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De komedianten.
Door Louis Couperus.
I.
De stortregen stroomde reeds den geheelen dag. Langs de goten van de Suburra
golfde het water als met twee klotsende rivieren, links en rechts, snel vlietend, de
nauwe, hellende, kronkelende straat over haar groot, gebarsten plaveisel
overstroomende, mede voerende allerlei afval, tot juichend pleizier der straatjongens,
die naar welbehagen beenderen en graten en groente-overblijfselen er uit op vischten
en er elkander meê om de ooren kletsten. De straatjongens, zij hadden dien regendag
geheerscht in de Suburra, om die overstrooming der goten, gescholden door hunne
moeders, die hen van uit de donkere deuren der kleine winkeltjes en kroegen terug
wenkten en allerlei vervloekingen der goden riepen over de hoofden harer
onbetrouwbare boefjes. De deerne Gymnazium - zoo bijgenaamd, omdat zij in
jeugdiger dagen een leerschool geweest was voor jonge athleten en g l a d i a t o r e n
- had een blik naar buiten gewaagd, een paar woorden toe schreeuwende aan haar
slavin, de kapster, die zij over haar huisje in haar kapwinkeltje had geinstalleerd, als
t o n s t r i x , om zoo meer profijt van haar te trekken, en zich daarna op haar breede
rustbank gevlijd, genietende den zwoelen Aprildag van regendoorruischte rust.
Vreemdelingen, om rond te leiden, dien middag, zouden de Suburra met dàt weêr
immers niet door trekken.
De avond viel, vroeg reeds en somber. De ondoordringbare, grauwe, smalle
hemelreep boven de lage en hoogere huizen, duisterde. Het regende door. De
straatjongens waren verdwenen en voor het lange, lage huis van den l e n o , Taurus
met den stierennek,

Groot Nederland. Jaargang 15

2
keken de gekapte meiden even uit maar zetten zich niet op hare gewone plaatsen
langs den muur - naam, prijs, opschrift boven zich - te kijk en te huur, voor een nacht.
Het was te gek met dien regen daar te gaan zitten. Wel bleven zij, door den grimmigen
l e n o gedrild, dringen in de deur maar er ging niemand voorbij om tegen te lonken.
Het regende, het regende door. De taveerne van Nilus, den Egyptenaar - zoo
bijgenaamd, omdat hij toch van den Nijl kwam, - over het huis van Taurus, was vol.
De wijde, lage ruimte was, in het weifelend licht der walmende oliepitten, overvuld
van een saâm gedrongene, roezemoezende menigte, eters en drinkers. De lage,
gepleisterde, smookgrauwe pilaren droegen de houten zoldering, zwart; aan iedere
pilaar walmde in een ijzeren nap een oliepit. De lucht was onadembaar voor wie
binnen kwam, om zoo veel walm van olie, smook van pitten, wazem uit ademen en
wadem, die uit de keuken drong, om dien damp uit natte kleêren, om dat zweet van
zoo veel zwoele, samen klompende lijven, maar eenmaal binnen, voelde wie at of
dronk het welbehagen hem door gloeien. Geene taveerne toch was er beter dan die
van Nilus, in de Suburra; hier at men goed en voor weinig en was het
Nomentanum-wijntje waarlijk nooit vervalscht. Hier was het maar lekker en prettig,
onder de blikken van de godin Isis, wier beeldje, daar, boven de lange, breede
schenkbank, in de wolk van walm, neêr blikte over de gasten, de kuische, goede
godin nooit geschandalizeerd door alles wat zij beneden zich hoorde en zag en duldde.
Achter de schenkbank drilde de pezige, bezige Egyptenaar zijn keukenslaven. Uit
de keuken brachten zij op grof, bruin aardewerk de porties boonen en linzen, de
sneden ham en ganzenlever, kampernoeljes en tal van in melk gedoopte broodjes
van Picenum, heerlijk opgezwollen als sponzen en Nilus keek vlug elk bord na en
de drie binnenslaven brachten de spijzen rond en het geld er voor dadelijk terug, dat
Nilus' moeder, dikboezemige Alexandrijnsche, na telde, weg borg en met balletjes
verrekende in een rekenbord vol vierkante waardevakjes. Nilus zelve, bij zijn
a b a c u s , waarin de puntige, aarden amforen, gevuld met zijn beroemd, goedkoop
Nomentanertje, slank en sierlijkjes stonden, boog steeds de smalle, lange vaten en
schonk de kruikjes in, half of heelemaal, zoo als de gasten dat verlangden.
Nilus was trotsch op zijn zaak. Hij was een man van orde, al
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was hij maar de houder van een taveerne in de Suburra. Hij was te gelijker tijd
opgenomen in de broederschap der priesters van Isis en de gasten vonden Nilus een
ondoorgrondelijk mensch. Nilus minachtte echter zijn gasten. Hij gaf ze goed eten
en drinken en zette ze niet af maar minachtte ze. Het was me dan ook een troepje,
dat daar zat en lag, over den grond, over de smalle bedden, op de lage banken en
stoelen. Het waren dieven en moordenaars, met hunne meiden; matrozen van Ostia,
weggeloopen slaven, beulen en Christenen - dat vee! - en dan, dan waren het heden
avond daar, in dien hoek, die smerige Gallen! O, die smerige Gallen! Hij had ze eerst
toegang geweigerd, die vuile, rond trekkende bedelpriesters van Rheia Kubele, de
Groote Godin, wier groote feest der Megalezia naderde - geweigerd, toen ze in de
Suburra waren verschenen met hun juichenden, dansenden, dwazen troep,
tamboerijnen rinkelend, rondom hun ezel, waarop, in een kastje, sluierbedekt, zij
hunne godin, Moeder der Goden, mede voerden. Hij had ze eerst geweigerd; zij
waren wel zeven van die verwijfde kerels om hun reus van een Archigal heen, maar
zij hadden honger, hadden zij hem gezegd, en dorst, na een heelen dag door den
regen loopen over de landwegen buiten Rome en dan, ze hadden geen geld opgehaald
en ze wisten niet waar te overnachten en nu, waarachtig, had hij ze toe gestaan, dat
zij daar, in dien hoek, zich opsloten; ze vraten en zopen - zouden hem later betalen,
zeiden zij! - en zij hadden hun ezel gestald in den schuur, bij zijn eigen lastdier en
wagengedoe en zij zouden daar nu, in dien hoek, de geheele nacht mogen blijven,
in het zaagsel, op de vochtige steenen, over hunne mantels gelegerd als een pak
boeven, die gemeene troep! Hun kastje met de godin, hadden zij op een plank tegen
de muur geplaatst, den sluier er over heen, en daar lagen zij nu, galmende, gillende
of, weêr opgestaan, dansten zij als gekken, altijd obsceen, als de gemeenste jongens
in de Suburra niet waren. Onwaardige dienaars van de Groote Godin en hij had ze
geherbergd, dacht hij nu toch, uit een godsdienstig gevoel: hij kon priesters, zelfs
onwaardige, toch niet laten omkomen van ellende en honger.
- Hoûen jullie je bek, daar in dien hoek?? donderde hij hen toe, boos. Anders gaan
jullie allemaal de deur uit!
Zij waren dronken, zij smeekten hem grotesk, sloegen hun kleêren open en op,
toonden, lonkende, naaktheden en de andere gasten lachten, bulkten, brulden. Ook
Nilus lachte wel even, goedsmoeds,
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bedenkende, dat hij ze toch niet kòn de deur uit zetten, ter wille van de godin Rheia
Kubele, die zij mede voerden. Ja, de goden hadden veel te verduren van hun
onwaardige schepsels, van die gemeene Gallen en dan van die schijnheilige
Christenen, die strakke smoelen, zoo als er daár en daár zaten en altijd smoesden
met elkaâr en die nu noòit eens vroolijk waren!
Buiten regende het in éenen door. En steeds ging de deur open en verscheen er
een nieuwe gast, verschenen er twee nieuwe gasten, twee, drie vrouwen en drongen
zich door de volte, den smook en het geschreeuw en veroverden eindelijk een plaatsje
op een der lange, houten banken tegen den muur en vroegen een worstje en een
Picenum-broodje en een kroes vol Nomentaner. Tot plotseling Nilus tegen zijn moeder
uit riep:
- Daar heb je ze waarachtig al weêr!
Wie hij zoo aanduidde, waren twee vrouwen, binnen gedrongen en de aandacht
trekkende van al dat volk, hoewel zij zich niet schenen aan te trekken de
nieuwsgierigheid, die zij verwekten. Vermomd, waren zij toch dadelijk te herkennen
als patricische vrouwen en zij schenen die herkenning niet te betreuren want lachten
er om tegen elkaâr. Zij waren tusschen de matrozen uit Ostia en hun luidruchtige
meiden een plekje meester geworden en bestelden niet anders dan zij om zich heen
zagen bestellen: een paar worstjes, maar vet, Picenum-broodjes en Nomentaner.
Intusschen gingen aller oogen naar haar uit. De eene....
- Dat is Nigrina.... fluisterde een weggeloopen slaaf tot een dief, in zijn mantel
gedoken.
.... was een groote, zware, jonge vrouw; heur zwarte haar was als de helm van een
m i r m i l l o breed uitgekapt en doorstoken met een drietand, in den vorm van het
wapen der r e t i a r i ï ; heur zware borst, den hals ontbloot, was, als hare bovenarmen,
omgeven in een koperen maliënnet, dat spande en een zwarte rok viel tot de knieën
neêr geplooid als een gladiatorentuniek terwijl hare gespierde beenen in breede
riemen, met koperen spijkers beslagen, waren omsnoerd. Hare bewegingen waren
forsch en mannelijk: wijdbeens gezeten, de borst bombeerend, de zware armen van
het lichaam af, zoog zij hare worstjes met een aanstellerij van manieren des volks,
kwakte de schilletjes op haar aarden bord en slurpte zuigende aan haar kroes. Zij
was de vrouw van een s e n a t o r , zelve geboortig uit een beroemde Romeinsche
g e n s , maar zij trad
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op in de arena als g l a d i a t o r , tegen andere mannelijke, vrouwelijke zwaardvechters.
En om zich heen weidden brutaal hare zwarte, drieste manwijfoogen over de in smook
verdoezelde menigte, tot zij de Gallen in den hoek in het oog kregen, die maar dansten
met obscene openspreidingen hunner priestergewaden, nu ten gerieve der beide
patricische vrouwen.
En hard, luid lachte Nigrina, minachtend wijzende, hare gezellin opmerkzaam
makend:
- Fabulla! Fabulla! Kijk eens die kerels daar, die geen kerels zijn!
.... - Ja, Fabulla, stemde de weggeloopen slaaf toe, tot den dief; een nicht van de
keizerin Domitia.
- Bij Herkles, vloekte de dief binnensmonds en gluurde nieuwsgierig naar de
patricische.
Zij schaterlachte op dit oogenblik, haar blik volgende Nigrina's wijzing. Zij had
zich vermomd met een blonde pruik, de pruik der courtizanen, opzettelijk van vlas
en grof, zoo dat het kapsel als een hoed meer dan als een haardos heur rond, wit
gelaat omgaf en en twee grove, groote valsche bloemen met glasjuweel bevestigd,
waren bonte plekken aan hare slapen. Zij droeg een verkleurde, opzettelijk gescheurde,
korte, gazen tuniek en voor den regen had zij een donkeren mantel omgeslagen, die
nu was afgevallen. Zij was jonger, fijner, vrouwelijker dan Nigrina; zij bleef zelfs
in haar gewilde meidekleedij bijna jonkvrouwelijk en van een lieflijkheid, die nòg
patriciesch was in deze omgeving: het was of zij moeilijker dan Nigrina gemeen-weg
hare worstjes zoog, haar wijn uitslurpte maar nu keek zij toch ook naar de gemeene
Gallen en zij lachte, zich behaagziek leunende tegen Nigrina aan en giechelend
fluisterende met haar vriendin, die teederlijk over haar boog. Maar het luide woord
van Nigrina scheen onvoorzichtig te zijn geweest, want de Gallen, aangehitst, riepen
met schelle stemmen:
- Zoo als jij geen vrouw bent, manwijf van de arena, vechtbazin, m i r m i l l o
zonder dìt maar met dàt....
En zij gebaarden, obsceen, wat Nigrina als man ontbrak en als vrouw te zwaar had
en rondom hen allen, bulderden en bulkten de gasten en joelden en juichten en
gebaarden van dìt en van dàt als gebaarden de Gallen. Maar Nigrina en Fabulla
schaterden ook: de vrouw-g l a d i a t o r was niet beleedigd.
Want zij riep:
- Jij, Archigal, bedelpriester! Kom hier!!
