanbad de Italiaansche
muziek als een godheid, waaraan zij geheel haar leven gewijd had. Zij wist niets,
althans heel weinig, van Fransche muziek, maar zeker, het Fransch was heelemaal
geen taal om te zingen, vond ook zij: zoo hard, zoo vol neusklanken. De Italiaansche
muziek eischte de geheele toewijding van een kunstenaarsleven. Deze toewijding
had zij geschonken in volkomen overgaaf harer ziel, en nu zij zich voorbereidde den
dienst dezer godheid vaarwel
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te zeggen, was het haar soms wel te moede als bij een ontijdig sterven.
Intusschen scheef Vinci uit Rome, dat hij met zijn muziek voor De Verlaten Dido
klaar, en er zelf mee tevreden was, en vernam Metastasio ook van zijne vrienden
daar, dat de maestro er een opera van gemaakt had, welke die van Sarro ver overtrof.
De Verlaten Dido van Sarro was dadelijk na het Napelsche succes ook in den
Aliberti-schouwburg van Rome opgevoerd, en er gunstig ontvangen, maar de
toejuichingen hadden veel meer het gedicht dan de muziek gegolden. Nu voorspelden
zij, dat Sarro's muziek afgedaan zou hebben, overal, zoodra het publiek met het werk
van Vinci had kennis gemaakt. Ongelukkig was er in het aanstaande Jubeljaar geen
sprake van, dat de eerste opvoeringen van het werk in Rome zouden kunnen worden
gegeven.
Niet prettig voor Sarro om te hooren. La Romanina en Metastasio verzwegen het
hem. Maar het gerucht, dat de beroemde zangeres het volgende seizoen in Venetië
zou optreden om daar afscheid te nemen van het tooneel, was naar Rome overgewaaid,
en nu deed Vinci, terwijl hij haar van zijn muziek een afschrift zond, haar het voorstel
zijn werk er voor het publiek te brengen, zij natuurlijk in de rol van Dido en Il
Farinello als Aeneas. Zij las de partituur door en vond, dat men er niets te veel van
gezegd had. Het was een meesterstuk en stond hoog boven dat van Sarro in rijkdom
van kleur, in gloed, in dramatische kracht. Vooral de partij van Dido! Toen zij die,
alleen met Metastasio, op 't eerste zicht, doorzong, trilde zij van aandoening, en
toch.... en toch.... Dido in Sarro's schepping was een stuk van haar hart geworden,
zij kon die muziek er maar niet zoo uit los maken. Voor haar was Dido één met
Sarro's muziek, en de vrees beving haar, dat zij met die van Vinci niet zoo gelukkig
zou zijn. Zij vond het ook onedel jegens maestro Sarro om nu dadelijk naar zijn
mededinger over te loopen.... neen, néén, zij kon het niet doen, wàt Metastasio haar
ook zeide om haar van haar goed recht te overtuigen om het mindere werk voor het
meerdere te laten varen en haar roem door Vinci's schepping te verhoogen. Zij bleef
bij Sarro's muziek, en bij het besluit om in zìjn schepping, die zich in haar had
doorleefd, te Venetië op te treden. Op zijn best wilde zij Vinci beloven, dat wanneer
Sarro's Dido in Venetië niet meer ging, er afgehoord was, zich-zelf en Metastasio's
drama in zijn muziek te hernieuwen.
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De tijd naderde, dat zij Napels zouden verlaten: het huisraad, voor zooveel la
Romanina het naar Rome wilde meenemen, was reeds ingepakt op buffelwagens en
de laatste dagen leefden de drie in een herberg. Metastasio nam afscheid van zijne
voorname kennissen. Bij kardinaal Althann, pas van het Conclaaf terug, wachtte hem
de aangename verrassing, dat Z.E. hem onmiddellijk over het succes begon te spreken,
dat zijn Verlaten Dido, met Il Farinello als Aeneas, aan het hof te Weenen had
gevonden. Hunne Keizerlijke Majesteiten waren er hoogelijk mee ingenomen, Hare
jonge Keizerlijke Hoogheid, de Aartshertogin Maria Theresia, dweepte er mee. Men
vond het algemeen een meesterstuk, en zei, dat Zeno tot zoo iets niet in staat was.
Men had daar echter de Dido gegeven in de muziek van Albinoni, en naar wat gravin
Althann er over schreef moest die veel dramatischer zijn dan de muziek van il maestro
Sarro.
‘En Hare Excellentie de gravin Althann?’ waagde Metastasio te vragen.
Wat zijn schoonzuster aangaat: telkens wanneer het ter sprake kwam, antwoordde
de onderkoning, gaf zij als haar meening te kennen, dat er maar een dichter was die
Apostolo Zeno kon opvolgen, en dat was hij. Zelfs vond zij, dat Zeno nu maar op
pensioen gesteld moest worden, maar Zijne Cesarlijke Majesteit wilde daar niet van
hooren, wijl Zeno zich in Hoogstdeszelfs bijzondere gunst verheugde. ‘Maar’ zoo
eindigde de kardinaal, op gravin Marianna kun je rekenen als op een trouwe vriendin.
Zij is zéér met je ingenomen, bijzònder met je ingenomen, mijn zoon’, herhaalde de
kerkvorstelijke onderkoning ietwat afgedwaald van gedachten, terwijl hij, om op
zijn verhaal te komen, een lading snuif nam uit zijn gouden doos en Metastasio zelfs
de eer aandeed een snuifje aan te bieden.
Met een buiging en een bevallig afwijzend gebaar bedankte de dichter eerst voor
deze te groote eer, maar Z.E. hield aan, en toen Metastasio vijf, zes korrels uit de
kostbare doos had genomen en daarvan, zoo krachtig was dit geurig kruid, heel even
niesde, zei Z.E. genadig: ‘God zegen je, m'n zoon!’
‘En je gaat zoo naar Rome, hoor ik, je verlaat zoo dit schoone Napels?’, vervolgde
de onderkoning weer geheel bij zijne positieven door de genoten prise, waarvan hij
de gemorste korrels van zijn kanten bef weg pinkte.
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Metastasio wilde hem uitleggen waarom, maar Z.E. liet hem niet aan het woord. Wat
'n Conclaaf was dat geweest, urmde hij. De Heilige Geest had nu zijn keus laten
vallen op kardinaal Orsini, en, zeker, de Heilige Geest moest weten wat Hij deed.
Maar hij durfde wel zeggen, dat de Kerkelijke Staat met reuzenschreden achteruitging.
De nieuwgekozen Paus was de laatste man voor het hooge ambt geschikt: een
fanatieke monnik, die net zooveel verstand van staatszaken had ‘als m'n koetsier’.
Daar had hij nu dien Coscia, zijn gunsteling, een schoelje, den zoon van een
waschvrouw, reeds dadelijk tot kardinaal benoemd, en er was geen twijfel of deze
zou kardinaal Paolucci, die het wel niet lang meer zou maken, als staatssecretaris
opvolgen! Z.E. hief de handen en de oogen opwaarts van ergernis. Maar dadelijk
werd zijn rond, rood gezicht in de sombere omwolking zijner monumentale krulpruik
weêr goedig, glimlachend, kortom: de volle maan in een herfstnacht. Hij reikte
Metastasio de hand, die dadelijk neêrknielde en haar kuste: ‘ga, mijn zoon’, zei Z.E.,
plechtig, ‘ga naar de zoogenaamde Eeuwige Stad, en doe ons verder nog genieten
van je schoone dichtgave. Indien ik in Weenen wat voor je doen kan, reken dan op
mij.’ En met een statige handbeweging gaf hij te kennen, dat de dichter vertrekken
kon.
Metastasio was boven het aardsche uit van geluk.
***
Het was begin Juni reeds, toen het drietal la Romanina, Metastasio en ‘Bulga’, de
twee mannen, beurt om beurt, den papegaai in zijn kooi op hunne knieën, de reis
naar Rome ondernam in een door twee, soms door drie paarden getrokken ‘Amadis’,
een open cabriolet.
La Romanina was stil, verdrietig, ondanks de moeite, welke zij zich gaf om een
zorgeloos gezicht te zetten. Niemand, die in Napels het overschuimende leven heeft
genoten, ontkomt aan zijn betoovering en gaat er dan van heen zonder een beklemming
des harten, pijnlijker naarmate hij of zij deze stad, waar het leven altijd jong blijft,
heeft liefgehad. En hoe had la Romanina haar harteleven met Napels vastgeklonken
gevoeld? Reeds in haar jeugd had men er haar toegejuicht, later, op het hoogste punt
van haar roem, haar gehuldigd als een koningin. Zij had er in haar
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kunst zeer gelukkige uren gekend; zij had er Metastasio ontmoet.
Het is waar, dat zij van al hare zieleherinneringen tenminste dezen schat meenam,
maar toch.... Napels te verlaten, misschien voor altijd: in de oogenblikken van haar
alleen-zijn had zij er om geweend, en toen het scheidingsuur geslagen was, toen alle
goede vrienden, o, een groot, gròòt getal haar bij het vertrek voor 't laatst de hand
drukten of kusten, toen was haar keel dik van aandoening, en kon zij de tranen niet
allen uit hare oogen wegpersen.
Maar ‘Bulga's’ vroolijkheid en Metastasio bemoedigend woord sterkten haar.
Metastasio? O, die zag zijn levensweg recht voor zich, zelfbewust, ofschoon ijdel
noch hoogmoedig. Hij ging regelrecht op den roem, op nog grooteren roem af. Napels,
dat ook hij toch wel genegen was, beschouwde hij als een halte, welke hij nu achter
zich liet. Hij ging naar Rome! Buitendien: zijne ouders terug te zien, van wie hij,
ondanks alle verwijdering, was blijven houden, zijne zusters, Marianna vooral, ‘de
eerste Marianna’, zooals hij haar altijd voor zich noemde, Barbara, Leopoldo: hij
had hen in zoovele jaren niet gezien. Hij zou hen nu weer terug hebben.... neen,
zeker, het kostte hem geen zuchtje Napels vaarwel te zeggen. Ook was in het
geheimste van zijn ziel de begeerte Rosalia Gasparini terug te zien. O, steelsch maar,
want zij was getrouwd. Zij behoorde een anderen man, en hoe zij over hem dacht
had hij kunnen vermoeden, indien zijn broer Leopoldo hem daarover niet reeds lang
geleden hadde ingelicht. Maar de herinnering aan haar was niet dood in zijn hart,
daartoe had hij haar.... waarlijk zeer lief gehad. Ofschoon hij het toch was geweest,
die was heengegaan. Ongetwijfeld het was liefde, jeugdig-onberedeneerde liefde
geweest, die hij voor haar gevoeld had, maar het denkbeeld, dat hij, haast hals over
kop, in het huwelijk zou zijn geloopen en zoo zijn toekomst vernietigd zou hebben,
had hem zulk een schrik berokkend, dat hij als een op hol geslagen paard van Rome
was weggevlucht. En nu keerde hij naar Rome terug, wèl te moede, en klopte zijn
hart heel even sneller in de hoop haar terug te zien, even maar, steelsch maar....
immers het verleden was dood, voor haar en voor hem. O, hij verlangde te Rome te
komen. ‘Addio, bella Napoli! Stad van verrukking!’
Och ja, ‘Bulga’ was oòk vroolijk. Wanneer was die het niet? Die had altijd een
schertsend woord in zijn warmen Zuidelijken tongval, altijd een lach om zijne
blinkend witte tanden. Tusschen
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deze twee menschen, die haar lief waren, op verschillende wijze, maar zeer lief
beiden, tusschen deze twee verpersoonlijkte bemoedigingen kon la Romanina haar
droefheid om Napels vaarwel te moeten zeggen, toch niet lang opkroppen. Zij droogde
hare betraande oogen, loosde een diepe zucht, een zeer zware zucht, en toen glimlachte
ook zij: ten slotte had het toch wel wat aantrekkelijks om weêr het oude zigeunerleven
te hervatten. De gedachte er aan verjeugdigde haar. Zij drukte haar beide ‘jongens’,
zooals zij hen noemde, de hand, en zei: ‘wij zijn naar Rome op weg. Ik denk, dat wij
ook daar, en overal waar de Allerheiligste Madonna ons geleidt, wel een beetje geluk
zullen vinden.’
En dan, weet ge, dit ‘Gelukkig Campania’ was op dezen vroegzomermorgen van
zoo heerlijke schoonheid. Tot bij Capua was het land vrij vlak, maar de groene bergen
rechts waren zoo bevallig van lijn. Veel stof, natuurlijk, veel last van baatzuchtige
postiljons. ‘Bulga’ dreigde, tusschen twee schaterlachen of twee Napelsche liedjes
in, telkens met dood en verderf bij iedere posthalte. Veel warmte òòk. Zoo gedrongen
de drie in de nauwe ‘Amadis, veel gerammel, geratel, geschok. Kortom voor hun
pleizier waren zij niet uit. En dan met dien lastigen papegaai, die niet wist hoe hij
het had, en onder zijn dek het zonderlingste gekrauw deed hooren. Nergens aan den
weg iets te krijgen. Zij hadden proviand en wijn meegenomen, maar vonden geen
dronk drinkbaar water. Dan die nachthalten in ellendige herbergen. In Capua hadden
zij met een bejaard paar één kamer met gebroken vensters moeten deelen:
burgermenschen van Gaeta, een notaris en zijn ega. De waard beschikte, dat la
Romanina met de bejaarde notaresse in een bed, en de drie mannen in het andere
zouden slapen. De twee oudjes hadden hen vriendelijk genoeg ontvangen, maar de
juffrouw bezat een geur, dien ‘Bulga’ aan haar heiligheid toeschreef. La Romanina
gevoelde zich niet waardig genoeg met het oudje een rustplaats te deelen, en gaf,
ook een beetje om de oude juffrouw pleizier te doen, vriendelijk te kennen het eene
bed gaarne aan het brave echtpaar te gunnen, terwijl zij het andere wel met hare twee
reisgenooten zou deelen. De juffrouw toonde zich daardoor hevig in haar deugd
geschokt, en sprak dien avond geen woord meer, noch tot la Romanina, noch tot dier
twee reisgenooten.
Maar den volgenden dag reeds was de reis aangenamer. Het ging op Garigliano
aan, de weg was beter, de omgeving schooner
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nog dan gisteren, zij bereikten de klassieke heuvelen en beken door Ovidius bezongen,
de ‘rustige Liris’, en Metastasio vertelde er zijn vriendin van, en citeerde haar de
verzen van dien dichter. Ook vonden zij daar een beter nachtverblijf, ofschoon ‘Bulga’
- want er was niemand om iets voor hen te bereiden - dadelijk na aankomst naar de
keuken moest. Maar hij kende zijn gelijke niet in het bereiden van een Napelsche
maccharoni met veel sju en veel tomatensap. Wat de kippen betreft, welke hij aan
het spit braadde: de koks van kardinaal Althann zouden deze nauwlettende taak niet
beter volbracht hebben.
Er werd in die herberg veel gesproken over roovers in de buurt: een paar dagen
geleden was een ‘Engelsch’ reisgezelschap uitgeplunderd. Buitendien was de kust
van Terracina niet veilig, want Algerijnsche kapers waren op zee gezien. La Romanina
bestierf het haast van schrik: zij had al hare juweelen en andere kostbaarheden bij
zich. Maar ‘Bulga’ schertste er over heen: hij zou hen op zijn Napelsch de huid vol
schelden, zoo zij zich voordeden, en dan zouden ze wel aftrekken. Welnu, de reis
naar Terracina was dien derden dag een betoovering: een weergalooze schoonheid
van het land, dat - jammer genoeg - wel uitgestorven leek, doch daardoor een
ongekende stilte bezat, welke de ziel stemde tot rust. Daarentegen ondervonden zij
den last der tollenaars van den Kerkelijken Staat, want zij waren nu op Pauselijk
grondgebied: het oude Anxur met zijne tempelbouwvallen. Metastasio kende hen
allen: hij had hen zoo vaak met zijn pleegvader Gravina bezocht. Nu was hij zijn
vriendin een leerzame gids, die niet moede werd de schoonheid dezer oude zeestad
te roemen. Maar in Sermoneta was het met het nachtverblijf weer ellendig: met zijn
achten in een groote kamer in drie bedden, en dan die bedden! Voorts dat
angstwekkend gepraat over de roovers: de vorige week een reisgezelschap uitgeschud,
een paar dagen geleden de rentmeester van den hertog dood geschoten. Gelukkig
was het drietal ingehaald door twee heeren uit Napels, oòk op weg naar Rome, die
natuurlijk la Romanina kenden, en Metastasio tevens. De twee reiskoetsen zouden
achter elkaar aanrijden, den volgenden dag, naar Marino, want het was vooral in het
gebergte dààr, dat de roovers huishielden. Welnu, niets op den weg: de postiljons
mochten de reizigers nog verontrusten met verhalen van rooversontmoetingen, in de
hoop op een extra-fooi: de reis door de
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gevreesde Pontijnsche moerassen, welke zij trouwens reeds den vorigen dag bereikt
hadden, was van een volslagen rust. Maar toen zij in de herberg - en ditmaal een
goede, vergelijkenderwijze dan, niet waar? - aankwamen, vernamen zij, dat voor hen
aan een gezelschap overvallen was, waarvan een der reizigers was doodgeschoten.
La Romanina dacht te bezwijken, toen zij dit hoorde, mààr.... het gevaar was
voorbij! Het korte gedeelte tusschen Marino en Rome, bergafwaarts door de campagna
was veilig genoeg. Zij reden vroeg van Marino weg om nog voor den middag in
Rome te zijn, en toen zij daar afstapten in de oude herberg ‘De Beer’, dicht aan den
Tiber, door Metastasio bevoorkeurd om de herinneringen er aan verbonden aan
beroemde humanistische reizigers der late Renaissance, wien vonden zij daar op hen
wachten? Dien welgedanen Leopoldo! Natuurlijk met een latijnschen auteur in de
hand, waarin hij gelezen had om de spanning van het aanstaande weerzien te
verkalmen, maar die nu zijne armen zoo wijd opende om zijn jongeren, zijn
beroemden broer er in te ontvangen, dat Metastasio een oogenblik in de omhelzing
den adem verloor.
Het drietal was in Rome! De eerste dag van een nieuw leven.