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Zij wees, gebiedend. Zij wees als een patricische wijst. En de reuzige Archigal,
instinctmatig gehoorzamend het bevel der hooge vrouw, baande weg tusschen de
banken en tafels, de gasten. Genaderd vroeg hij, nederig, toch spotziek, met zijn
bassige stem:
- Wat behaagt u, Amazone, wie nooit Herkules den gordel ontrooven zoû?
- Zijn jullie van Rome? vroeg Nigrina.
- Van Neapolis, Hippolyte, schertste de Archigal. Wij zijn gekomen voor de feesten
van onze Godin.
- Neapolis! smachtte Fabulla. Herinner je je, Nigrina, toen wij samen in Neapolis
waren tijdens de Floralia en wij dansten er, naàkt, over de pleinen....
- Hièr! riep Nigrina en smeet den Archigal een geldstuk toe. Toon ons de godin
en gauw!
- Volgaarne, volgaarne, edele vrouw, haastte zich de Archigal en hij wenkte de
Gallen, dat zij de godin zouden brengen.
Twee Gallen reikten naar het kastje op de plank maar door hun dronken gebaar
stieten zij een luik open boven de plank, dat neêr viel binnen den muur. En op het
zelfde oogenblik stak een ezelskop uit het luik te voorschijn - de kop van hun ezel,
die gestald was in de schuur der taveerne - en riep, hongerig:
- Hi-ha....
De gasten bulderden en bulkten en de Gallen duwden den ezelskop weg en rukten
het luik weêr op. En zij brachten, de twee, het kastje. Er hing een vuile, nog van den
regen druipnatte, belooverde sluier over, met eenmaal zilverglinsterende franje,
bezoedeld en gescheurd en dien zij op hieven, voorzichtig, als iets heiligs. En openend
de deurtjes van het eenmaal vergulde tabernakeltje, toonden zij de Moeder der Goden:
een kunsteloos beeld van Rheia met het stedekroontje op het ruw gesneden gelaat.
- Als gij, edele vrouw, baste diep de Archigal, die, reuzig, torende voor de twee
vrouwen; dit heilige beeld, dat gesneden is naar het oerheilige Beeld van Pessinus,
gekust hebt, zult ge onkwetsbaar zijn in de arena.
- Werkelijk? vroeg Nigrina, maar even bijgeloovig.
En de Gallen, die het opene kastje in de handen hielden en de godin vertoonden,
zongen met hunne hooge, schelle falsetten:
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- Heilig de Moeder der Goden!
Uit Pessinus kwam zij naar Rome!
En haar bark bleef steken bij Ostia
In de verzanding van den Tiber!
Heilig de Moeder der Goden!
De Groote Godin!
Claudia, de Vestale,
Van ontucht beschuldigd,
Deed blijken heur onschuld....
Heilig de Moeder der Goden!
Toen zij aan haren sluier de bark
Sleepte den Tiber op!
Heilig de Groote Godin!

Daar ginds, in hun hoek, waren de andere Gallen opgestaan en zij bewogen de heupen
op den rythmischen dans, waarbij hunne voeten niet weken van hunne plaats en zij
riepen, rythmiesch en schel, tusschen de hymne door:
- Attis! Attis!

aanroepende den geliefde van der Goden Moeder en zij rinkelden met hun
tamboerijnen en alle de drinkers in de taveerne klapten de handen en zongen:
- Attis! Attis!

- Hi-ha! balkte op eens weêr de ezelskop, te voorschijn doemende uit het luik, dat
hij van uit zijn stal nu open stiet en omdat in de doezelige smook daar ginds, zoo
onverwachts, als een verschrikking, de balkende bek met de groote tanden en de
gespalkte neusgaten gaapte, bulderden weêr de gasten van schaterlachen en deden
zij na:
- Hi-ha! Hi-ha!!
- Attis! Attis!! krijschten hooger de bedelpriesters en kletterden met hunne
rinkelbommen en de twee Gallen, met het kastje, snerpten:
- Heilig de Groote Godin!!

Nigrina boog naar het kastje toe en de Archigal hield den vuilen sluier boven haar
hoofd. Onder den sluier kuste Nigrina het beeld met een langen zoen of zij in zoog
de beschermende heiligheid er van. Toen sloten de Gallen het kastje, dat zij steeds
zoó gehouden hadden, dat de matrozen en de meiden, die ook - en voor niets - kijken
wilden, het beeldje niet hadden kunnen zien.
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De Archigal hing den sluier weêr over het kastje, want Fabulla was vies van het
beeldje en wilde het liever niet kussen: het behoedde voor alle ongeval.
- Hoeveel? vroeg Nigrina.
- Drie d e n a r i ï , bassigde de Archigal en voegde er aan toe, tot Fabulla:
- Wilt ge dàn niet een heilig naveltje koopen, schoone Blonde, een heilig naveltje
uit goudsteen gesneden: een mooi steentje om aan ketting of gordel te hangen?
Hij wenkte; een andere Gal bracht een laadje waarin de amuletten en toonde ze:
- Gesneden naar den heiligen Navel der Moeder der Goden, uit den hemel gevallen
en die, met juweel versierd, bewaard wordt in haar tempel?
- Hoeveel? vroegen de beide vrouwen, nu wel begeerig, elk een naveltje kiezende.
- Vijf d e n a r i ï het stuk, prees de Archigal niet te duur in deze taveerne, al waren
de koopsters patricische vrouwen, zijn prullen van glas.
De vrouwen kochten de amuletten. Nigrina wilde betalen, voelende naar haar beurs
in haar boezem. Daar ginds bleven de Gallen zingend met de tamboerijnen rinkelen
en klinkelen met de rinkelbommen. Zichtbaar dreef de dikke walm over de hoofden
der gasten. Het was als een bewegende waas, waarin aan de pilaren flakkerden de
ros- en geelachtige vlammetjes der druipvette lampenapjes. Ommelijnen waren
verdoezeld; lichamen verklompten in de drijvende onduidelijkheid te samen tot
lijnlooze, kleurlooze liefkoozingen, die, om de volte, de veelte, de vaalte van het
vage geheel niet op vielen en konden geduld worden door Nilus, bezig steeds aan
zijn schenkbank. Zijn moeder had, onbewogen, geen anderen blik dan voor haar
vingerend tellen der rekenballetjes in de bakjes van haar rekenbord, waarin die als
knikkertjes kletterden.
- Het is vòl! riep Nilus naar de deur, die weêr opende: in het regengeruisch, dat
binnen vochtigde, drongen zware mannen, drie, vier binnen. Het is vòl: er is geen
plaats meer voor kerels als jullie!
Maar zij stoorden zich niet, de nieuw aangekomenen. Allen herkenden hen als
g l a d i a t o r e n van het Colosseum.
- Dametje, je wàpenbroeders! gilden schel in hun hoek de Gallen, dronken, en zij
zonden den g l a d i a t o r e n kushanden toe.
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De mannen waren gehuld in vuile, bruine, kletsnatte a b o l l a e , uit wier plooien de
stralen als uit goten stroomden. Zij gebaarden en drongen, woest, sterk en ruw door
de tafels en banken heen; de drinkers vloekten, zij vloekten terug.
- Kom, maak eens plaats, wapenzuster! riep een van hen en Nigrina, jovialerig,
maakte plaats en, hoe ook, de g l a d i a t o r e n klompten met de vrouwen samen en
sloegen met de breede vuisten op tafel om wijn. En de Gallen, daar ginds, riepen
spottend:
- Thraciërs, Threxen of wat jullie mogen zijn, vechtbazen met net en drietand,
handen thuis, hoor en àf van Fabulla want anders wordt Nigrina jaloèrsch!!
- Hi-ha! bevestigde de ezelskop plots maar het luik werd hem op zijn balkenden
bek toe gesmeten.
Allen lachten, allen dronken; zij smeten elkaâr met afval van worstevelletjes, uien,
afgeknabbelde artisjokken, uitgezogen asperges. Nilus begreep, dat aan de orde niet
veel meer te doen was maar het was een schànde, onder de oogen van Isis, daar
boven, zoo als ze lagen en lachten en pakten.
- We maken goede zaken, van avond, zoon, zei de dikke Alexandrijnsche,
vergoêlijkend de schouders optrekkende en met de vette vingers steeds maar
knikkerende aan de rekenballetjes.
Maar ginds, bij Nigrina en Fabulla en de nieuw aangekomene g l a d i a t o r e n
scheen reeds oneenigheid te heerschen, want Nigrina, met haar opzettelijk diepe
altstem, brulde, opgestaan, tegen een der mannen: een heel jonge zwaardvechter,
dien zijne makkers Colosseros noemden. Hij had een gezicht als van een baardeloozen,
blonden knaap, de oogen blauw en onschuldig groot, de trekken regelmatig en recht,
de brauwen en de neus zuiver geteekend als van een Griekschen kop van
beeldhouwwerk en die mooie, zachte, blonde knapekop stond op een Herkuliesch
maar volmaakt gespierlijnd lichaam, zoo als het half slechts te voorschijn blondde
uit de bruin lederen tuniek, die zijn vierkante knieën en omsnoerde spierkuiten bloot
liet, nu de natte, wijde a b o l l a was afgevallen. In zijn armen, waarvan de spierballen
speelden bij iedere beweging, had hij dadelijk Fabulla gegrepen - zij, lachende, had
nauwelijks afgeweerd - en haar toen in éen ruk op zijn knie getrokken; daarom was
het, dat Nigrina, verontwaardigd en volstrekt niet vervaard voor haar wapenbroeders,
opgestaan, uitvaarde en hem beval haar vriendin los te laten.
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- Weet jij, waar Fabulla woont? vroeg de dief dof den weggeloopen slaaf.
- Fabulla zelve woont op het Palatium, lichtte de slaaf in; maar Nigrina's woning
is in de Carinae....
- En daar zoû een slag te slaan zijn....?
De beide mannen smoesden, de gezichten dicht bij elkaâr; naast hen zongen, met
halve stem, de Christenen een vroom gezang, dat zich verloor in het schreeuwen en
schelden en het gillen en galmen der Gallen en het ironiesch ezelbalken, achter het
luik....
Intusschen meende Fabulla, luchtig, hare vriendin te moeten bedaren en toen
Nigrina zelfs handgemeen werd met twee der Threxen, die schertsende de booze
wapenzuster beworstelden, zoo dat de kruiken en kroezen van de tafel rolden en
braken en Nilus, verontwaardigd, riep en de slaven aanliepen - de twee mannen niet
gehéel minachtend deze sterke vrouw - liet Fabulla zich door Colosseros omhelzen,
dicht tegen hem aan.
- Hoe oud ben je? fluistervroeg als een meid de nicht van de keizerin Dormitia,
op de knieën van den grooten knaap.
- Twintig jaren, bij Juno Lucina, die mijn moeder genadig was bij mijn geboorte
en haar een flinken jongen tot zoon gaf.
- Kom morgen, fluisterde Fabulla; des avonds, tegen zonsondergang, onder bij het
Septizonium....
Colosseros beloofde en Fabulla riep tot Nigrina, niet meer woedend want lachend
bedwongen maar toch geëerbiedigd door de Threxen, die nieuwen wijn bestelden,
op hare rekening:
- Nigrina, ik kàn niet anders zitten dan op zijn schoot: er IS geen plaats....
- Er IS geen plaats, viel bevestigend Colosseros in en nestelde Fabulla vaster.
- Neen, neen, neen, neen! herhaalde, buiten zichzelven, Nilus naar de deur; er IS
geen plaats, er IS geen plaats meer en ik heb nièts meer: geen stoel, geen bank, geen
wijn, geen brood....
Want de deur, daar ginds, was geopend geworden en, in het regengeruisch, dat
stroomde, was een man verschenen met breeden reishoed op en langen mantel om,
een man van zeker gezag; achter hem, verlangend, drongen tal van andere gezichten.
De man met den hoed, beleefd maar toch besloten, drong nog eens aan om
gastvrijheid; hij wenschte met wie hem vergezelden, te avondmalen.
- Neen, neen, neen, néen! herhaalde Nilus beslist en keek om
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zich rond en wees wanhopig rondom, dat het onmogelijk was en de g l a d i a t o r e n
en matrozen riepen:
- ‘Het zal niet gaan!!’
- Zeker zal het niet gaan, waarde heer! ging Nilus tot den vreemdeling voort. U
ziet, dat het niet gaat! En met jullie hoevelen zijn jullie nog?! Neen, neen, neen, neen:
het gáat niet. Het ga je wel, het ga je wel: goede nacht!!
En hij wuifde ze met zijn hand de deur uit.... Maar de man met den hoed deed een
pas nader. Hij nam den breedgerande, waarvan stroomde het water, hoffelijk af en
zeide, beleefd:
- Heer c a u p o , ik ben Valerius Gabinius, de d o m i n u s - g r e g i s , die met zijn
g r e x heden avond in Rome is aangekomen op hoogst vereerend verzoek van den
p r a e t o r en de heeren a e d i l e n , om tooneelvoorstellingen te geven tijdens de
Megalezia en hoewel ik met mijn komedianten wel onderkomen gevonden heb, zoû
het mij toch ten zeerste aangenaam zijn wat te eten en te drinken te krijgen, want wij
zijn uitgeput van honger en dorst. Zoudt gij waarlijk niets voor ons hebben, heer
c a u p o ? Ik betaal u met deugdelijk geld. Want de heeren a e d i l e n hebben mij
genadiglijk voorschot vergund....?