***
Terwijl La Romanina in de herberg eens goed uitrustte en ‘Bulga’ in den namiddag
een beetje op het Corso ging wandelen, gold het eerste bezoek van Metastasio
natuurlijk zijn ouders in het duistere koomenijswinkeltje der Romeinsche achterstraat,
waar hij geboren was. Bijna vijf jaren waren voorbijgegaan, sinds hij hen voor 't
laatst gezien had: zijn vader met de groote militaire snorren van weleer, het haar kort
geknipt, de oogen straf onder het gefronste voorhoofd, maar dit krijgshaftig uiterlijk
verzacht door een groot voorschoot, dat hem van kin tot voeten reikte, de mouwen
van zijn hemd wat opgerold. De moeder een te vroeg afgewerkt oudje met een
doorbarsten gezichtje in een groote kanten muts, de mond mummelend, maar de
oogen levendig als een twintigjarige, met nog jeugdige neigingen tot opschik: om
den hals, boven het uitgesneden lijfje, een snoer kokkers van bloedkralen, in de ooren
gouden hoepeltjes als oorringen. Zij leken oud geworden, grijzer van haar, bleeker
en gebarstener van vel,
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maar beider lichamen waren krachtig, de harten jong, de geesten frisch.
Zij ontvingen hun intusschen beroemd geworden zoon met een hartelijkheid, welke
bewees, dat al mocht het leven hem tot Metastasio gemaakt hebben, hij voor hen een
echte Trapassi gebleven was, maar.... met een beetje ontzag ook: hij was zoo keurig,
zoo voornaam, zoo een groot-heer, en dàn.... je hoorde sinds eenigen tijd 's winters
over niets anders dan over Metastasio's Verlaten Dido en De Impresario. Natuurlijk
was de heele familie die opera's gaan zien, in de ‘bak’ van den Aliberti-schouwburg.
Il Cafariello had de partij van Dido gezongen: prachtig, maar was lang zoo goed niet
als ‘Il Ragazzo’, ‘je vriend,’ zei vader Trapassi.
Metastasio moest even bedenken wie die ‘Jongen’ was, dien men zijn vriend
noemde, tot hij zich herinnerde, dat Carlo Broschi, zijn ‘Tweelingsbroeder’, in Napels
Il Farinello genoemd, in Rome ‘de jongen’ bijgenaamd werd.
O, wat hadden zij genoten! En te denken, dat hun zoon, hun broêr, hun Pietro dit
prachtige drama en het zoo geestige tusschenspel geschreven had!
Zoo vertelde vader Trapassi, geholpen door Leopoldo, maar de moeder sprak niet
veel. Nadat zij hare gelukstranen gedroogd had, zat zij haar jongsten zoon maar te
bewonderen, stil, met dien glimlach van verzaliging om de lippen van een moeder,
die onbewust begeert, dat nu de tijd eens blijve stilstaan, de handen in rust op haar
schoot: luisterende naar de stem van haar kind, of daar nog de klanken in zijn van
weleer, bespiedende zijn gelaat of daar nog iets in is van vroeger, teleurgesteld over
zoo weinig van hoe hij eens geweest was, gelukkig en trots door de krachtige
schoonheid van den jongen man. Want mooi was haar zoon, ze had wel eens iemand
willen ontmoeten, die dat ontkend zou hebben! Al hare kinderen waren mooi, maar
Pierino was de mooiste van allen. Welk een oogen vol ziel, welk een mond vol
uitdrukking, welk een haartooi vol zwier. Hij was een heer, maar dat was hij ook
altijd geweest. O, Allergezegendste Madonna, o Zoete Kindeken Jezus, welk een
geluk, welk een geluk, dat zij haar Pierino terug had!
En, de zusjes? Barbara, Marianna! Nu maar, diè waren mooi, en in haar eenvoudig
kleedje, kort, het keursje vierkant uit-
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gesneden, geborduurde boezeltjes voor, muiltjes van marokijn met hooge hakken,
de armen bloot tot den elleboog, die in kanten strookjes schuil ging, waren het twee
snoezen, vond Metastasio. Dat was, bij het eerste weêrzien, over en weêr, een gezoen
en geknuffel, en dan telkens weêr een arm, die om zijn hals geslagen werd, of hij,
die Barbara en Marianna, - deze een keertje meer dan die, - naar zich toe trok, terwijl
hij ook wel eens opstond, onder voorwendsel dit of dat meubel, ouden vriend óók,
van nabij te bekijken, maar eigenlijk om zijn moedertje nog eens aan zijn hart te
drukken, of de hand langs zijns vaders grijze lokken te streelen. Maar dan keek hij
weêr zijn zusjes aan. Wel verdraaid! Zij droegen ieder een mouche óók! Wat stond
het ze goed, maar.... zij waren teveel juffers voor het winkeltje, dus daaraan moest
maar, hoe eer hoe beter, een eind komen.
En Leopoldo dan? Hij was te dik voor zijn leeftijd, even dertig jaar, maar een
mooie abbé was ook hij. Misschien, vond Metastasio, had hij wat meer zorg voor
zijn uiterlijk kunnen dragen: de rug van zijn zwarte kazak was wat vet van zijn lange
saamgebonden haar. Hij snoof ook te veel, en haalde dan telkens een Indischen
zakdoek te voorschijn, groot als een vlag, met groote drakenfiguren er op. Die zakdoek
hing met te lange slip altijd uit zijn rechterzak, maar om te voorkomen, dat hij hem
afhandig gemaakt werd, rolde hij er altijd een Ovidius klein formaat in, terwijl hij
de linker jaszak opbultte door een kleinen Martialis.
Metastasio was weêr thuis! En even als voorheen, tijdens het leven van zijn
pleegvader Gravina, maar nu in vèèl sterker mate, schonk een onzegbaar gevoel van
ziele-bevrediging hem een geluk van zoo teedere louterheid, dat hij niet wist wat hij
liever deed: de anderen aan te zien en hen te hooren spreken, of, onder hun aansporing,
zelf te vertellen van zijn leven in Napels, en wat nu zijne verdere plannen waren.
Zijne ouders, zijne zusters en broêr wisten natuurlijk van zijn leven met Marianna
Benzi, de beroemde Romanina, gehuwd met den vroegeren zanger Bulgarelli. Wat
zij van deze verhouding dachten, of zij haar goedkeurden of betreurden, werd
onbesproken gelaten. Door zijn overhaaste vlucht naar Napels, gevolgd door die
opspraak over dat afgebroken huwelijk met Rosalia Gasparini, toen, later, zijn
heengaan van meester Castagnola en zijn samenleven met la Romanina en haar man,
hadden zij wel eerst zor-
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gelijk het hoofd geschud, en zijn doen afgekeurd. Maar de gevolgen waren zoo ten
goede gekeerd, Pietro's succes bij de aanzienlijken was zoo voortdurend geklommen,
zoo zelfs, dat toen eens moeder Trapassi kardinaal Ottoboni op straat in zijn koets
de hand kuste, deze haar genadig had toegeknikt en gezegd: ‘onze zoon Pietro strekt
ons tot eer.’ Was het dan wonder, dat deze zoon op het gewetensboek zijner ouders,
waarin zooveel liefde en vereering ten zijnen bate stond aangeteekend, een groote
schuld had kunnen inschrijven, zonder dat zij gemerkt zouden hebben, dat hij te kort
schoot?
Maar, bovendien, voor deze burgerlieden stond la Romanina, ofschoon zij,
natuurlijk, in Rome nooit had gezongen, èn door haar roem èn door haar rijkdom
boven hun afkeuring. Eene virtuosa! Nu ja, men wist dat vrouwen van het tooneel
altijd zoo'n beetje lichtzinnig waren, en over de verhouding tot en de samenwoning
met Marianna Benzi van hun zoon Pietro hadden de ouders ook wel eens wat hooren
praten, dat hun maar half aanstond. Maar Pietro was jong, en de jeugd, niet waar?
wil haar vrijheid. Ook had hij in zijne brieven zooveel liefs geschreven over die
beroemde zangeres, die dan nu eenmaal een zwak voor hun zoon had, dat zij enkel
had te verantwoorden tegenover haar man en haar biechtvader - wanneer zij, zooals
moeder Trapassi van haar wilde hopen, en zelfs verwachtte, hare kerkelijke plichten
waarnam - dat vreemden zich daarmee niet hadden te bemoeien. Zij, als ouders zijnde,
hadden tenminste die verhouding allang aanvaard als iets, dat nu eenmaal zoo was,
en waarover men niet meer sprak.
Maar zij wisten niet wat zij hoorden, wat zij denken of zeggen moesten, de ouders
niet, de zusters niet, zelfs Leopoldo niet, toen Pietro met la Romanina's voornemen
aankwam om een groot huis te huren en dan allen samen te gaan wonen! Zij waren
er een oogenblik stil van, keken hun zoon en broêr aan alsof zij hem in eens een
neger hadden zien worden.
‘En de zaak dan?’ vroeg vader.
De zaak moest verkocht worden, zoo voordeelig mogelijk natuurlijk, niets
overhaast, want er was nog een maand of tien tijd eer zij drieën van Venetië zouden
terugkomen. Maar Leopoldo moest dat in orde zien te maken, en dan, eenmaal het
groote huis gehuurd en gemeubeld, zouden zij met z'n achten samen wonen.
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Moeder zou met behulp van de zusjes de huishouding waarnemen, vader kon een
fatsoenlijke betrekking zien te krijgen aan de Kanselarij, of anders hielp hij ‘Bulga’
in de administratie van la Romanina's vermogen, en intusschen kon er uitgezien
worden of er niet een paar behoorlijke mannen te vinden waren voor Barbara en
Mariannuccia.
‘Santissima Madonna!’ fluisterde de moeder, ontsteld van zulk een aardbeving in
een beddepan. Vader opperde bezwaren: zou het wel goed gaan? En wanneer de zaak
verkocht was en het bleek, dat het op den duur toch niet ging, wat dan? Barbara
schonk zich een glas water in voor den schrik, Marianna lachte luid op, en gaf haar
broêr op iedere wang een zoen, Leopoldo had een snuifje genomen en ontrolde nu
zijn rooden drakenzakdoek als een vreugdevlag.
Het was waarlijk tè....!
Het ging tegen den avond: den tijd, dat er telkens klanten in het winkeltje kwamen
om kaarsen, of dit of dat voor het huiselijk avondmaal te koopen. Vader werd daardoor
telkens afgeroepen: de hulpjongen kon het werk niet alleen af. Maar het duurde lang
eêr de familie zich met het breedere en lichtere levensvooruitzicht, dat la Romanina
voor haar opende, vertrouwd had gemaakt, ofschoon de vader zijne bezwaren nog
niet kon opgeven.
En toen Pietro dien avond laat naar ‘De Beer’ ging, gaf moeder Trapassi hem heel
veel beste groeten voor haar mee, en droeg zij haar zoon op om morgen zoo vroeg
mogelijk met haar en haar man te komen. Zij en vader en ‘de kinderen’ verlàngden
met haar kennis te maken.
***
Wanneer la Romanina het er op zette iemand voor zich te winnen was het moeilijk
haar te weerstaan. De voortreffelijke eigenschappen van haar hart en verstand - om
dan nu over haar kunst te zwijgen - kwamen in hare beminnelijke opwellingen telkens
zoo duidelijk uit, dat men zich gaarne aan haar bekoring overgaf. Den volgenden
morgen, bij haar bezoek aan de familie Trapassi, had zij de ouders en de kinderen
in weinig tijds geheel voor zich ingenomen, en indien de vader, toen haar plan ter
sprake kwam, nog een enkel bezwaar uitte, of de vrees, dat het samenwonen om een
of andere reden toch misschien op den duur niet zou gaan,
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deed hij dit nu slechts voor den vorm, zonder overtuiging, en zelfs vreezende, dat
hij de lieve vrouw door zijn gebrek aan vertrouwen zou kwetsen. Hij kreeg ook de
geheele familie tegen zich, aan 't hoofd de moeder, reeds geheel door la Romanina
betooverd, zoodat deze zich goed genoeg toonde om hem zelfs te hulp te schieten
door te zeggen, dat hij groot gelijk had, maar zij alles zóó wilde regelen, dat elke
vrees voor de toekomst ongegrond zou zijn.
‘Bulga’ zorgde voor de grapjes, en dank zij zijn jongensachtige luchthartigheid,
begrepen de ouders nu ook beter het huwelijk der kunstenares en de onderlinge
verhouding van het drietal. Zij waren kleinburgerlijk en dus zedenstreng genoeg om
daarin nog steeds iets te vinden, dat zij zwijgend betreurden, maar hòe, vroegen zij
zich af, hòe was het onder de aanzienlijken, waar elke gehuwde vrouw haar cicisbeo
en elke gehuwde man zijn cicisbea bezat? Zij kenden dit gebruik slechts van het
booze gerucht, en wisten niet, althans wilden in winkeltjes-steilzinnigheid niet
gelooven, dat het meerendeel dier verhoudingen volkomen platonisch was. Nu,
redeneerden zij, Pietro had zooveel met de grooten omgegaan, dat hij hun manier
van leven had overgenomen.
Het was een feestdag voor de familie, enkel vertroebeld wijl de menschen uit de
buurt het er wel op gezet schenen te hebben vader Trapassi telkens naar voren te
roepen. Natuurlijk bleven ‘la signora Marianna’, zooals la Romanina in dezen kring
deftig genoemd en ‘sor Domenico’, zooals ‘Bulga’ aangesproken werd, ten ete. Er
was voor dien middag een schotel maccheroni op zijn Napolitaansch, zooals ‘Bulga’
verklaarde in geen jaren zoo smakelijk genoten te hebben, en in de naburige publieke
braadkeuken een lammetje toebereid, aan het spit, dat allen smikkelden als karthuizers.
Leopoldo had voor den Frascataanschen wijn gezorgd, en dit kon men aan hem
overlaten. Indien deze dag een voorspelling beteekende voor de toekomstige
samenwoning der twee menschengroepen, dan zeker duidde hij harmonie en geluk
aan.
De drie zouden in Rome niet lang blijven: la Romanina verlangde de
vermoeienissen der lange reis te doorgaan voor dat de groote zomerhitte intrad,
zoodat zij zich in Venetië konden inrichten ergens, waar het gemakkelijk was dagelijks
den Lido te bereiken, om aan het strand den dag heerlijk in stroohutten door te
brengen, badende, luierende, droomende. Niettemin, enkele bezoeken moesten
gebracht worden. Metastasio vroeg audiëntie aan

Groot Nederland. Jaargang 11

748
bij zijn peetvader kardinaal Ottoboni in het Paleis der Kanselarij.
Deze kerkvorst, Venetiaan van geboorte, door zijn oom, Paus Alexander VIII, op
18 jarigen leeftijd tot kardinaal verheven, was ook nu nog niet oud: een goede vijftiger,
ietwat zwaarlijvig, maar met een fijn en geestig gezicht, niet zonder zinnelijke trekken,
groot vereerder van ‘de sekse’, zooals men het noemde, maar tevens even geleerd
als kunstminnend. Toen gedurende het jongste Conclaaf, waaruit kardinaal Orsini
als Benedictus XIII was opgekomen, Pasquino, de Romeinsche Tijl Uilenspiegel,
in wiens satiren, 's nachts aangeplakt op den vormloozen romp van een antiek
Menelausbeeld, op den hoek van een der dwarsstraten aan het Navonnaplein, de
volksgeest zich uitte:
De hemel wil Orsini.
Het volk begeert Corsini.
Het vrouwvolk Ottoboni.
De duivel Alberoni,

had de onbekende rijmelaar ten minste ten opzichte van Metastasio's peetvader juìst
gemikt. Immers, terwijl de vice-kanselier van het Heilige Collegie, bij den Heiligen
Stoel ‘Beschermer van Frankrijk’, onder de mannen van Rome in een zeer bedenkelijk
gerucht stond, waren de vrouwen zeer bijzonder met hem ingenomen.
Maar niet enkel de vrouwen: ook zij allen die de muziek als kunst of als verlustiging
beoefenden. Want onder de kardinaals waren er weinig anderen, die deze beminnelijke
en bij uitstek Italiaansche kunst met meer smaak, verstand en ijver dienden dan hij.
De concerten van kerkelijke muziek, welke hij in zijn paleis deed geven, bereikten
wat men in Rome het schoonste te genieten kreeg. Vriend en voorstander van den
grooten Venetiaan Benedetto Marcello, evenals deze toch ook wel een beetje behept
met een onverklaarbare geneigdheid tot Fransche muziek, bracht hij in kerkelijke
kringen diens motetten tot waardeering, welke de bijbelsche onderwerpen in het
Italiaansch in stêe van het Latijn verheerlijkten.
Voor zijn naaste toekomst had Metastasio opnieuw eenige hoop gevestigd op
dezen beschermer, die eerst in de laatste jaren, met iets dat naar ingenomenheid leek,
getoond had zich te herinneren, dat hij over hem als peetvader had gestaan: een gunst
door de kerkelijke heeren ruimschoots verleend, wijl zij weinig kostte en tot niets
verplichtte.
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Inderdaad ontving Zijne Eminentie den peetzoon met groote vriendelijkheid. Terwijl
deze in eerbiedige houding, na de eer van de handkus, voor hem stond, wenkte hij
zijn kamerheer hem alleen te laten, en sprak hij dadelijk zijn bewondering uit over
De Verlaten Dido. Met genadigen glimlach herinnerde hij zijn ‘zoon Pietro’ aan het
verleden, toen de jonge dichter hem en zoovele anderen in verrukking had gebracht
door zijn gelukkige gave der improvisatie.
Deze gave echter, moest Metastasio erkennen, had hij geheel verloren. De kardinaal
betreurde dit, immers hij verklaarde van zijn peetzoon te hebben gehoopt, dat deze
eenmaal de gelijke zou worden van dien uitnemenden ridder Perfetti, den vermaarden
improvisator van Siena, voor wien de groote Crescimbeni, de nu reeds grijze stichter
van de Arcadia-academie, juìst zijn invloed aanwendde om hem het volgend jaar tot
gelauwerd dichter te doen kronen op het Kapitool. Indien de Heilige Vader tot deze
plechtigheid zijn toestemming wilde verleenen, zou Perfetti de eerste dichter zijn
wien, na Petrarca, deze eer te beurt viel.