En hoffelijk bleef Valerius Gabinius staan, den breedgerande in de hand....
- De komedianten! De komedianten! ruischte het belangstellend door het
stemgedruisch der drinkers in de taveerne van Nilus. De komedianten, die spelen
komen tijdens de feesten der Groote Godin!!
Er was een algemeene nieuwsgierigheid. Aller oogen gingen naar de steeds opene
deur, waar meer en meer gezichten zich verdrongen, in de regen-overstroomde straat.
Ook Nilus, eerst buiten zichzelven om zoo ongewone drukte, was dadelijk verteederd
en riep:
- Maar kom dan toch ook binnen, Valerius Gabinius, kom binnen met uw c a t e r v a ,
met de heèle troep; kom toch binnen, d o m i n u s - g r e g i s ; plaats is er nog wel.
- Wij zijn zes-en-twintig, lichtte, kijkende als een veldheer, de d o m i n u s in.
- Komt toch alle zes-en-twintig binnen! Er IS nog wel een broodje, een worstje,
een ui; er is zelfs nog saucijs van Lucanië, er zijn jonge kooltjes in l a s e r p i c i u m
gestoofd, er is versche kaas van Trebula, er is honig van den Hybla, er zijn vijgen
van de Campania en wijn is er altijd!!
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En Nilus, de heerlijkheden op sommende, wenkte d o m i n u s en c a t e r v a binnen
en zij kwamen, zij kwamen nader; de een na den ander kwam binnen.
- Wij zijn zes-en-twintig, herhaalde de d o m i n u s en overzag zijn komedianten,
naar mate zij nader kwamen, de bezette banken en stoeltjes tusschen door en langs
de van Nomentaner rood vloeiende tafeltjes.
Nilus was hem te gemoet gegaan.
- En waar hebt gij huisvesting gevonden, Valerius Gabinius? vroeg hij, vol interest.
- In vijf, zes kleine vertrekjes, heél boven op de vijfde verdieping in een heél hoog
huis, achter de Suburra, in de nieuwe wijk, heer c a u p o , antwoordde de d o m i n u s ;
maar vergunt ge mij nu mijn slaven te tellen; je weet nooit of er niet eén weg slipt...
Zes-en-twintig moet ik er hebben...
- Heu, lieve gasten, kunt ge ook plaats maken? riep Nilus de zaal door. Want
Valerius Gabinius komt met zijn c a t e r v a komedianten en het zijn er niet minder
dan zès-en-twintig!
- Zès-en-twintig! roezemoesden de stemmen door den walm en wasem heen.
Zes-en-twintig!! Wat een groote troep!
Onderwijl telde de d o m i n u s zijn komedianten, die zijn slaven waren.
- Twee ‘grijsaards’, somde Valerius op, en tot Nilus:
- Maar die eéne is vrijgelaten.... Gaan jullie zitten; twee a d u l e s c e n t e s ; komt
binnen, komt binnen.... Zijn Cecilius en Cecilianus weêr achter...? Waar blijven zij
toch? Twee ‘parazieten’... Ja, heer c a u p o , ik heb een heel volledigen troep; twee
m a t r o n a -jongens; toe, nu wat opschieten, hè? Zijn Cecilius en Cecilianus er weêr
niet...?
En de d o m i n u s , met autoritairen vinger, telde of zijn zes-en-twintig hongerige
en dorstige komedianten wel binnen kwamen. Zij kwamen, volgens een zekere
hierarchie: de eerste-rollen eerst: na de ‘grijsaards’ en ‘jongelingen’, ‘parazieten’ en
m a t r o n a -jongens - waar toch Cecilius en Cecilianus bleven? - kwamen de twee
groote ‘slave’-rollen en twee kleinere ‘slave’-rollen, twee l e n o -rollen, twee
l e n a -rollen, vier kleinere rollen, zoowel mannen als jongens; dan de m i m u s -rollen;
dansers, zangers, fluitspelers; dan de machinisten en knechten....
- Zij zijn er! riep Valerius uit. Alleen Cecilius en Cecilianus,
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mijn tweelingen, die de eerste vrouwerollen spelen?! Bij Apollo en Bacchus, waar
zijn die nu toch!
- Ze zijn zeker voor goed aan de haal, d o m i n u s , treiterde de eerste s e n e x
nijdig: hij was, al speelde hij ‘grijsaards’, een jonge man maar zijn stem was alleen
geschikt voor de s e n e x -rollen en met die zelfde s e n e x -stem kòn hij niet anders
dan ook in zijn dagelijksche leven spreken; je mooie, onvergelijkelijke vrouwekereltjes
zijn aan de haal.
- Neen, d o m i n u s , spotte de eerste ‘paraziet’, die ook in het leven zich had
aangewend geestig te zijn: wees maar niet bang: gestolen voor een tweede maal
zullen de mooie tweelingetjes niet worden!
De geheele c a t e r v a lachte om de grap, den d o m i n u s plagende, dat hij zeker
wel, jaren her, de ‘mooie tweelingetjes’ kon gestolen hebben. Maar Valerius haalde
minachtend de schouders op: de tweelingen waren hem immers als kleine jochies
door hun moeder i n o p t i m a f o r m a afgestaan....
Intusschen hadden vier-en-twintig komedianten de reeds volle zaal overvuld. Maar
overal ruimden de gasten hun plaatsjes in, o zoo nauwe, kleine plaatsjes, op een bank,
op een bed, op een stoel, aan de punt van een tafeltje en Nilus zelve hielp de
binnenslaven en de binnenslaven hielpen de keukenslaven en, werkelijk, de nieuwe
porties werden voor gezet, rijkelijk, dampende, juist van de versch gevoede vuren
af, die op nieuw snorden, beneden in de keuken: Picenum-broodjes...
- Als spònzen! prezen in koor de hongerige komedianten..... de vette saucijsjes
van Lucanië en de lekkere kooltjes in l a s e r p i c i u m gestoofd....
- Ze hebben me niets te veel van je keuken verteld, heer c a u p o ! waardeerde
hoffelijk Valerius.
Nilus, glimmende, glimlachte, in beide armen een puntige amfoor omhelzende,
die hij boog over de aarden kroezen heen, zonder zich de moeite te geven de kruikjes
te vullen: de wijn spilde over de tafelen.
- Ik kan zoo niet rekenen, zoon! riep de Alexandrijnsche, met dolle oogen,
hijgenden boezem, over haar rekenbord heen, waar zich hare vingers verwarden aan
de te verknikkeren balletjes.
Nilus wenkte haar, dat het er niet op aan kwam, kom, zóo
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nauwkeurig te rekenen, als de heele c a t e r v a kwam avondmalen en natuurlijk terug
zoû komen alle de dagen, dat zij spelen zouden en de Megalezia duurden.
- Heer c a u p o riep de ‘paraziet’, fijntjes; schenk den wijn liever mijn mond in
dan in mijn schoot!
Rondom schaterlachten de gasten:
- Hij blijft in zijn rol! Hij blijft in zijn rol! Hij zuipt liever dan hij verdrinkt!
- Eerst in regen, nu in wijn!
En de ‘paraziet’ glimlachte, omdat hij gewaardeerd was geworden en nipte aan
zijn kroes, want hij was heel matig.
De Gallen draaiden om de nieuwe gasten rond.
- Willen jullie geen naveltjes koopen, goudsteenen naveltjes van de Groote Godin?
Dan heb je succes, als je die koopt? Moeten jullie de Groote Godin niet kussen, onder
haar sluier, in haar kastje? Dàn vergeet je nooit een woord van je rol en wordt je dus
nooit gegeeseld en dàn zeg je je d i v e r b i u m altijd zuiver, lieve schatten, op de
maat van de fluitmuziek! Fluitspeler, geef toch een kus aan de Godin, koòp toch een
naveltje; dan speel je zoo zuiver als of de Muzen je hadden geleerd!
Maar de Gallen haalden met hun Groote Godin niets op bij de komedianten. Die
waren te sceptiesch geworden door dat filozofiesch makende leven van, meestal
allen, slaven-die-kunstenaars-waren, om te hechten aan amuletten, om te gelooven
in de godin van een vuilen troep bedelpriesters, minstens even geminacht door de
betere burgers als zijzelve, die h i s t r i o n e s waren. Neen, zij waren te veel zich
bewust van hun onwaarde als menschen, van hunne minderwaardigheid als levend
schepsel en de onvermijdelijkheid van hun noodlot om een enkele a s nog te wagen
aan de betwijfelbare gunsten eener godin, die in een kastje, onder een vuilen sluier,
neêr gezet werd op een plankje in een taveerne, vlak bij het stalluik, waar door telkens
een balkende ezelskop drong. En zij schertsten tegen de Gallen, ironiesch, satyriesch,
bijna een beetje rhetoriesch, met herinneringen aan zinnen uit hunne p a l l i a t a e ,
uit hunne in Grieksche kleedij vertoonde blijspelen van Plautus en Terentius, met
een vreemde mengeling van slaafsche onderworpenheid aan hun d o m i n u s - g r e g i s ,
aan maatschappij en noodlot èn een zekeren, stillen trots kunstenaar te zijn, litterair
ontwikkeld, te weten de fijnere onderscheiding in hunne spelen, in dier verzen,
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in de metriek er van, in de geheimenissen van mimiek - s a l t a t i o - en voordracht,
gesprongen, gezongen, in àl de nuancen hunner kunst, die zij geleerd hadden durende
jaren, den stok steeds dreigende boven hun slavenruggen. Hadden sommigen hunner
dan een sommetje verzameld om zich los te koopen van den d o m i n u s en
‘vrijgelaten’ te zijn, hun belang bracht toch mede, dat zij den d o m i n u s nièt
verlieten: als ‘vrijgelatenen’ hadden zij een zekeren voorrang boven de
slaven-artiesten, speelden zij, ook om hun betere kunst, die hen veroorloofd had zich
vrij te koopen, de eerste rollen, verdienden zij iets meer geld, dan des d o m i n u s '
fooitje bedroeg aan de anderen. Voor de maatschappij der burgers bleven zij, slaaf
of vrijgelaten, de geminachte h i s t r i o n e s , zonder burgerrechten, de bespotte
vermakers der menigte, de verachte paljassen van het toch steeds om hen te zien en
te hooren toestroomende publiek, op straat en f o r u m uitgejouwd, gegooid met vuil,
mizerabelen, die immers een ‘veracht bedrijf’ uitoefenden, en meer nog ‘veracht’
dan de winkelier hoewel niet zoo veracht als de beul. Nauwelijks dorsten zij zich
vertoonen buiten hun ambt, af van de planken, waarop zij zich gaven en dulden
moesten de grillen van hun publiek maar in zich gevoelden de besten hunner iets als
een geheimzinnigen trots van toch kunstenaar te zijn, uitbeelder der eeuwen-oude
komediën van Plautus en Terentius.
In de taveerne van Nilus waren zij nièt geminacht, werden zij broederlijk ontvangen,
welkom geheeten. En waarom ook niet! Was Nilus zelve niet maar een vreemdeling
èn een c a u p o , dus ook een ‘veracht’ bedrijf-uitoefenaar; was onder deze zuipers
wel éen ‘geachte’ Romeinsche burger te vinden; waren dit niet allen ‘verachte’
schepselen: deze g l a d i a t o r e n , deze matrozen, dit naamlooze volk van
Suburra-bezoekers, déze dieven, weggeloopen slaven, deze Christenen? Dat sinistere
troepje daar ginds: een beul tusschen zijn twee geeselslaven en de lijkedragers, die
zich bij hen hadden gevoegd - somber keken zij over hunne kroezen, meestal
stilzwijgend, nu en dan met een enkel donker woord gefluisterd tusschen hunne barre,
barsche, stoppelgebaarde smoelen van ruwe mannen, hun verweerde koppen ruig
donker doemende uit den walm van vette keuken- of lampenolie en stoom uit
druipnatte kleêren - hadden zij en hunne gelijken wel het rècht komedianten te
minachten? Neen, zij gevoelden zich gemeenzaam met hen; zij schikten hun plaatsjes
in; zij stonden hun hunne kroezen af, nu

Groot Nederland. Jaargang 15

16
Nilus er te kort kwam en de komedianten, om hun alleen intellectueelen trots,
verbroederden dadelijk, gevoelden zich dadelijk thuis met de gemakkelijkheid van
overal door heen rollende zwervers, sloegen blijmoedig kwinkslagen, joligden, zèlfs
met de Gallen, die de anderen meestal noóit anders dan met een snauw van zich
afduwden. Want de Gallen, dàt waren lastige, opdrìngerige bedelpriesters, maar de
komedianten, dàt was gezellig volkje en ze kwamen daarbij toch ook spelen geven
om al dit volk, dat hen van af de hoogste theateromgangen zien zoû, te vermaken.