Metastasio boog en zweeg. Tusschen Crescimbeni en zijn pleegvader Gravina had
een hevige naijver bestaan, welke slechts op het doodsbed van den laatste in
verzoening was uitgewischt. Onder de erfenis echter door Metastasio ontvangen,
behoorde ook zekere geringschatting voor den pedanten stichter van het Arcadia,
wiens groote neus in de letterkundige kringen van Italië tenminste evenveel roem
genoot als zijne werken. Wat aangaat de geïmproviseerde verzen van den ridder
Perfetti, waardig geacht om Petrarca's opvolger te worden, hij herinnerde zich die te
goed om niet plotseling een onaangename zoetelijkheid te vinden in den lof door
den kardinaal aan zijn Dido toegekend.
‘Madonna mia’, dacht hij, ‘wanneer men in Rome een Perfetti op het Kapitool tot
dichter lauwert, dan zeker heb ook ik er nog een kans.’
Voorzichtig geleidde hij daarom het gesprek op zijn maatschappelijke toekomst.
Zijne Eminentie gaf hem echter weinig hoop iets voor hem te kunnen doen....
misschièn!... De tegenwoordige Paus was een zeer heilig man, zijn vroomheid was
voorbeeldig, zijn nederigheid herinnerde haast aan die van den heiligen Frans van
Assisi, zijn eenvoud was zoo groot, dat hij begonnen was de prachtkoetsen van zijn
voorganger te verkoopen. Maar hij was zoo
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zeer afkeerig van alles wat naar wereldschheid zweemde, dat hij, bijvoorbeeld, reeds
een verbod had uitgevaardigd tegen het dragen van pruiken door wien ook van den
geestelijken stand. Vooral de zoozeer in zwang komende gepoederde pruiken waren
een gruwel in het oog van Zijne Heiligheid. Maar zelfs de goede, ouderwetsche
krulpruiken mochten geen genade voor hem vinden.
De Eminentie droeg zelf een prachtpruik van de weelderigste golving, en terwijl
hij met zijn fijne hand de krullen bestreelde, welke hem op de borst hingen, glimlachte
hij fijntjes. ‘O, zei hij, de Kerk is thans bijzonder gezegend door een zeer vroom man
tot haar hoofd te bezitten, en wanneer je in deze heilige stad carrière hoopt te maken,
mijn zoon, en zeker aan mijn voorspraak zal het je daarbij niet ontbreken, dan moet
ik je aanraden dat sierlijke, korte kazakje te verruilen voor een lange, een zeer lange
zelfs, tot minstens over je knieën, want de Heilige Vader is tegen korte kleeding, als
zijnde die speciaal uit den Booze. Wees gewaarschuwd, mijn zoon. Je kleermaker
is uitstekend, dat zie ik wel, zeker een Napolitaan. Je moet me zijn adres eens geven.
Maar hij kleedt je te zwierig en te kort. Teveel zijde en te weinig laken. Dat is
gevaarlijk voor je zieleheil.’
De kardinaal had deze woorden met kwalijk verholen spot gezegd, maar in eens
werd hij ernstig: ‘je carrière in Rome?’ herhaalde hij nadenkend. ‘Wat zal ik daarbij
voor je kunnen doen? Zijne Eminentie de Staatssecretaris is bedlegerig. Nu al
beheerscht kardinaal Coscia alle staatszaken, en tusschen mij en hem - ik stel er een
eer in - is de verstandhouding niet goed, ofschoon ik hem bij zijn verheffing de
gebruikelijke geschenken gegeven heb. Maar, zeker, met jou talent.... wie kan er aan
twijfelen, dat een schitterende toekomst voor je open ligt?’
Opnieuw boog Metastasio. Teleurgesteld? Och, neen. Hij had zoo weinig van den
kardinaal gehoopt. Het was al mooi, dat deze hem zoo genadig ontvangen had.
Vernemende, dat hij op reis was naar Venetië, om daar eenigen tijd door te brengen,
gaf Z.E. hem de groeten mee voor ‘mijn vriend den grooten Marcello’. Metastasio
kuste opnieuw eerbiedig de hand van den kardinaal, en deze gaf zijn kamerheer, dien
hij door een schel binnengeroepen had, en nu onbewegelijk naast den grooten
leuningstoel van zijn meester bleef staan, last ‘den heer abbé’ uitgeleide te doen.
***
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Bij maestro Vinci, dien hij vervolgens bezocht, en die reeds het bezoek ontvangen
had van la Romanina, vernam hij, dat Gasparini nu met zijne dochters en schoonzoon
woonde op het Spaansche plein, een paar huizen van de nieuwe statig naar de
‘Drie-eenigheidskerk op den Berg’ zich verbreedende Spaansche Trap, welke een
nieuwtje voor hem, Romein geboren, was, en die hij dus reeds een oogenblik vol
bewondering had aangestaard. Vinci-zelf, Calabrees van geboorte, in de kracht van
zijn leven, was, ondanks zijn nooit vermoeide scheppingskracht en de orde, waartoe
hij behoorde, een te groot vereerder van de vrouwen om niet gaarne vertrouwde te
zijn in elk liefdesgeval, waarvan hij den schijn zag. Hij begreep onmiddellijk waarom
Metastasio hem met zooveel omhaal naar maestro Gasparini vroeg. Het was minder
om den vader dan om de mooie dochters. Ja, Gasparini woonde nu op het Spaansche
Plein, met zijne twee dochters Rosalia, getrouwd met een schilder, en al moeder van
twee kinderen, en Simonetta, pas van de kloosterschool terug gekomen, en mooi als
een pas ontloken roosje in den morgenstond.
Metastasio had moeite een siddering te onderdrukken, toen hij van Rosalia vernam
in één adem met de schoonheid harer jongere zuster, die hij niet kende. Zij moest
wel zeer jong nog wezen, die kleine, misschien een jaar of dertien, hij had haar nooit
gezien. Maar indien zij zoo mooi was als Rosalia, dan.... gelukkig de man, die haar
de zijne mocht noemen. Hij bracht het gesprek op een ander onderwerp: Vinci's
heerlijke muziek op zijn Dido. De maestro was er een beetje knak over, dat la
Romanina het werk van Sarro voor haar Venetiaansch optreden niet wilde laten
schieten, maar ruim genoeg van begrip om haar voorliefde voor Dido in deze muzikale
schepping te begrijpen. ‘Het schijnt, dat zij prachtig is, in die partij, zei hij, en Sarro,
zeker, heeft zijn succes heelemaal aan haar te danken’.
Daar was echter nog een andere moeilijkheid. Zooals la Romanina hechtte aan
Sarro's Verlaten Dido, deed Il Farinello - Vinci noemde hem eigenlijk, naar
Romeinsche manier: ‘de Jongen’ - dit aan de muziek van Albinoni, en ook hij Aeneas - wilde in de toonzetting, waarin hij De Verlaten Dido 't eerst had gekend,
te Venetië optreden. Zoo groot was het succes van Metastasio's werk geweest, zoo
groot, bij den heerschenden overvloed van muziek, het gebrek aan goede melodrama's,
dat nu er in Italië
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eindelijk een begaafd tooneeldichter was opgestaan, dadelijk vele toondichters tegelijk
op zijn werk aanvielen.
Dat kon heel interessant zijn, meende Vinci, de voorstellingen te Venetië van drie
verschillende toondichtingen op één tragedie, en, ofschoon hij Albinoni's werk niet
kende, indien het niet beter was dan dat van Sarro, leed hij niets door de vergelijking.
Voor la Romanina kwam deze wensch van Il Farinello om Albinoni's muziek
voor het Venetiaansche publiek te brengen, als een licht-onaangename verrassing.
Zij had zich zoo zeer vertrouwd gemaakt met Sarro's schepping, waarvan met haar
opvatting van de Dido haar ziel als 't ware was doorvloeid, dat zij reeds met tegenzin
gedacht had aan de noodzakelijkheid om ook Vinci's aangrijpende muziek een beurt
te moeten geven. Maar nu zij vernam, dat Il Farinello evenveel hechtte aan Albinoni's
muziek, en zij zich dus ook daaraan zou hebben te geven, nu won Vinci's compositie
onmiddellijk in haar waardeering eenige punten. Indien zij dan in Venetië zich niet
zou kunnen bepalen bij Sarro's werk, dan was Vinci's toondichting waard, dat zij er
zich geheel aan wijdde, te eer wijl het werk, dat Il Farinello onder zijn bescherming
had genomen, wel verdiensten moest bezitten. Het zou voor het Venetiaansche publiek
een groote muzikale gebeurtenis zijn deze drie toondichtingen op een opera te hooren,
en hoe groot ook de roem mocht wezen, door ieder der drie meesters: Sarro, Vinci,
en Albinoni met De Verlaten Dido behaald, Metastasio's roem zou dien van allen
overtreffen. Dit verzoende haar onmiddellijk met het vooruitzicht, dat zij aan de
Venetianen in steê van één Dido er drie zou hebben te geven.
Toen Metastasio Vinci verliet om naar ‘De Beer’ terug te keeren, kon hij niet
nalaten het Spaansche Plein over te gaan, nu niet om De Trap, maar om een blik te
werpen op het huis, aangeduid als dat waar il maestro Gasparini met zijn dochter
Rosalia woonde. En zelf verwonderde hij zich over de onverklaarbaarheid van zijn
gevoel. Was zijn liefde voor Rosalia dan ooit zeer krachtig geweest? O, zeer zeker,
zèker, ZEKER! Hij had haar onstuimig liefgehad. En zijn vlucht naar Napels dan?
Vreemde tegenspraak van het hart. Ondanks, dat bijna vijf jaren waren verstreken
sinds hij haar het laatst gezien had, kon hij zich harer niet herinneren, zonder dat het
in hem schrijnde bij het denken, dat zij een ander toebehoorde, dien waarschijnlijk
liefhad en zelfs met hem gelukkig
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was. Terwijl hij wist, dat zij tegen hem nog feller gekant was dan haar vader.
Dus waarom ging hij het Spaansche Plein over, waarom bleef hij een oogenblik
voor haar woning stilstaan? Om haar te zien? En dan? Op gevaar af den ouden
Gasparini te ontmoeten, of misschien haar zelf aan den arm van haar echtgenoot,
met hare kinderen, liefhebbend en gelukkig, terwijl zij, hem ziende, hem slechts een
blik van verrassing en geringschatting, zoo niet van haat zou toewerpen.
Hij haastte zich bij deze gedachte voort van de plek, waar hij een oogenblik was
blijven stilstaan. Voor het Spaansche Paleis werd door de wacht de trom geroffeld:
de jonge kardinaal Acquaviva, ‘Beschermer van Spanje’, een der schitterendste
grands seigneurs van Rome, reed uit in zijn gouden statie-calèche: een schelp,
waarboven zich een met rood satijn behangen troonhemel verhief, gevolgd door zijne
bontgekleurde ruiters.
Dit gedeelte van het langwerpige plein wemelde van Spaansche soldaten: men
was er op het grondgebied van Zijne Katholieke Majesteit. De bewoners der huizen
aan beide zijden, maar ook allen die op dit plein iets misdeden, stonden onder
Castiliaansche rechtspraak. In het midden van het vreemdelingenkwartier gelegen,
was het echter in zijn breedere helft, waar het Spaansche gezag eindigde, ook druk
bezocht door reizigers van allerlei natie, wier uitgespannen reiskoetsen geschaard
stonden onder het toezicht van de hôtels daar.
Metastasio had zich even opgehouden om kardinaal Acquaviva te zien uitrijden,
toen sloeg hij een dwarsstraat in, om, het drukke Corso overstekende, naar ‘De Beer’
aan den Tiber te gaan.
***
In dezelfde amadis, welke hen reeds van Napels naar Rome vervoerd had, deden de
drie de verdere reis van Rome naar Florence. Vooraf had la Romanina aan Leopoldo
een volmacht gegeven om hare meubelen in ontvangst te nemen, wanneer deze met
de buffelkarren zouden aankomen, en in haar naam een huis te huren, terwijl hij
tevens zou trachten het koomenijswinkeltje zoo voordeelig mogelijk van de hand te
doen. Wanneer zij dan het volgend voorjaar in Rome terugkwamen, zouden zij de
nieuwe woning
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gereed vinden, en er in verwelkomd worden door de Trapassi's, die er hun intrek in
zouden nemen, zoodra het winkeltje verkocht was.
Leopoldo was met moeder en de twee meisjes aan ‘De Beer’ gekomen om afscheid
van de reizigers te nemen. Dit was van weerszijden zoo gevoelvol, dat er geen twijfel
bestaan kon of de Trapassi's waren hartelijk met signora Marianna en Sor Domenico
ingenomen. Deze twee beschouwden de familie Trapassi reeds als oude vrienden,
en gaven ‘de hartelijke groeten’ mee voor den vader, door de winkeltjesdrukte
thuisgebleven. Wat Metastasio betreft: zijn gevoel belette hem nooit het heengaan.
Trouwens nu nam hij van de zijnen en zijn geboortestad afscheid in het vooruitzicht,
althans in de hoop, van een spoedig en nog blijder weerzien.
Het drietal hield zich een paar dagen op in de hoofstad van Toscane, welke la
Romanina natuurlijk reeds van herhaalde vroegere bezoeken kende, toen zij er in
den Pergola-schouwburg hare successen vierde. Maar de omstandigheden waren er
sedert niet ten gunste van de muzikale kunst veranderd. De nu regeerende groothertog,
Jan Gaston, laatste afstammeling van het Mediceïsche Huis, was een vuile luiwammes,
die het bestuur zijns lands overliet aan een paar onwaardige gunstelingen.
Ongetwijfeld, gedurende het carneval hield de Florentijnsche adel den goeden naam
dezer beminnelijke stad op door de eerste virtuosen in den Pergolaschouwburg te
doen optreden, maar voor het muziekleven van Italië bezat zij enkel historische
beteekenis. Metastasio bewonderde er met zijn vriendin de heerlijke kunstwerken
der Groothertogelijke Officiën-galerij, waartoe zij door aanbeveling verlof hadden
ontvangen, terwijl ‘Bulga’ een er amoureuslijk avontuurtje aanknoopte, waarin hij,
door hun spoedig vertrek, halverweegs bleef steken. Immers den vierden dag waren
zij weer op reis, nu over de moeilijke bergwegen der Apennijnen, naar Bologna, dat
voor ieder, die de muziek liefhad haast een gewijde stad was. Naast haar beroemde
Universiteit bezat zij in haar Philharmonische Academie een der beste
muziekinstituten van Italië, en de liefde voor het tooneel was er zoozeer ontwikkeld,
dat een groot deel der virtuosen, maar ook van de kunstenaars van het geïmproviseerde
tooneel - indien men de lui van de ‘ambachtscomedie’ kunstenaars wilde noemen Bologneezen waren. De ‘ambachtscomedie’1)

1) Comedia dell' arte.
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was hier, zoo niet ontstaan, dan toch het diepst in de zeden doorgedrongen, zoodat
het geleerde Bologna aan dit volkstooneel bij uitnemendheid een der vaste figuren
had geschonken, namelijk ‘De Doctor’, die altijd en door geheel Italië Bologneesch
sprak, zooals Pantalone, de Venetiaan, het deed in Venetiaansch en Harlekijn, een
Bergamask, zijne grappen vertelde in de taal van Lombardije.
Maar, zeker, la Romanina, virtuosa en Metastasio, dichter, ofschoon Italiaansch
genoeg beiden om een zwak te gevoelen voor het vroolijke ‘ambachtstooneel’, hadden
van de tooneelkunst een te hooge opvatting om Bologna voor haar beteekenis in dit
volksvermaak hoog te achten. Het was eerder ‘Bulga’, die in alle gebrilde mannelijke
Bologneezen van leeftijd, met zuidelijke luidruchtigheid, den ‘Doctor’ herkende.
Voor hen was Bologna de stad der instrumentale kunst. Indien dan al velen uit het
tooneelvolk van Bologna kwamen, dezen begroetten een groot deel der eerste
instrumentalisten in Italië en in den vreemde als hunne landgenooten. De zang mocht
in Napels, Venetië, zelfs in Rome beter onderwezen worden, deze drie steden, althans
de twee eerste, mochten door haar scheppingskracht van grooter beteekenis zijn voor
het muzikale leven in Italië, geen harer overtrof Bologna in liefde en bekwaamheid
voor de instrumentale kunst.
Na eenige dagen echter stond de amadis weêr gereed om hen over Ferrara naar
Padua te brengen, waar zij, den volgenden dag, niet ver buiten de stad, scheep gingen
om over de Brenta, met aan weerszijden hare prachtige buitenplaatsen der
Venetiaansche familiën, weldra de ‘koningin der Adriatische Zee’, Venetië, te
bereiken.
De reis was ten einde. Toen een der vlugge gondels, zwarte zwanen der
Venetiaansche kanalen, hen in de herberg ‘De Zwarte Hoed’, bij het Sint-Marcusplein,
had afgezet, en zij binnen de kamer waren, hun door den waard aangewezen, omhelsde
la Romanina den een na den ander hare beide reisgenooten van vreugde, met den
uitroep: ‘wij zijn er, God zij dank!’ En toen zij den papegaai, die den geheelen tocht
niet zonder een brommig stilzwijgen had meegemaakt, opnieuw het kuifje streelde,
deed deze voor 't eerst weer zijn: ‘Per Bacco, je bent een schurk!’ hooren.
***
(Wordt vervolgd.)
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In de moskee
door Edward B. Koster.
Ets van Bauer.
Trotsch op het witte ros, dat buigt gedwee,
Verheft hij zich, de Sultan, met gebaar
Van heerschappij, en angstig deint de schaar
In 't vale schemerlicht van de moskee.
En door de ruimte ruischt een bange beê
Tot hem, den heerscher, aan wiens voeten daar
Een menschenhoofd geveld ligt, met gestaar
Van brekende oogen in een machtloos wee.
De blanke zuilen stijgen stil omhoog,
En bevend droomt het licht in de gewelven,
Neerzind'rend wil 't de menschenzee bedelven.
Twee ranke lampen dalen van den boog,
En werpen witte reinheid om zich henen....
Steeds momm'lend waart alom het doffe stenen.

Groot Nederland. Jaargang 11

757

Gedichten
door Joannes Reddingius
Lierspeler.
Bergen en dalen zijn uw schoon gebied,
wouden en eindelooze heuvelreien,
de beken komen langs de helling glijen
waarvan gij soms het blijde blinken ziet.