- Is het erg hoogdravend, a d u l e s c e n s , wat jullie geven zullen? vroeg een der
matrozen uit Ostia aan den eersten ‘jonge-rol’, die tegen Fabulla, over den blonden,
kogelronden schouder van Colosseros heen, lonkte.
Want de a d u l e s c e n s , ijdel op zijn jonge-rolgezicht, dat hij maar zelden achter
een masker verborg, ging prat op de gunst der vrouwen en maakte er bijverdienste
uit, in de hoop zich los te koopen.
- Neen, zei de a d u l e s c e n s goedig, ijdel lonkende tot Fabulla, wie het lonken
wel vermaakte, maar wier arm bleef om den kolomnek van den jongen reus. Het zal
vermoedelijk Plautus zijn: de Menaechmi of misschien wel de Bacchides en - voegde
hij er neêrbuigend aan toe - dat begrijpen jullle wel: de Prologus vertelt je immers
dadelijk alles....
- Nou ja, riepen de matrozenmeiden door elkaâr; dan is het ook gemàkkelijker!
- .... IK kan niet alles zoo volgen....
- .... Ik hoû het meest van wat ná komt; dan dansen ze en springen ze!
- Jawèl, zei de a d u l e s c e n s zelfgenoegzaam, hoogmoedig, zich in eens
‘intellectueel’ gevoelende: zoo een m i m u s , zoo een e x o d u s -spel is altijd wel
áardig, om al de mooie vertooningen....
En hoewel hij begreep, dat zijn wijze woord te loor ging tegen die dellen, kon hij
niet na laten er goedigjes hoog bij te voegen, te gelijker tijd lonkend naar Fabulla:
- Maar ònze kunst, onze kunst van zèggend, zingend reciteeren, spélen, onze
tooneelspeelkunst, in éen woord, staat natuurlijk hóoger dan alleen maar wat dansen
en buitelen en grapjes maken, zoo als ze doen in het e x o d u s -spel....
- Leer jij zoo een heele rol van buiten? vroeg de matroos, met een angstig gezicht.
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- Natuurlijk, zei de a d u l e s c e n s ; en je krijgt slaag, als je je rol niet kent en hakkelen
of steken blijft, terwijl zoo een m i m u s -speler - minachtend werd zijn stem - die
dànst of springt zich er wel altijd door heen....
De voornaamste m i m u s -speler overluisterde hem terwijl de a d u l e s c e n s ,
Fabulla vergetende, hongerig zijn jeugdige-minnaarskop verborg in een bruine kom
vol warme linzensoep, die hij gretig uit slurpte. Maar de m i m u s -speler, zijn beide
handen en mond aan een dikke saucijs, waaraan hij zoog en trok, heftigde terug, zijn
baardelooze wangen vet van de saus:
- Net of wij niet springen en dansen op de maat van de muziek van de fluiten en
niet met de riemen worden gestriemd als we er even uit zijn.... Terwijl het publiek
òns dan meer uitjouwt dan jullie omdat ze beter ons dansen volgen kunnen dan al
die duizende woorden, die jij uitbraakt en die onhoorbaar zijn, als je geen masker
met een breeden muil voor doet, jou ijdeltuit van een a d u l e s c e n s !
- Ze verstaan m i j altijd heel goed! schreeuwde nijdig de a d u l e s c e n s , zijn
vingers nog om de nu leêge kom; het is een kwestie van articuleeren!
- Onzin! riep de m i m u s . Ze verstaan altijd beter als je een masker om hebt omdat
de maskermond het geluid uitzendt!
- Als jij als a d u l e s c e n s een fatsoenlijk gezicht hebt, riep de ‘minnaar’; hoèf je
geen masker voor!
- Wàt heb jij een ‘fatsoenlijk’ gezicht! wreekte zich, grinnikend nog steeds, de
m i m u s ; jij hebt een zuigelingensnoet op de planken, van zoò ver, voor de verste
toeschouwers!
- Dat is een kwestie van grime, bij Pollux, snerpte de a d u l e s c e n s terug.
- Ik heb dan maar liever mijn m i m u s -masker voor, ik ben dan maar liever
p e r s o n a t u s dan mijn eigen gezicht te besmeeren met zwart om mijn oogen en
rood om mijn mond, zoo als jij doet...
- Hi-ha! bevestigde de ezel.
- .... tot je er tòch als een masker uit ziet!
- Zoo! Ik maak anders altijd een heel goeden kop; dàt zegt de d o m i n u s zelf!
- Masker is masker, hield de m i m u s vol; wij zijn ten minste onherkenbaar achter
òns masker en niet prijs gegeven aan het publiek als jullie, die altijd herkenbaar
blijven, wat je ook op je gezicht smeert!
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- Wij blijven veel menschelijker als wij geen houten maskerkop op zetten!
- Jullie zijn mèiden met je blanketsel, bij Pollux!
- Ik heb, bij Herkles, nooit een meid gezien, die er uit ziet als een c o m o e d u s ,
want wij blankètten ons niet maar grimeeren ons: IK spaar niet de verf op mijn gezicht!
- Hi-ha! meende de ezel.
- Een masker is noodzakelijk! viel nijdig de jonge s e n e x in: hij moèst altijd met
een masker spelen.
- Jullie zijn c i n a e d i ! schold de m i m u s , dwars door het lawaai.
- Neen, jullie juist zijn c i n a e d i , schold razend de a d u l e s c e n s terug. Jullie
wringen je heupen en doen als obscene jongentjes, als die Gallen daar doen, maar
wij blijven altijd kunstenaars, kunstenaars-van-het-woord; wij blijven altijd
hoog-komiek! Wij loopen niet met Priapus te koop, als jullie doen! Wij werken niet
op de lage lusten van het publiek als jullie met je bokkensprongen! En ik ten minste
ben alleen voor mooie vrouwen bereid, terwijl jij voor iedereen klaar staat!
En hij lachte verleidelijk naar Fabulla.
- Niet twisten, jongens, kwam Nilus aan; eten jullie liever je buiken vol!
En hij zette zoo wel m i m u s als a d u l e s c e n s een schotel vol met p e t a s o :
varkenshaas met prei en eiersaus er om heen.
- Bij den grooten Jupiter, juichte de a d u l e s c e n s uit; heer c a u p o , jij bent
waard, dat we den heelen Plautus voor je spelen! En Terentius na!
De m i m u s zeide niets: hij kreunde van gulzigheidswellust en sloeg voor over
met zijn mond in den schotel en lebberde de saus.
- Wat is Terentius? vroeg een der matrozemeiden.
- Wie Terentius is?? vroeg de a d u l e s c e n s met open mond en bléef openmonds,
omdat iemand - zelfs een deerne uit Ostia, die een dagje uit was met matrozen uit
een daar binnengeloopen schip, vol koren, dat van Egypte kwam om Rome te voeden
- zóo onwetend kon zijn. Wie Terentius is?? Maar hoe is het mogelijk!
- Nou, ze is maar een eenvoudige meid, zei de matroos, die zoo bang was voor
van-buiten-leeren; wat weet onze Sila nou van al die geleerdheid. Zeg nou maar eens,
jij knappe a d u l e s c e n s , wat.... ik bedoel, wiè is Terentius.
- Terentius is een beroemde blijspeldichter, lichtte de a d u l e s -
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c e n s in; die drie-en-een halve eeuw geleden geleefd heeft en hij komt even na
Plautus en is niet zoo een groot genie....
- Zóo? draaide zich langzaam, minachtend, de fijne ‘eerste paraziet’ om, lange
blauwe asperge nog in zijne vingers. Vindt jij Terentius minder geniaal dan Plautus!
Bij Herkles, dat is de eerste keer, dat ik dàt hoor!! Terentius, die zoo zijn Grieksch
kende, die zóo fijn geestig was....
- Bij Pollux, Plautus heeft ook de Grieksche voorbeelden nagevolgd, bitste de
a d u l e s c e n s terug.
- Terentius, die zoo elegant van taal en rythme is!
- Plautus is veel frisscher èn van taal èn van rythme en veel minder systematiesch
van opbouw in zijn spelen. Terentius is al decadent!
- Terentius, verbeeldt je, wiens titels alleen al poëemen zijn, effectvol om uit te
spreken! Wanneer vond Plautus titels als: Andria....! Hecyra....! En vooral....
De ‘paraziet’ spitste de lippen en gebaarde met duim en wijsvinger tegen elkaâr:
- Heautontimorùmenos!! Is zoo een titel alleen al niet Aeoliesch geluid?!
En de ‘paraziet’ zong, declameerde, mimeerde het lange, Grieksche woord sylbe
na sylbe: de rijk klinkende titel van het spel des ‘Straffers van Zichzelven’....
En bedankte toen, matig in het leven, al was hij veelvraat op de planken, voor de
tweede portie vleesch en boonen, die Nilus hem bood.
- Wat worden ze nou geleerd, zei Sila tot haar Egyptischen korenschipmatroos.
Het lijken wel filozofen!
- Ze praten Grieksch, zei de matroos, die, uit Alexandrië, veeltalig geworden was
en den titel van ‘Heautontimorùmenos’ bijna verstaan had, hoewel niet begrepen;
maar je hebt gelijk: het zijn, bij Herkles, wel knappe kerels!
Intusschen kijfden zelfbewuste a d u l e s c e n s en fijne ‘paraziet’ voort over de
voortreffelijkheden van Plautus en Terentius en de Christenen murmelden tegen
elkaâr:
- O, die zònde van het tooneel, mijn broeders!
- Ja, die onzedelijke vertooningen, steeds van echtbreuk....
- En hun meesters bedriegende slaven! En van lichtekooien!
- Bij Plautus èn bij Terentius!
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- Nooit zielverheffend, altijd terugtrekkend in de modder der laagheid!
- Broeders, moeten wij niet gaan? Is het uur niet geslagen....?
- Dat onze Bisschop, de heilige Clemens....?
- Ja, ja, ons verschijnen zal in de Catacomben, ter prediking?
- Gaan wij, gaan wij....
Zij stonden op. Allen zagen nu, dat zij Christenen waren. Zij hadden toch niets
bizonders. Het was om hunne gezichten, om hunne strakke oogen, hun toegeknepen
mond. Nauwlijks iets donkerder waren hunne grove tunieken dan van wie hen
omringden en heidenen waren.
Zij gingen, na gekeken; toen, bij de deur, nagejouwd.
- Kleine-kindertjes-slachters! lastergilden de Gallen.
De laatste Christen keerde zich om, stond even stil. Om zijn genepen mond
ontbloeide plots een glimlach van stralend medelijden.
- Nigrina! riep Fabulla, steeds op de bloote knieën van Colosseros; wat werd die
Christen móoi, toen hij zoo lachte!
.... - Ik ben erg ongerust, heer c a u p o ; tobde de d o m i n u s . Ik begin èrg ongerust
te worden, om Cecilius en Cecilianus, mijn twee ‘eerste-vrouwerollen.’ Het zijn heel
kostbare ventjes en ik ben altijd bang ze te verliezen. Het zijn tweelingen, heer
c a u p o ; zestien jaar, denk ik: ik heb ze.... ja, ik heb ze gekòcht in Syracuze, toen ze
nauwlijks drie jaar waren. Ja, ik heb ze zeker al sedert dertien jaar.... Ze zijn op de
p a e d a g o g i a geweest; o, ik heb zoo veel geld voor ze uitgegeven.... Ze hebben
les in àlles gehad, in rhetorica, in alle vrije kunsten, in muziek, in dans.... Ze zeggen
dan ook hun rollen als niemand! Ze hebben veel talent: dat heeft zich in hen
ontwikkeld. Ik heb ze nooit laten geeselen; ik was bang hun mooie lichamen te
bederven.... Ik, ik heb ze bedorven en ze weten zoo, dat ze een potje breken kunnen.
Dan loopen ze maar weg, uren blijven ze dan weg.... Zoo als van avond.... Verbeeldt
je nu toch, vriend c a u p o , als ze voor goed wèg geloopen waren! Of geschaakt....
Jongens van dien leeftijd, die zóo mooi zijn, worden wel eens geschaakt, hier in
Rome.... Het is hier zoo groot; wat verdwijnt, vindt je hier niet meer terug.... Ik word
er koùd van te denken, dat ze misschien.... Het zoû een verlies zijn....!!
- Wanneer zag je ze dan het laatst, vriend d o m i n u s ? vroeg Nílus.