Gij zegt uw Godenvreugd in 't klinkend lied,
terwijl het vee rondgraast in bloemen-weien,
gij speelt te morgen en in avondtijen,
lierspeler, schoon, die geeft uw gaaf om niet.
De Goden minnen U, die liefde geeft,
wanneer uw hand de snarenrij doet trillen
en gansch uw zelf mee òpjuicht met uw zang.
Uw liefde gaat tot al wat stuwt en leeft,
gij zegent door uw kunnen en uw willen,
gij zingt en zijt voor al wat komt niet bang.
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Herleving.
Opstaan, o opstaan uit duister van dood,
zingend te dansen in heerlijk verwachten,
wetend, dat liefde vol hoop en vol zachte
liefde-verwachting draagt rozen, hel-rood.
Treurnis is henen om weelde, die vlood,
om dagen, die weedom en harte-pijn brachten,
diep in het hart daar wachtten de krachten,
verborgen, tot machtig beminnen opschoot.
Opstaan en loopen in zeker-vast treden,
één met het licht, dat het duister verslaat,
staamlend te zeggen hart's eeuwge gebeden,
Zingend te groeten dageraad's daad,
en te richten zijn hoopvolle schreden
vast als een God ìn een sneeuwwit gewaad.
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Dramatisch overzicht
Die Haghe-spelers
Kon ik mijn vorig overzicht beginnen met de begroeting van een nieuw ensemble dat intusschen, naar verluidt, weer ontbonden is - ditmaal ben ik weer zoo gelukkig.
Neen, heel wat gelukkiger; want in de eerste plaats is de nieuwe onderneming
levenskrachtiger; èn ze is levender; levender - Frits Droogstoppel Bz. zegt, dat ik
‘meer levend’ moet zeggen; meer levend dus dan een Vondel-tooneel; want moderner.
Zoo modern mogelijk zelfs; zoo up-to-date van doorgevoerd beginsel, als 't maar
wezen kan....
De Haghespelers zijn Die Haghe-spelers geworden. Verkade heeft nu in Den Haag
- en ziedaar een derde oorzaak van mijn vreugde - een eigen schouwburg. Terwijl
de Edelachtbare vertegenwoordigers der burgerij deden wat des vertegenwoordigers
is, de geestelijke belangen, welker behartiging immers van weinig belang blijkt voor
de stembus, grondig verwaarloozend, arbeidde het particulier initiatief, in
aristocratische eenzaamheid werkzaam, aan de verwezenlijking van een ideaal.
Dinsdag 4 November werd het keurige theatertje op de Heerengracht met een
vertooning van het voor dit gezelschap zeer juist gekozen ‘Een huwelijk onder
Lodewijk XV’ geopend; en Zaterdag 15 November gaf men het eerste nieuwe stuk:
‘Een Dokters Dilemma’.
We zijn oprecht en héél verheugd, dat wij ze hebben, die Haghe-spelers; en willen
dit toonen door een dankbare waardeering en een zorgvuldige critiek. De waardeering
geldt vooral de beginselen en den smaak van den heer Verkade wat betreft den ‘opzet’
- mise- en- scène - van een tooneelspel. Die beginselen en die smaak die in suggestief
en symbolisch-vereenvoudigd omgeving duiden, zich op hun best doen kennen; die
Verkade leidden tot vernuftige oplossingen van belichting, tot het scheppen van een
eigenaardig contact tusschen publiek en zaal, waren tot nog toe half bekend, half
vermoed; in den nieuwen schouwburg, dien ik het voorrecht had in onderdeelen te
mogen bezichtigen, zijn ze verwerkelijkt. Het zou te ver voeren wanneer we hier in
een beschouwing
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traden over schouwburgbouw, met al de moeilijkheden die de overheid speciaal de
brandweer, hierbij Eurystheus-achtig den Hercules der ideëele schouwburgstructuur
ter oplossing voorleggen. We constateeren slechts dat de ‘werken’ volbracht, dat de
moeilijkheden opgelost zijn; waarbij een scherm van zuivere (d.i. geen vlam
voortplantende) wol, wijde gangen om 't tooneel, 't ontbreken van hangende
achterdoeken als voorname elementen dienst deden.
De zaal ziet er alleraardigst uit. 't Is waar, de loges zijn nog leelijk kaal, 't
souffleurshokje is wat onbeholpen, maar overigens is het alles even praktisch als
aangenaam om-te-zien. Oploopende vloer, vierhonderd zes en twintig keurige,
voldoend wijde fauteuils, zachtgrijze wandbedekking; één verlichtingsapparaat voor
zaal en tooneel (behalve de speciale lichttoren- en voetlicht-effecten natuurlijk), dat
is alles mooi. Het is een met uitnemenden smaak gekozen omlijsting.
Maar van meer belang dan de lijst is nog altijd de schilderij. Hetgeen men van tijd
tot tijd wonderbaarlijk schijnt te vergeten.
De schilderij, het essentiëele, is en blijft het spel; en de essentie van dit essentiëele
is de persoonlijke rake kracht-in-opvatting. In die kracht nu ligt van de Haghe-spelers
de zwakte. We zouden willen zeggen: er is in dat gezelschap een bedenkelijk te-veel
aan intellect; een teveel.... ja, want de juiste verhouding tusschen emotioneele kracht
en besef van ineenzetting ontbreekt. En niet alleen de kracht; ook de techniek waartusschen trouwens een nauw verband bestaat.
Moet ik deze onplezierigheden hier uitvoerig in-'t-algemeen demonstreeren? Mij
dunkt, het is niet noodig. Het zou ook niet billijk zijn. Want naar de eerste
voorstellingen is niet rechtvaardig het kunnen van een gezelschap te meten; en zeker
niet dat van hem die als schouwburgen troep- en spel-leider (regisseur), in de bewogen
eerste weken weinig kracht voor zijn praestatie als acteur kón overhouden. Dus voor
ditmaal slechts een énkel woord over het spel van den openingsavond en dat van de
Dokters-dilemma-première.
‘Een Huwelijk onder Lodewijk XV’ is een vrij vlak spelletje, dat met wat uiterlijken
zwier al een aardig eind wordt gered. Aldus geschiedde. Enny Vrede gaf in, ietwat
te schetsmatige, nuanceering den gemoedsovergang van een verstandshuwelijk naar
een huwelijk in liefde.
Zij was smaakvol van kleed1), en van gebaar. Maar het zij met nadruk

1) In dit opzicht ook was er eenige eenheid tusschen tooneel en zaal in het nieuwe schouwburgje.
Ik zag op den openingsavond een vijftiental costuums van waarlijk Parijsch-artistieke
compositie. Behalve die waren er natuurlijk veel andere japonnen, die ook ‘rijk’ mogen
heeten.
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vooropgesteld: zoolang deze actrice niet, van den grond af beginnend, haar
stemmateriaal technisch leert gebruiken, zal zij boven een zeer aanvallig dilettantisme
niet uitkomen. Zij spreekt drie letters slecht uit - r, s, l -; zij kan absoluut niet met
beheersching vocaal schakeeren, en zij spreekt een gruwelijk salon-dialect (‘schachts’
voor ‘scherts’ en dergelijke). Welk laatste euvel heusch even erg is als de meermalen
- en terecht - gelaakte Amsterdamsche uitspraak bij verschillende leden van
hoofdstad-gezelschappen. Overigens, zij heeft in de enkele jaren van haar loopbaan
qua strakheid van gebaar zooveel aangeleerd, dat daarmee zonder twijfel haar talent
voor het tooneel is gebleken. Maar in de kunst kan men niets ten halve doen,
mevrouw!
Verkade bleek mij - ik zag hem in een paar jaar niet spelen - nog steeds het sterkst
in kalme ironie; in het lanceeren van bij-den-neuslangsche gezegden, die hem voor
een bepaald genre van Engelsche salonstukken tot een niet te versmaden acteurskracht
maken. - (Men begrijpe wel: ik bespreek hem hier uitsluitend als acteur; zijn
ongemeene verdiensten als directeur en regisseur heb ik hierboven reeds aangeduid).
Voor Engelsche stukken meer dan voor Fransche. In den Franschen geest voelt hij
zich blijkbaar niet thuis. Ik bedoel natuurlijk niet alleen, dat hij de enkele Fransche
woorden die hij te zeggen heeft, slecht uitspreekt1); dit is maar klein, zij 't kenmerkend,
verschijnsel; maar de allure waarmee hij bijvoorbeeld ironische opmerkingen maakt,
is totaal verschillend van den geest dier opmerkingen zelf. En dit geldt van zijn heele
lakonisme, dat gezond-Engelsch lakonisme dat niets van de Fransch-aristocratische
moeë rankheid heeft. Overigens heeft hij, evenals zijn vrouw, zich wel meer gemak
van beweging eigen gemaakt.