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De d o m i n u s , op een schabel, was door Nilus geïnstalleerd geworden vlak bij de
schenkbank. Op zijn knieën hield hij zijn diepe bord, eerst rijkelijk gevuld met soep,
toen met vleesch, groente, brood en nu at hij den eenen honigkoek na den andere.
Zijn telkens volle kroes stond op de schenkbank zelve.
- Wel, zoo even nog.... Ik meen, toen we onze kamertjes gehuurd hadden in het
hooge huis, daar achter.... Toen moest ik toe zien op de berging van onze kisten en
koffers, die zijn vol requizieten en maskers en manuscripten en die staan opgesloten
beneden in huis, bij den slavenkoopman. Ach, vriend c a u p o , je weet niet half wat
ér te doen is om zoo een groote g r e x van Neapolis naar Rome te krijgen. Op mij
komt alles neêr: de correspondentie met den p r a e t o r en de a e d i l e n , op te letten,
dat àlles in de contracten vermeld wordt wat er vermeld moet worden - de contracten
zijn nù geteekend -; gèld heb ik uitgegeven om onze maskers en tooneelschoenen
weêr op te frisschen vóor ik zeker was van de zaak; de a e d i l e n dingen dan en het
is zóo ver van Rome naar Neapolis en voor je weêr geantwoord hebt, verloopen er
dagen, weken, al is de Keizerlijke Post nog zoo geregeld onder onzen genadigen
Keizer Domitianus....
- Hm.... m! bromde Nilus, veelbeteekenend, met een grijns - als van een
tooneelmasker, meende de d o m i n u s .
- Stt! fluisterde verschrikt Lavinius Gabinius; niet brommen en grijnzen, vriend
c a u p o ! en uit angst, dronk hij zijn pas ingeschonken Nomentaner in eenen uit.
Bedenk, i k , die met de officieele autoriteiten te doen heb, zeg altijd: onze genádige
Keizer Domitianus en alles wat ‘keizerlijk’ is, ook de Post, is pràchtig geregeld, hoor,
pràchtig! Bedenk toch, als ik wat anders zei, zouden de verklikkers....
- Hièr zijn er geen! pochte Nilus.
- Niet te hard op dat zeggen, vriend c a u p o !
- Van dit volkje hier valt niets bij den Keizer te klikken....
- Misschien zijn zelfs die voorname dames, die zich vermommen als een
g l a d i a t o r en een meid, wel verklikkers....
- Ze komen hier al weken lang: het zijn niet meer dan emotiezoeksters, weet je.
- O, emotie-zoeksters, vriend c a u p o ? Is dat modern Romeinsch?
- Wie weet! Ze zijn niet moderner dan Messalina was, ze zijn moê van
voornaamheid en stellen zich aan. Ze zoeken minnaars
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en.... minnaressen onder het volk als ze moê zijn van hare gelijken.... Ze moesten
eens aan den kaak worden gesteld door een modernen tooneelspelschrijver, ja, dàt
moesten ze, vriend d o m i n u s . En dan moest jij die satyre doen spelen!
- Ach modèrn, vriend c a u p o , modern is er nièts, dat van echte kunst getuigt.
Neen, wij moeten niets van moderne schrijvers hebben. Die hèbben niet zoo veel
talent, genie meen ik, als Plautus en Terentius hadden, al leefden zij drie eeuwen en
langer geleden. En zelfs voor onze m i m u s -stukken zoek ik liefst de antiekste, die
van Livius Andronicus, uit.... Maar waar blijven nu toch Cecilius en Cecilianus!
Vriend c a u p o , ik word zóo ongerust! Sedert ik toe zag op de berging van onze
koffers en kisten, heb ik ze niet meer gezien.... Zijn ze weg geslipt.... Zijn ze er van
door gegaan.... Wat doen ze nu, in die groote, onbekende stad.... We hebben wel eens
meer gespeeld in Rome, drie jaar geleden....
- O, drie jaar geleden, vriend d o m i n u s ? Toen was IK nog in Alexandrië....
- Maar toen speelden zullie nog niet de ‘eerste-vrouwe’-rollen. Toen traden ze
alleen nog maar nu en dan in een m i m u s op: ze dànsen ook fijn. Maar ik meen: ze
kennen Rome toch niet en nu dwalen ze rond in die groote, donkere stad.... Waar
zouden ze zijn op dit oogenblik?
- Naar huis misschien, vriend d o m i n u s ?
- Naar huis? Ja, het zijn lieve jongens om zoo vroeg en rustigjes naar huis te gaan!
En zonder avondeten, tenzij dat een uitnoodiging hun in het oor is gefluisterd! Vriend
c a u p o , als ze niet terugkomen, ben ik verloren.... Over driè dagen moet ik spelen
en als ik ze niet hèb.... Gelùkkig!!
Die laatste kreet van den d o m i n u s was er een van verluchting, weelde, zaligheid.
De voordeur daar ginds was geopend. Het regende niet mèer. De opene deur gaf
uitzicht op de nauwe Suburra-straat, waarboven de uitgeregende lucht zich
donkerblauw verdiepte, een reep van nacht in de deur omlijst. Er tintelden zelfs twee,
drie starren op. De lage huizen brokkelden en braken hun grauwe daken- en
murengewarrel donker groezelig onder die nachtereep of glommen met lange
weêrschijnen van druipende vocht in rossigen glans van den lantaren voor het huis
van Taurus. Hoewel reeds laat in de nacht, zaten - zichtbaar van uit de taveerne - er
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drie, vier vrouwen voor, op hooge gestoelten; naam, prijs, iets van hoedanigheid was
ruw geschreven, obsceen geschilderd boven hare zitplaats. Zij keken verlangend de
taveerne in, achter de ruggen langs der twee knapen, die juist de deur hadden
geopend.... Of er niemand uit kwam, te gelijk dat er binnen gingen die twee blonde
jongens, in éen wijde a b o l l a gehuld. De mantel omgaf hun beider ondeugende
tweelinggezichten. De zittende meiden, daar ginds, riepen de taveerne in. Riepen
zelfs naar de blonde ventjes. Maar deze hielden hunne ruggen, in dien éenen mantel,
gekeerd naar de meiden, terwijl hunne oogen schalks de taveerne in keken. In de
schaduw van den mantel over hunne hoofden gluurden schuin, ondeugend, hunne
vier donkere, lang gespleten kijkers den smook en walm der volle zaal zoekende
binnen. Blank, jong, frisch, in den gloor van hun stouten glimlach van
bedorven-jongens. En hielden zij elkaâr, in de mantelplooien, arm om schouder,
terwijl zij op den drempel toefden.
- Eindelijk dan! riep de d o m i n u s en de heele troep, juichend, ironiesch, plagend
hun meester, dien zij ongerust wisten te zijn geweest, herhaalde:
- Eindelijk, eindelijk dan, Cecilius en Cecilianus!
.... Zoo dat allen, de matrozen, de meiden, de g l a d i a t o r e n , de Gallen, al die
op een gepakte gasten riepen, als hadden zij de nieuw aangekomenen ook al sedert
lange verwacht:
- Eindelijk, eindelijk dan! Cecilius en Cecilianus!
- Zijn jullie daar dan eindelijk, Cecilius en Cecilianus? riep de d o m i n u s
opstaande, met zijn stem van ontevreden veldheer. En wáar zijn jullie dan toch
geweest?
Cecilius en Cecilianus waren binnen gekomen; de deur kwakte dicht op het
perspectief van de straat en der zittende, afwachtende meiden van Taurus. De knapen
lieten zich niet dadelijk uit waar zij waren geweest, antwoordden met, in het geroep,
onverstaanbaren scherts en sloegen hun wijden mantel af. Aller oogen gingen naar
hen toe. Iedereen wist, dat zij de ‘eerste-vrouwe’-rollen speelden. Zij waren beiden
even groot, niet klein, zeer slank, toch kinderlijk en tevens met iets over zich, dat
dadelijk herkenbaar was als dat van den jongen ‘h i s t r i o ’: een ironie, een gemak,
een ondeugendheid, iets brutaals, al waren zij ‘veracht’ en slaaf. Niets verlegens was
aan deze kinderen-der-planken: thuis schenen zij overal zich dadelijk te voelen, deze
stoute zwervertjes van het
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‘verachte beroep’, die al zoo veel gezworven hadden. Of het nu was Canope bij
Alexandrië, of Baiae bij Neapolis of de Suburra in Rome, het was voor hen alles het
zelfde. Rijke villa's, grootsche terrassen of Nilus' taveerne, niets zoû hun meer veel
indruk kunnen maken. Zij schertsten dadelijk met Nilus of zij hem jaren hadden
gekend. Zij doopten, als ondeugende kinderen, hun vingers in de sauzen om die te
proeven....
- Hi-ha! kwam de ezel balken en de jongens balkten terug en schaterlachten. Toen
zij zich ontdaan van hun mantel hadden, trof het hun medespelers - voor zoo ver iets
van deze knapen de anderen trèffen kon - dat zij niet als alle anderen in hun
bezoedelde, vuile, bruine, natte reistunieken. waren. Zij droegen beide lichtgele
tunieken van fijn lijnwaad, borduursel om mouwen en rand en hun lichtgele schoenen,
geriemd tot de knieën, waren nauwlijks van de straat vochtig geworden. Waar waren
zij geweest? Hoe hadden zij occazie gehad zich te verkleeden? Waarom waren die
mooie schoentjes zoo ongerept? Hadden zij misschien in Rome dadelijk een draagstoel
te hunner beschikking? Die vragen uit mond van s e n e x , a d u l e s c e n s , ‘paraziet’,
‘slave’-rol en wie zij meer waren, overstelpten hen, de kwâjongens. Zij schertsten
die vragen van zich weg, zoo als zij vliegen hadden weg getikt.
Hadden zij een bad genomen, dat zij zoo frisch waren? Zij lieten zich er niet over
uit. Hi-ha! balkten zij met den ezel meê; zij dansten zelfs even met de Gallen meê;
Cecilianus, de ‘jongste’ - want hij was ‘de jongste’ tweeling - sloeg met de vlakke
hand onder het laadje met naveltjes, dat de Archigal hem aanprijzend toonde en de
naveltjes vlogen op, vielen her en der neêr en allen lachten en de Archigal vloekte
en Fabulla en Nigrina wenkten belangstellend de knapen en het was een geroes van
stemmen en een dol geroezemoes om hen heen.
- Van waar kom je? vroeg Nigrina, wijdbeens en breedarms, haar mannevuist
gesteund op de tafel.
- Van het paleis van den Keizer, edele vechtster! blufte Cecilius, waarop de
d o m i n u s , dadelijk opgestaan, verschrikt hem fluisterde in het oor:
- Pas toch op: die patricische dáár komt werkelijk uit het paleis van den Keizer!!
- E c a s t o r ! vloekte fijntjes Cecilius, die het fijner vond te
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vloeken bij Castor dan bij Pollux of, zoo gròf, bij Herkules.
Fabulla, nicht van de keizerin Domitia en steeds op Colosseros' knie, zag Cecilius
nieuwsgierig aan....
Allerlei denkbeelden en eerzuchten joegen haar door het hoofd, onder haar grove,
blonde meidepruik. Denkbeelden, eerzuchten, die ze reeds zoo dikwijls zich bewust
was geweest, sedert Nigrina zwaardvechtster geworden was. En dat mèt vergunning
van den Keizer, haar neef, Domitianus.... Het leven was duf, zonder aandoeningen.
Het leven in het Palatium was somber, sedert Domitia, de Keizerin en Domitianus,
elkander steeds vijandig, nu elkander haàtten.... Er waren geen vroolijke feesten
meer.... Er hing steeds die atmosfeer van somberheid, vol dreiging, als de Keizer,
plots, zich vertoonde, als hij dagen afwezig bleef en zich bezig hield met vliegen aan
een lange naald te rijgen. Fabulla, jong, smachtend naar leven, in die sombere dreiging,
verveelde zich. De Keizer, na een gril, die geen twee nachten geduurd had, zag niet
naar haar om, sprak zelfs niet tegen haar meer.... Domitia behandelde haar soms als
een slavin.... Domitilla, 's Keizers zuster, eveneens.... Als zij Nigrina niet had gehad
en de nieuwe emotie der vriendinne-passie, had zij nièts gehad van levensbelang in
dat duffe, doffe bestaan, met die dreiging steeds boven aller hoofden van des Keizers
plotse ongenade.... De Suburra, de kroegen, de bordeelen, Nilus' taveerne, dat alles
had Nigrina haar geopenbaard. Het leven van het volk, het minste, van nabij te zien
en zich, in het openbaar, te laten omhelzen door een jongen g l a d i a t o r , omdat het
zoo nauw was, dat Nigrina wel dulden moest, dat ze zat op Colosseros' knie, dat deed
haar vergeten dien altijd durenden angst op eenmaal, onverwachts, gegrepen te kunnen
worden door Domitianus' beulen.... Zonder reden.... Omdat zij gelachen of niet
gelachen had.... Ja, hier vergat zij.... Hier zag zij de h i s t r i o n e s , vlak bij, hun soep
eten.... Zij vond deze belangwekkend.... En dan de eerzuchten, die voor een patricische
uit het huis Flavius zoo vreemd ontzenuwde verlangens maar die belang aan het
leven gaven.... Als Nigrina zwaardvechtster was, waarom kon zij, Fabulla, niet op
treden als tooneelspeelster? In een stuk van Terentius, van Plautus? Zij zong, zij
reciteerde; zij deed tòch al die dingen, die een patricische nooit deed.... Die alleen
dure slavinnen deden.... Zùlke dingen gaven nieuw belang, wekten vreemde
eerzuchten bij haar op.... Te worden toegejuicht
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door de menigte in een theater, zèlfs te worden uitgejouwd door een menigte, zij, de
nicht van Domitia....
- Speel jij, zeide Fabulla tot Cecilius; de ‘eerste-vrouwe’-rollen, ventje?
- Om je te dienen, kluchtigde Cecilius. Ik, met mijn broertje zijn op de planken
even zoo mooie m e r e t r i c e s als jij er een bent met je doorzichtige jurk aan....
- Om niet te reppen van wat ze zijn als ze van de planken àf zijn, riep de s e n e x ,
die, om meer dan een reden, de beide jongens niet uit kon staan.
- Vertel eens.... zeide Fabulla.
- Wat, zusje-lief? schertste Cecilius, brutaal en toch kinderlijk.
- Kom eens dichter....
- Het is zoo vol.... Ik kàn niet dichter....
- Kom hier maar, op mijn àndere knie, bood Colosseros aan.
Cecilius drong door, zette zich op Colosseros' andere knie: de jonge g l a d i a t o r
liet, als kinderen, vrouw en jongen dansen op zijn knieën.
- Sedert hoe lang speel jij die rollen al?
- Met mijn broêrtje, twee-en-een-half jaar!
- Het eerste jaar, dat je in Rome op treedt?
- Ja. Maar we zijn op getreden in Alexandrië, ìn Klein-Azië; overal zijn theaters
en zelfs grootere dan hier in Rome!
- Lastig, zoo van buiten leeren?
- Voor je rug, als je steken blijft....
Zij wipten om beurten hoog op Colosseros' knieën.
- Ach wat! riep de s e n e x . Dat ventje heeft een veel te lief ruggetje om óoit
geranseld te worden!
- En jij bent oud voor je tijd! riep Cecilius om den s e n e x te ergeren, die, jong,
nooit a d u l e s c e n s had mogen zijn.
- Heb je lang moeten leeren? vroeg Fabulla vol belang.
- Nou, of we lang moeten leeren, zusje. Eerst dansen, muziek....
- Dat kan ik ook....
- E c a s t o r ! Ben je op de slavinnen-school geweest, daar ginds, in het paleis, lief
zusje? plaagde Cecilius de patricische uit het huis Flavius.
- Wat leer je nog meer?
- Metriek! Wat s e n a r i u s is en wat s e p t e n a r i u s en hòe je s e n a r i u s zegt
en hoe s e p t e n a r i u s . Hoe je een ‘stillen zin’

Groot Nederland. Jaargang 15

27
moet mineeren en zeggen en hoe een ‘bewogen zin’. En dan o nog een heele boel
meer. Dank je, c a u p o , ik heb geen honger voor soep en vleesch, maar ik wil wèl
van die honigkoeken....
En hij bedankte, nuffigjes, voor de gerechten, die Nilus hem zelve bracht als of
hij reeds, geheimzinnigjes, ergens en fijner had geavondmaald, maar hij knabbelde
lekkerbeks de honigkoeken, éen in iedere hand en hossende op Colosseros' knie,
Fabulla hossende over hem.
- D o m i n u s ! wenkte plotseling Fabulla Lavinius Gabinius: Nigrina was met de
Threxen verdiept in de methode hoe het zwaard te werpen van rechter- naar linkerhand
om den òpsteek te geven, als de rechterarm het schild op ving.
Lavinius Gabinius drong nader.
- Is het volstrekt noodig, dat altijd jòngens de vrouwerollen spelen? vroeg Fabulla.
Lavinius stond verstomd. Dàt was nu zoo een gewichtige vraag, en die nu even
hier, tusschen dit onwetend publiek, te behandelen met die ‘emotie-zoekster’, die
hoste op de knie van een g l a d i a t o r , terwijl Cecilius over haar hoste!
- D o m i n a .... verontschuldigde hij zich.
- Ik ben geen d o m i n a , bitste Fabulla terug. Jij bent d o m i n u s , maar ik niet
d o m i n a . Ik ben maar een gewone meid, hoor, wat ze je ook van me hebben verteld.
Ik word wel eens ontboden op het paleis, ik ben cliënte van een der vrouwen der
Keizerin. Dat is alles. De rest zijn praatjes, begrijp je.
- O....! zeide de d o m i n u s , begrijpende, dat de nicht van de Keizerin Domitia
hier het aldùs wenschte te verstaan en niet anders. Natuurlijk, natuurlijk, i k begrijp
wel....
- Zeg me dus eens: is het volstrekt noodig dat altijd jòngens de vrouwerollen
spelen?
- Wàt vraagt ze? vroeg Cecilianus, die, na gedanst met de Gallen te hebben, achter
Cecilius' rug drong, tegen Colosseros' knie.
- Jij ook hossen? vroeg Colosseros en duwde broêrtje op broêrtjes schoot en de
drie belanghebbenden in de kwestie hosten over elkaâr op en neêr. Maar zij waren
te veel belanghebbend om het gehos anders dan werktuigelijk te dulden.
- Het is een héel gewichtige vraag, Fabulla, zeide de d o m i n u s , nu gemeenzaam;
die je me doet. Een héel gewichtige vraag....
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Er is om die vraag al sedert honderd jaren, in het tooneelleven veel te doen geweest.
- Maar natúurlijk!! riepen Cecilius en Cecilianus, als addertjes hun fijne koppen
op stekende, snel radende van mededinging. Natuurlijk is dat volstrekt noodig!
Natúurlijk is dat volstrekt noodig!
- En waarom kunnen vrouwen de vrouwerollen niet spelen?
De d o m i n u s , bezadigd, wilde spreken, maar Cecilius en Cecilianus riepen door
elkaâr:
- Jullie meiden hebben geen stèmmen, die doorklinken in ònze theaterruimten!
Neen, jullie meiden hebben geen stemmen! Jullie zijn veel te klein ook, voor de
klassieke komedie! In éen woord, jullie meiden kùnnen niet! Op de planken kunnen
jullie alléen fluit-spelen of dansen, zoo als Thymele doet!
Zij waren beiden heel boos en hosten, als onbewust, op de onvermoeibare knieën
van neuriënden Colosseros. Ze merkten niet, dat zij hosten, alle drie, als kleine
kindertjes, in de armen van dien ‘Eros’, die een kolos was. Alle drie, twee tegen een,
de twee jongens tegen de vrouw, vervijandigden in eens, Cecilianus echter
lekkerbekkig genoeg, om broêrtjes honigkoek uit diens hand af te breken en die zelve
op te knabbelen. En, hartstochtelijk, als wilden zij de ‘gewichtige kwestie’ daar, al
hossende, op dat moment uitvechten, sloeg hun verwarde twist op. Fabulla beweerde
dat zij in zich voelde talent om vrouwerollen te spelen, dat zij stèm had, genoeg om
de verste en hoogste toehoorders s e n a r i s c h e en zelfs s e p t e n a r i s c h e verzen
te doen hooren; de jongens beweerden, dat het ongehoord zoû zijn, ongezien, in
Griekenland nóoit geweest, tegen alle traditie, zonder welke het tooneel een onding
zoû worden.... Traditie was toch àlles, in de klassieke komedie! Openmonds bogen
de matrozenmeiden zich dichter, niet begrijpende waar over zij het hadden. Die
patricische meid sprak ook al als een filozoof!
- In alle geval, schreeuwde schril Fabulla, dwars door de bewijsredenen der al
jaloersche, beduchte, overtuigen willende, gekrenkte, minachtende tweelingen door;
zoû jij, d o m i n u s , het niet eens met MIJ willen probeeren? Ik zoû je er geld voor
geven.... want ik bèn de cliënte van een der paleisvrouwen der Keizerin....
Er was geen houden meer aan. Alle drie, de twee jongens, de
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jonge vrouw, waren opgestaan en stonden over elkaâr, in een razernij van elkaâr
toegeworpen woorden, niet meer verstaanbaar. Alle de andere komedianten zagen
belangstellend toe. Het was immers, als de kwestie der maskers, oók een kwestie, of
vrouwerollen wel door vrouwen gespeeld konden worden. Er waren er, die voór, er
waren er die tegen waren. De a d u l e s c e n s , bij voorbeeld, en de ‘paraziet’ waren
vóor jongens, omdat echte vrouwen te veel af leidden van de kunst. De s e n e x was
bepaald tégen jongens en gaf den voorkeur aan echt vrouwespel; trouwens, hij was
het in alles tegen diè jongens vooral, tegen die bluffertjes, die, slaven, het in alles
eigenlijk veel beter hadden, dan hij, die nog wel vrijgelatene was. Hij had reeds, de
s e n e x , van heél jongen slaaf af, die s e n e x -rollen moest vervullen: hij had nooit
vrouwe-rollen en nooit rollen van a d u l e s c e n s mogen spelen en dat alleen om
zijn diepe, brommerige stem, die altijd brommerig en diep was geweest. Omdat hij
een goede s e n e x was, had zijn d o m i n u s hem altijd beloond, had hij zich eindelijk
vrij kunnen koopen, maar hij behield in zich een bitterheid, hem ingegeven door het
van jongs af aan moeten vervullen van ‘grijzaards’. Het grijnzend masker, dat onding,
meer een saterkop dan een oude-mannegezicht, waar achter hij zweette en treurig
werd, had niet zijn hoofd alleen maar zijn heele leven gedrukt, had hem jaloersch,
nijdig, bitter gemaakt; hij haatte zijn masker en wist, dat hij er zich nooit van bevrijden
zoû. In de maskerkwestie was hij daarom, uit nijdigheid, voór maskers, zijn eigenlijke
meening verbergend en innig hopende, dat eenmaal iedere tooneelspeler zoo een
zwaren, ellendigen maskerkop zoû moeten dragen, ook a d u l e s c e n s , en
‘vrouwerol’. En wat de m i m u s inderdaad meende uit zijn artistiek oogpunt, zei de
bittere, melancholische, nijdige s e n e x te meenen uit bitterheid, melancholie,
nijdigheid.
Maar de vrouwenkwestie: zeker, hij was vóor vrouwen, voor gemàskerde
vrouwelijke tooneelspeelsters; en niet voor die bedorven, mooie, blonde jongentjes,
die nooit slaag hadden gekregen, die precies deden waar in zij pleizier hadden, die
weg liepen en avontuurtjes zochten, en die zich nooit behoefden te maskeren.
En tusschen de meeningen, die op klonken, smeet hij ook de zijne, meêdoogenloos,
neêr.
- Zéker, Fabulla! riep hij. Jij hoor, jij zoû, maar mèt een masker, veel beter mijn
dochter spelen of de meid, die, ik, altijd oude
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kerel, mijn zoon ontsteel in een stuk van Plautus, dan die jongens met hun geverfde
bakkessen doen!
De tweelingen schreeuwden heftig terug. Het was vreemd, maar deze vermoedelijk
zoo half en half patriciër geboren jongens, die echter reeds van hun kinderleven in
het komediantenvak waren opgegroeid, vóelden voor hunne kunst. Zij voelden er
zoó voor, dat zij, eigenlijk nog niet anders dan instinctmatig, vreesden, dat er eenmaal
zoû komen een tijd, dat ventjes als zij de vrouwerollen niet meer spelen zouden....
Zij verdedigden hun terrein. Zij balden zelfs hun kleine vuisten, hun fijne
meisjesgezichten rood van boosheid. Rondom hen bewonderden glimlachend de
g l a d i a t o r e n hen om hun moed, en in de verwarring wist Nigrina Fabulla van
Colosseros weg te trekken.
Plotseling, buiten, op straat, was een rumoer, een gegil, een geschreeuw. De
taveerne-deur dadelijk door de matrozen van Ostia nieuwsgierig geopend, galmde
het schreeuwen, gillen, rumoeren naar binnen. Het was voor het huis van den l e n o .
Het was Taurus, met den stierennek. Hij stond, breed, kort, stevig in het midden van
zijn tierende vrouwen, zijn slaven-uitsmijters en drie bezoekers, die dronken waren.