Van het gezelschap waren eenigen ouwe rotten en eenigen nieuwelingen. Zoo Cor
Ruys, die den generaal wat vlak speelde; voordeel: dat de voorstelling schetsmatig
bleef in-haar-geheel. Dan hebt ge Paul de Groot als den ‘chevalier’, van wien hetzelfde
te zeggen valt. De bedienderollen werden vervuld door Hermine Schuylenburg, die
het meest Fransch was van allemaal, een uitstekend kamerkatje; en door een debutant,
Philippe la Chapelle, den zoon der bekende schrijfster, meester in de rechten, eens
ambtenaar ter Koninklijke Bibliotheek, daarna geloof ik een poosje zakenman, en
al-door een dilettant-voordrachtskunstenaar van degelijken roep. Die roep schijnt hij
mij als professioneel acteur niet dan te zullen bevestigen en vergrooten. Want ja het was een wonderlijk soort debuut! Stel u voor een debutant, die zich zoo ontzachlijk
thuisvoelt op de planken, zoo thuis in de bewegingssoort die het tooneel ver-

1) Het woord ‘Monsieur’ zegt hij op een wijze, die van moeite getuigd; ‘cerise’ wordt steeds
‘cérise’ uitgesproken, enz.
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eischt, zoo thuis in zijn rol, dat hij - men zou zoo zeggen: om zich wat bezig te houden
- hier en daar gaat overdrijven! 'n Curieus element, curieus vooral in dit gezelschap.
In een knechtsrol.... In één opzicht was hij echter nog geenszins een ouwe-rot; in 't
begin van zijn rol was hij qua stem erg aan 't royaardsen - Imiteeren nu doen alleen
onbeduidende karakters - waartoe de heer La Chapelle niet behoort - en beginners waartoe de heer La Chapelle weldra niet meer zal zijn te rekenen. Dit bleek tien
dagen later.
Men speelde toen ‘Een Dokters Dilemma’, een stuk van Shaw; en zéér van Shaw.
Het dilemma is heelemaal geen dilemma; de compositie is slap; de dialoog is
verrukkelijk, èn de typeering; en de hoon-kracht. Het dilemma, dat geen dilemma
is, wordt aldus voorgesteld: een dokter heeft een middel tegen tuberculose gevonden.
Hij heeft tien patiënten, die hij met dit middel verzorgt. Voor een elfde is geen plaats
- (Waarschijnlijk?!). Nu komen er twee candidaten. Aanvankelijk schijnt de eerste
- hij is een wonderbaar geniaal schilder - waard, dat er één van de tien verpleegden
aan hem wordt opgeofferd. Aldus geschiedt. Maar dan blijkt de schilder een moreel
zeer inferieur merk; hij leent van iedereen en geeft 't nooit terug; hij is bigamist, en
bedriegt zoo een allerliefste vrouw, op wie - hetgeen zijn misdadigheid in dezen
belangrijk vergroot! - de dokter verliefd is. Terzelfder tijd blijkt ook een armendokter,
even arm als zijn patiënten, iemand vol toewijding en zelfopoffering, een uitstekend
mensch, maar zonder verdere maatschappelijke waarde, tuberculoselijder te zijn.
Wie moet er nu worden opgeofferd? Het genie of de man met-het-goede-hart? Het
amoreele genie heeft natuurlijk - hij noemt zich niet voor niets ‘een leerling van
Bernard Shaw’! - een schat van paradoxen tot zijn rechtvaardiging bij de hand. Maar
wat baat redeneering, wat baten zelfs paradoxen tegenover een sterke begeerte: de
begeerte van den dokter naar de vrouw van den patiënt. De ‘busdokter’ Blenkinsop
wordt dus gered; en de arme schilder wordt uit den weg geruimd. O, op een keurig
nette manier; waarvoor de faculteit en de rechtbank niet dan lof kunnen hebben: hij
wordt toevertrouwd aan de goede zorgen van een zeer mondainen, ja een hof-dokter,
Sir Ralph Bloomfield Benington; onder de collega's genoeglijk B.B. genoemd. B.B.
is een lieve dokter; met een stem vol zachte, 'n heel klein beetje precieuze,
vriendelijkheid. Hij kan lang redeneeren, reciteert daarbij, als 't zoo uit komt, wel
eens een paar regeltjes poëzie, - bij zijn persoonlijkheid passende, gevóélige, poëzie;
studeert nooit, en belet geen patiënt uit zichzelf beter te worden. Doch dáártoe is de
geniale schilder niet in staat. En hij sterft dan ook, zooals al de doctoren, Ralph niet
uitgesloten, wel vooruit wisten.
Ralph B.B. is het móóiste satire-type uit dit spel; maar er zijn meer
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dokters die er Shawesk van langs krijgen: de cynische oude practicus, de
appendicitis-maniak; de joodsche medicijnverkooper, die héél goedkoop is, en, met
grover reclame, meer en zekerder heil durfde beloven dan zijn collega,s. Enfin, het
is Shaw in de volheid der Shawsche satire; en meer nog: caricatuur. Want voor de
charge schrikt deze auteur, ‘die bang is voor niemand’, niet terug. Hij schrikt ook
niet terug voor een sterfscène op-de-planken; hetgeen me trouwens geen oogenblik
heeft verbaasd. Doch het caricaturale en het schril-wreede in zijn teekening, z'n
teekening als 'n felle spotkrabbel, wordt ons tot 'n helle verheuging door de
scherp-intellectueele waarde die dit werk heeft. De waarde van bewustmaking, van
naakt en klaar naar-buiten-zetten der wankelingen en tuimelingen die we in dezen
tijd ten opzichte van allerlei eerwaarde gevoelens in ons waarnemen. Zoo ben ik
zeker dat Shaw een groote naam zal blijven in de geschiedenis van den menschelijken
geest; een naam als Beaumarchais - die ook een breede, een evenwichtige, een
logische fundamenteering bij den bouw zijner drama's ontbeert; en bleek te kunnen
ontberen.
De vertooning - ik spreek van den premiëre-avond - had de Verkadiaansche
qualiteiten en de Verkadiaansche tekortkomingen. De décors - door Shaw trouwens
met zijn gebruikelijke uitvoerigheid aangegeven - waren met veel smaak uitgevoerd.
Zoo ook waren de costuums, die op-zich-zelf, en in hun samenvoegingen, en in de
omgeving, een verfijnd-aangenaam geheel vormden. Verkade, de tuberculose
genezende dokter Ridgeon, was blijkbaar dood-af door zijn voorbereidingen in andere
dan acteurs-functies. Geeft zijn spel gewoonlijk een schets - o, een zuivere! - van de
voor te stellen personage, hier was de schets half uitgevlakt. Wat zijn
dilemma-patiënten betreft: de schildersrol was in handen van een volslagen dilettant,
een volkomen dilettanterigen dilettant, een jongmensch met veel ‘begrip’ geloof ik....
Hij heet Herman Kloppers. Het is toch wel wat al te kras, om door zulk een ‘jeune
talentueux’ zulk een sterfscène te laten spelen; die bìj het begrip van de totaal
onconventioneele shaweske personage, een even sterke als geraffineerde macht
vereischt in gebaar- en stemgebruik. Voelt de directeur en regisseur Verkade zich in
dezen verantwoord tegenover de kunst; en speciaal tegenover den auteur? Dr.
Blenkinsop - Anton Verheyen - daarentegen, was een in alle opzichten raak
neergezette armoedzaaier-in-gekleedejas; hij bleek iemand die een figuur op 't tooneel
weet te zijn; van klare strakte en in de juiste verhouding tot de andere, meer op den
voorgrond tredende, en zich op den voorgrond plaatsende personages.
Wat Enny Vrede betreft (zij vervulde de rol van de bekoorlijke vrouw des
schilders), ik heb aan hetgeen ik hierboven omtrent haar in 't algemeen schreef, niets
toe te voegen. Philippe la Chapelle was de
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Joodsche dokter. Hij trachtte niet naar een gemakkelijk succes, maar wist, blijvend
op zijn bescheiden plaats in het geheel, zijn taak keurig geacheveerd te volbrengen.
Ik wil nu niet al de verschillende personen nagaan, maar besluiten met een woord
van warme bewondering aan Cor Ruys, voor zijn onvergetelijken B.B., een
Shaw-spel-praestatie die voorbeeldig mag heeten. Een volkomen onconventioneel
type - ik zou wel eens willen weten onder welk ‘emplooi’ dit valt! - wist hij fijn te
treffen, en in zijn verbijzondering toch met opmerkelijke soliditeit van consequentie
voor ons te zetten. Hij blijkt een goede kracht in 't gezelschap, iemand, van wien
velen nog iets zullen kunnen leeren; al was 't alleen maar 't opkomen en afgaan, dat
bij meerderen veel heeft van dat typisch dilettanterig loopen naar de plaats waar je
wat zeggen moet....
Ik laat het er voor ditmaal bij. De ruimte waarop ik, zonder onbescheiden te zijn,
voor mijn maandelijksche bijdrage aanspraak meen te mogen maken, heb ik gevuld;
geheel met Haghespelerij. Men moge dit een Hagenaar vergeven; en een enkel woord
over een paar belangrijke premières van ‘Het Nederlandsche Tooneel’, benevens
over Royaards' ‘Mijlpalen’ en over ‘De Nimf’ te goed houden tot een volgende maal,
wanneer vermoedelijk niet wéér een nieuwe onderneming groote uitvoerigheid
betreffende één gezelschap zal vereischen. Waar deze ‘Overzichten’ niet, zooals de
dagbladcritiek, een waarde in-den-strijd - den strijd om het bestaan van de
tooneelgezelschappen - vertegenwoordigen, doch een uitsluitend beschouwend
karakter hebben, is hiertegen dunkt mij voor een enkele maal geen bezwaar.
J.L. WALCH
Den Haag, 21 November 1913.
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