De drie bezoekers schenen geen geld meer bij zich te hebben na hun vooruit betaald
herdersuurtje met Flacca, Matta en Prisca.... De drie meiden raasden, omdat zij geen
drinkpenning hadden ontvangen na moeizaam werk, beweerden zij, met die dronken
kerels.... De slaven-uitsmijters trokken de kerels op straat, smeten ze de goot in, over
Nilus' drempel, omdat de straat zoo nauw was. De meiden schreeuwden om recht en
dreigden, dat zij naar de a e d i l e n zouden gaan voor haar fooi! De gasten van Nilus,
nieuwsgierig, keken naar buiten, wipten over de kerels, die in de goot, over den
drempel lagen, sloegen kwinkslagen, lachten van pleizier om het standje. De meiden
krijschten, honden liepen toe en blaften; andere honden, uit de verte, antwoordden
nijdig. In de stal balkten de beide ezels, de altijd hongerige der Gallen en die zich
tot nog toe had onbetuigd gelaten, die van den Egyptischen waard....
Nilus schopte een der kerels, die over zijn drempel lag, verder de goot in. Bij haar
rekenbord zat de Alexandrijnsche haastig te tellen. De gasten verliepen, de een na
den ander om te kijken.
- Ik sluit, Valerius Gabinius, zei Nilus; de stedewacht is wel
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niet te zien, als er in de Suburra een oploop is, maar het uur is toch al lang voorbij
en ik sluit: boete is ondankbaar geld.
- Daar weet ik van meê te praten, Nilus, zei de d o m i n u s ; eens heb ik boete
moeten betalen omdat ik met mijn g r e x te laat in Antiochië kwam: groote goden,
hoèveel boete moest ik niet betalen! En het wàs niet mijn schuld, maar ik kòn geen
postbuffels krijgen!
- Gij gaat zeker rusten, Valerius?
- Zekerlijk, zekerlijk, Nilus, ik ga rusten en rusten moet de g r e x . Morgen moet
ik naar de a e d i l e n . En over drie dagen, de eerste dag der Megalezia....
- De eerste opvoering?
- De eerste opvoering....! En er is nog zóo veel te doen!!
- Tot ziens dan, Valerius, en goede nacht.... Neen, neen, niet meer binnen! Gallen,
naar binnen jullie, als je slapen wilt in je hoek. We zullen eerst nog dien
onverzadigbaren ezel van jullie wat hooi geven, opdat hij de Suburra in den vroegen
morgen niet wakker balkt. Andere vrienden, allemaal de deur uit! Tot morgen-avond,
tot morgen-avond en dànk allemaal....
Op den drempel duwde hij de drinkers weg. De Suburra, tusschen bordeel en
taveerne, was vol, vol van gedrang, geschreeuw, geblaf, gekrijsch, gebulder, gegil.
Maar Nilus' deur, plots, kwakte toe. Twee Gallen, buiten gesloten, smeekten, bonsden
op de deur, werden nog even binnen gelaten. Toen, meêdogenloos, schoven de
grendels voor. De slaven ruimden het vaatwerk af van de tafels. De Alexandrijnsche
verdween, met haar geldkistje tegen den boezem....
Nilus vermaande, streng, de Gallen. Of zij nu eindelijk hun bek zouden houden,
of iedereen nu slapen zoû gaan.
Met een laatste, verre kèf-kèf-kèf-kèf, buiten, van een hond, die niet uit wìlde
scheiden, verstierf het lawaai. Binnen, in de taveerne, was blijven hangen de damp,
de walm, de wadem en verijlde, in den vagen schijn van een enkele oliepit, die de
slaven hadden laten branden. De verwarring der smalle bedden langs de muur, der
lange banken, der tafels en schabellen in die gelige weifeling van licht door grauwigen
dwalm heen, die op trok, schemerde vet, oversausd en met roode plassen als
overbloed.... Over den steenen vloer slingerde de afval der worstevellen en weg
geworpen groente tusschen de scherven van kruiken en kroezen in grootere
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plassen wijn. De lage zaal doezelde weg naar den donkersten hoek: daar lagen, op
de bedden, de banken, den vloer de Gallen en snorkten, doodmoê, dronken, dadelijk
in diepsten slaap.
Onder den sluier in haar kastje, bleef de Groote Godin der bedelpriesters, eene
bedelende als zij, eene onwaardig gediende, een arme vervallene, onzichtbaar. Maar
boven de schenkbank, over den a b a c u s , vol leêge ronde gaten, waaruit Nilus' slaven
de amforen hadden genomen en naar den kelder gebracht, blikte de godin Isis neêr.
Zij had haar zelfden welwillenden, goedmoedigen, moederlijken godinneglimlach,
neêr glanzende in den geel doorlichten, verijlenden walm over de, nu alleen door die
vuile bedelpriesters doorsnorkte, bezoedelde en verder verlatene taveerne-zaal van
haar priester, Nilus, die de boorden van den Nijl had moeten verlaten om in de Suburra
geld te verdienen....

II.
Laat was men des morgens in de Suburra. Was men in het keizerlijke Rome van
Domitianus vroeg op het Forum en in de Bazilieken, waar de zaken begonnen, waar
de processen voorbereid werden, vroeg ook in het Velabrum, waar de drukke markten
waren, laat was men in de Suburra. De huizen en winkeltjes openden niet dan na het
vijfde uur van den morgen de luiken en puien en deuren en geen voorbijganger deed
er de zolen kraken over het gebarsten plaveisel van groote, vlakke steen.
Schoon was dit dezen morgen geregend en de goten, links en rechts, liepen
murmelend als beekjes af of watervielen met kleine valletjes langs de hindernissen
van afval, die waren blijven steken. Nu en dan blafte reeds een hond, uit een deur,
zag dan den afval en snuffelde. Verder op antwoordde een tweede hond, een derde....
De straatkinderen doken te voorschijn, ongewasschen, klein geboefte, speelden
m o r r a , met de vingers of om geld, éen of twee a s , op de, midden over de nauwe
straat, in de steenen, gegrifte vakken vierkantjes van snijdende lijnen, damspel of
bikkelden.
Over het groezelige, grauwe verschiet der hoogere en lagere huizen, - de straat
daalde nauw en steeg, zich verwijdende - langs de verweerde muren, de ontverfde
luiken en deuren, over de goten en afval en om de slordige kinderkopjes, dreef, na
de nacht van regen, het reine, glanzige, dunne, fijne morgenlicht van de lente.
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De reep hemel, gezigzagd tusschen de elkaâr toe nijgende dakenlijnen, telkens
gebroken, blauwde in klare diepte. Een kristallijnen teêrheid van licht gleed de
Aprillucht uit, de straat in. Zonneschijn overgloorde als met dun gouden glansen het
grauwe steen en rossigde het. Door ontslotene deurtjes schenen binnenverschietjes
van vale, wazige kleur, plotseling doorschoten van zongestraal, doorpoeïerd van
zongepoeïer. Er teekende soms zich in af de vierkante lijn van een bank, een tafel,
een bruine kruik, die glom als met goudsteen doortinteld. Een zich openend
groentenwinkeltje ontlook plotseling met een fèlte van kleur, om de gestapelde
scharlaken tomaten en broodvruchten, donker paars....
Ook Nilus' taveerne, met een geknars van grendels, opende. Nilus was daar en
drilde de slaven. Zij ontsloten alle de luiken en haalden uit een put ter zijde van den
schuur, in een omheinden hof, emmers vol water op. Zij verschenen met groote
bezems, wierpen in het lokaal hun emmers uit en veegden schoon het lokaal, over
den drempel heen den afval uitbezemend op de straat. Met dien afval, scheen het
wel, dat zij de nog slaapdronken Gallen weg veegden. De bedelpriesters, den bezem
soms in hun rug, verschenen op wankele beenen, zich rekkende, de geschoren koppen
schuin, de stoppelbaardige, ongeschoren gezichten verwrongen van nadronkenschap....
Nilus, bij de open deurschuur, beval hun hun ezel te halen, eindelijk weg nu te gaan.
De laatste, de Archigal, kwam met het kastje, waarin de godin.
De slaven kletsten met de emmers water en bezemden, bezemden, trokken de
banken en tafels over den drempel, wreven ze schoon.... Nilus zadelde zijn eigen
ezel en de beide ezels balkten. Toen zij balkten, blaften de honden. En Nilus steeg
op en reed weg, twee enorme leêge manden ter zijde van zijn zadel hangende. Twee
zijner slaven volgden hem, op hun slavendrafje. Hij ging naar het Velabrum, naar
de Groote Markt, om inkoopen te doen, minachtend de winkeltjes in de buurt, hoewel
even belangstellend loenschend naar den stapel scharlaken tomaten....
De Gallen, ondankbaar, brommende, nagejouwd door de bezemende slaven, die
riepen van luizen, liepen den hoogeren heuvel op, waar zich de Suburra verwijdde.
Op den ezel hadden zij het kastje gesnoerd. Onwillig verwijderden zij zich, scholden
achter zich naar de slaven terug. De honden blaften hen aan.... Het huis van den
l e n o opende op zijn beurt. Taurus verscheen een
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oogenblik, zag naar den hemel, knikte bemoedigd tegen de lucht: na dien regen een
mooie dag en zeker een mooie avond: een mooie avond moèst je hebben om je meiden
te laten tronen: met een mooien avond dwarrelde de Suburra vol wandelaars en
pleizier-zoekers en scholen ze niet allen bij Nilus. Van het Toeval, van de godin der
Toevallige Fortuin, Fors Fortuna, moest je het hebben als l e n o .... Gisteren had ze
hem nauwlijks toe gelachen.
Hij riep naar binnen. De meiden, slaperig, kwamen. Zij waren ongekapt: doeken
om de schouders, begonnen zij den dag, onwillig als de Gallen, die daar ginds, om
hun ezel, loom verdwenen in het zon-doorpoeïerde stijgend verschiet van de straat.
En Taurus schold haar, in hare ruggen, dat zij zich reppen zouden. Zij gingen, acht
moede, slepende meiden. Zij liepen de Suburra af, tusschen de straatjongens, die
vloekten omdat zij dwars door hun spel moesten gaan en die gemeene woorden
riepen; zij riepen achter zich gemeene woorden terug.
Zij gingen, de acht, naar de t o n s t r i x , van Gymnazium, die woonde het dichtst.
Maar toen zij aankwamen, zagen zij, dat de meiden van het huis van Pampus er reeds
waren vóor haar. Gymnazium, op haar drempel op een schabel gezeten, zag toe, hand
voor oogen, dik blank het vettige, reeds geblankette gelaat; gekapt reeds, zij, door
de t o n s t r i x , hield zij een oogje op haar kapzaakje over de deur. Haar slavin kapte
al de meiden uit de buurt. Die van Pampus waren van daag het eerst. Die van Taurus
moesten wachten. En waarachtig, daar kwamen die van Galla, die van het oude wijf
op den hoek, beneden! Die van Galla zouden het langste wachten.
De t o n s t r i x , handig, vlug, liefjes, kapte de eene meid na de andere in haar heel
klein, open winkeltje. Er waren daar niets dan een tafel en een schabel, waarop de
meid zat. Een gladde metalen spiegel. Een koperen pot vol gloeiende kolen op den
drempel, waarin de ijzers staken. De aarden potjes en pannetjes, de vaatjes en vaasjes
op de tafel en de t o n s t r i x achter het te kappen hoofd, altijd bezig, den heelen
morgen. Altijd op haar beenen. Altijd met een aardig woordje tegen de meid. De
t o n s t r i x van Gymnazium bracht iedere meid, des morgens, in goed humeur. Het
haar werd dan ook geborsteld, gekamd, geglansd; dan werd het gebrand, gekruifd,
dan werd het opgewrongen, hoog, breed, met vele spelden bevestigd, met glanzige
spangen versierd, met
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gemaakte bloemen soms aan de slapen; het gezicht werd overtogen met gestampte
gerst-in-eiwit, den blos aangegeven door schuim van roode n i t r i u m , de oogen
omblauwd, de brauwen verzwart met blauw en zwart antimonium, de lippen gepurperd
met goedkoope papaverpommade.
De t o n s t r i x deed het alles als werktuigelijk zoo vlug, zoo handig, een beetje
grof met dit grove blanketsel, dat wel eens herhaald moest worden als het met de
bezigheden van den dag zoo uitkwam voor de meid, maar zij deed het liefjes,
glimlachende en met smaak en de meid, er na, trok, zich schikkende, behaagziek,
haar p a l l i o l u m om hare schouders, schudde haar franjes uit, betaalde Gymnazium
en ging terug naar het huis, om, als de waard het wenschte, voor zich te zetten op
het hooge gestoelte, waarboven naam, prijs, hoedanigheid.
Lavinius Gabinius kwam aan en Taurus' meiden, wachtende, zittende op straat
tegen de muren aan, wezen hen dadelijk Gymnazium en de anderen.
- Dat is de d o m i n u s van den g r e x , die komt spelen: hij was gisteren avond
met de heele c a t e r v a bij Nilus....
Gymnazium keek nieuwsgierig uit. De d o m i n u s kwam nader en hij groette en
sprak beleefd, maar als een man van beteekenis, Gymnazium aan.
- Ik ben bij Gymnazium, niet waar?
- Ja, beaâmde de dikke voormalige, met vetten glimlach, beleefd terug. En u is de
dominus?
- Die ben ik. Ik heb uw hulp noodig, Gymnazium.... Ik heb bij mijn troep op dit
oogenblik geen kapper. Kunt gij mij helpen met de kapsels voor mijn komedianten,
die geen masker dragen? Over drie dagen is de eerste voorstelling in het Theater van
Pompeïus....
- Als gij mijn t o n s t r i x kunt aanwijzen hoe de kapsels moeten zijn....
- Ik heb de pruiken en de Grieksche afbeeldingen, Gymnazium. Dat zal gemakkelijk
gaan, voor zoo een knappe t o n s t r i x als de uwe. Kom dan, zoo ge kunt, dezen
middag, tegen het negende uur, in het Theater. Ik moet nu naar de a e d i l e n .
- Dat is een heele weg, d o m i n u s .
- Vooral voor wie te voet moet gaan: een draagstoel, helaas, is niet voor een
d o m i n u s -g r e g i s , Gymnazium; zelfs niet een
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c a r p e n t u m op twee vlugge wieletjes en een paardje er voor....
- Een ezeltje dan, d o m i n u s ....
- Ik zal maar loopen, Gymnazium,; dàt houdt lenig en jong voor wie zóo veel te
doen heeft. Mag ik dan rekenen op u? Mèt de t o n s t r i x ? Tegen het negende? En
in het Theater?
- Bij Pollux, ik zal niet u doen wachten, d o m i n u s .
De d o m i n u s , na groet, ging verder. Hij was dien morgen het eerst opgestaan,
in zijn kamertje, hoog in het hooge, vijf verdiepingen hooge huis, achter de Suburra,
niet ver van de Thermen van Titus, waar hij zijn bad had genomen.
Hij had zijn troep achter gelaten onder de hoede van den s e n e x , den eenigen
vrijgelatene onder de komedianten, en hem geld gegeven om hen allen te doen baden,
te doen eten: vlak bij de Thermen was daar gelegenheid voor. En in de stijgende
April-zon ging hij verder, naar het Forum, naar de a e d i l e n , die hem boodschap
hadden gezonden, dat zij hem wachtten....
Maar boven, in het groote huis, sliepen nog de meeste komedianten. Zij sliepen,
luier dan hun d o m i n u s , gerijd naast elkaâr op dunne, vuile matrasjes, hun arm
vaak hun eenige kussen, hun mantel hun eenige dek. Als kooien stapelden in die
nieuwe-wijkhuizen de kamertjes boven en over elkaâr. Het was een speculatiebouw,
sedert de Thermen van Titus bijna waren voltooid, om woning te bezorgen aan
duizende mindere-burgers en vrijgelatenen, wier levensbestaan van de Nieuwe Baden
af hing: metselaars, timmerlui, loodgieters, brandstofkooplui, mozaïek-leggers,
schilders, masseurs en geurwerkers; terwijl ook etenswinkeltjes en kleine herbergjes
voor al dat volkje waren geïnstalleerd tusschen de prachtige Thermen, den immensen
boogbouw van het Colosseum en de fontein van de Meta Sudans, het armoedige,
armzalige, op elkaâr gepakte getier en gewirrewar in de schaduw dier moderne,
massale, reusachtige architecturen zich bergende in die vlug in elkaâr getimmerde
of hooger gebouwde, meer houten dan steenen huizen, die reeds dadelijk na hunne
voltooiïng vreemde, wankele, schots-scheeve lijnen aannamen.... Als de karren vol
zware steenblokken in de richting van Thermen en Colosseum, beiden ingewijd, in
gebruik, maar niet voleindigd, rammelende aanstommelden over den, van den regen
moerassigen, zandweg, scheen geheel het huis, waar de komedianten huisvesting
hadden gevonden, te schudden
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op zijn betwijfelbare grondvesten en rilde het als op een durende aardbeving....
Maar de komedianten, zij sliepen en ook de s e n e x draaide zich om. Zij hadden
gisteren avond goed bij Nilus gegeten, zij waren moê van de reis, zij hadden geen
zorgen voor dien dag; des avonds alleen misschien repetitie.... Maar nòch de
p a l l i a t a e , nòch de m i m u s -spelen waren voor de vertooning vast gesteld. Alleen
in het kamertje, dat zij deelden met den d o m i n u s en de ‘eerste-slave’-rol, waren
Cecilius en Cecilianus ontwaakt. Zij ontwaakten te gelijker tijd, daar zij tegen elkaâr
hadden geslapen, in elkanders rug, onder éen mantel, hun blonde hoofden op éen
bundel als kussen. Te gelijker tijd richtten zij zich op en wreven zij zich de oogen
uit; de April-zonnestraal prikte hunne vakerigheid. Maar de ‘eerste-slaaf’ sliep nog
steeds....
- D o m i n u s is weg, zeide Cecilianus. Hij, de jongste, was in alles iets kleiner,
iets fijner dan het broêrtje, maar anders geleken de tweelingen elkander volkomen.
Zij zeiden meestal elkanders woorden dadelijk na, zoo zij ze niet te gelijker tijd
zeiden.
- D o m i n u s is weg, zeide Cecilius, nog vóor Cecilianus had uitgesproken.
Zij zagen elkander aan.
- Hij is naar de a e d i l e n toe, zeiden zij samen.
- Met de contracten....
- .... de contracten.
- Syrus slaapt nog....
- .... als een os....
- Laat hem maar....
- .... maar slapen.
- Ben je nog moê....?
- .... Jij moê?
- Neen....
- .... Neen....
Zij glimlachten elkander toe, ondeugend. Zij omhelsden elkaâr, als iederen morgen.
Toen wipte Cecilius op, zocht in een hoekje, onder wat kleêren....
- .... Pas op! waarschuwde Cecilianus, schuin ziende naar slapenden Syrus.
Maar Cecilius, rug wendend, telde zijn geld.
- Niet veel meer, zeide hij.
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- Niet veel meer? vroeg Cecilianus. En de d o m i n u s .... Hij grabbelde onder diens
verlaten matras.
- Heeft alles meê genomen....
- Alles meê genomen, beaâmde Cecilius.
- De s e n e x zal geld hebben.... zei Cecilianus.
- Abah! minachtte Cecilius. Ik wil niets van den s e n e x . Sta op, wij zullen gaan
baden: ik heb genoeg....
- En dan zullen wij zien....
- .... Zullen wij zien....
Zij slipten het kamertje uit, ieder met een bundeltje in de hand.
In de andere kamertjes, de deur open, zagen zij de andere komedianten, nog slapen,
ronkende in elkaârs ruggen. De beide jongens tuimelden de smalle, wankele, houten
trappen af. Zij gingen langs een kopersmid, die reeds hamerde in zijn werkplaats aan
vaatwerk en hel doorklonk de klatere klank het huis, de holle, houten trappen langs....
Op de onderste verdieping was de ruimte rechts ingenomen door een voller: de voller
was met zijn knechten reeds aan den arbeid en nieuwsgierig bleven de jongens
kijken....
- Wat moeten jullie? riep de vollersbaas....
De jongens, glimlachend, gluurden. Zij zagen in de langwerpige kuipen knechten
dansen en springen, zingende, op de maat, over de uitgespreide, gewasschen toga's,
die gevold moesten worden. Zij zagen de werksters de gewasschen en met de voeten
schoon gedanste, ontvlekte toga's dompelen en drenken in de kuipen vol
krijtverzadigde vloeistof. Zij zagen weêr andere knechten over stokken in rekken uit
hangen de gevolde toga's. Die hingen daar aan het einde der werkplaats als smettelooze
halfcirkels van blankheid, plooiloos uit getrokken, vast gehecht aan de punten en zij
vingen, krijtwit, sneeuwblank een bijna blauwigen weêrglans op van het teedere
lentelicht, dat door hooge, opene ramen onbelemmerd neêr viel en dat de toga's
weêrkaatsten, zoo dat het blauwblank werd door heel de werkplaats. En het blauwe
blank liep over de harige armen der slaven, over hunne dansende voeten, over der
slavinnen krijt-wit overdoopte armen, over hare krijtwit besproete gezichten, over
haar ronde hoofden, in witte doeken omwonden; het blauwe blank liep over de blank
gekalkte muren: het was éen groote, azurig geschemerde, blanke reinheid, van, in
wit licht strak gehangene, toga's, waar tegen de vollers dansten,
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de volsters wieschen, terwijl het vuile water door een gat weg liep in de overvolle
goot buiten op straat.
- Kijk Cecilius, wees Cecilianus.
- .... Hoe de vollers dansen: éen, twee-drie-vier, vijf; éen, twee, drie....
- Eén, twee-drie-vier, vijf; éen, twee, drie, klapte Cecilianus in de handen.
- Het is net dansen als bij m i m u s - s a l t a t i o ....
- Neen, niet heelemaal: wij dansten: éen, twee-drie-vier; één, twée: lang,
kort-kort-kort, lang, lang....
- Komedianten! scholden de vollers.
- Mannetjes-meisjes! schimpten de volsters.
- Lekkere bekkies! scholden de vollers.
- ‘Hàdt je me maar!’ riepen de jongens.
En de volsters wierpen hen met handenvol krijtvolle vloeistof.
De jongens staken de tongen uit en weken.... Maàr uit de ruimte over des vollers
werkplaats, trad een slavenkoopman met zijne slaven: hij bracht ze naar de markt.
Er waren drie zwarte Nubiërs bij en een zeker zeer kostbare slavin: zij was geheel
gesluierd.
- Roetkoppen! lachten de jongens de negers uit. Laat je wit vollen bij den voller
hier!!
En de volsters wierpen met krijtwater en de jongens spuugden terug. De
slavenkoopman schold, omdat het krijtwater even spette over de fijne sluiers van de
kostbare slavin. En de volsters lachten. De koopman, met de slavin tusschen de drie
negers, vertrok; de ‘kostbare’ lichtte hare sluiers hoog toen zij de overvol stroomende
goot overstak.
De jongens stonden op straat.
- Baden? vroeg Cecilianus.
- Ja, baden, beaâmde Cecilius.
Hun oogen glinsterden bij dat vizioen van water. Maar zij dwaalden eerst rond,
nieuwsgierig. Zij waren Rome vergeten, sedert zij, kleine jochies, gedanst hadden
in de m i m u s -spelen. Sedert hadden zij gereisd met den troep, sedert hadden zij
geleerd van den d o m i n u s voor de komedie; sedert ‘schoeiden’ zij den s o c c u s ,
als zij het een beetje hoogdravend noemden: den lagen komedie-schoen, in
tegenstelling van den hoog gehakten en gezoolden tragischen c o t h u r n u s . Hoe
hadden zij niet zich
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moeten oefenen: hun stem en hun gebaar met arm en hand en voet, hun houding en
het sierlijk bewegen in plooien van mantel en kleed.
- Drie jaren is dat al geleden? vroeg Cecilianus, hoewel hij het wist.
- Drie jaren, beaâmde Cecilius.
- Toen dansten we maar de satertjes of de cupido's in het m i m u s -spel....
- En nu spelen we de ‘eerste-vrouwe’-rollen....
Zij glimlachten elkander toe, vol trots.
- Cecilius, zei Cecilianus; spelen we nu de Bacchides, denk je?
- Of de Menaechmi?
- Ik wil liever de Bacchides spelen....
- Ik ook. Dan spelen wij de tweelingzusters, de twee Bacchides, de m e r i t r i c e s .
- En anders? Speel ik....
- Speel jij Erotium, en ik niet, of de m a t r o n a , de vrouw van Menaechmus.
- Neen, speel jij maar Erotium, en ik de m a t r o n a , de vrouw van Menaechmus.
- De m a t r o n a is eigenlijk een rol voor Clarus, minachtte Cecilius.
Zij zagen elkander twijfelend aan. Zij hielden veel van elkaâr; zij gunden elkander
de rol van Erotium, die aardige rol van de deerne, maar zij hadden het geen van
beiden voorzien op de vervelende rol van de m a t r o n a ....
- D o m i n u s zal wel beslissen.
- .... Ja, zal wel beslissen, schikte zich Cecilianus. Kijk, hoe mooi het hier is!
Zij zagen beiden om zich rond.
- Toch wèl grooter, grootscher dan in Antiochië....
- In Damascus....
- In Alexandrië.... zelfs.
Zij stonden om zich rond te kijken. Voor hen, reusachtige, ronde bouw verhief
zich, immense ellips, het Colosseum met zijn drie ommegangen op eerst Dorische,
hooger Ionische, het hoogst Corinthische zuilenrijen. Het schitterde in de zon, van
het goudgrijze travertijn en tufsteen. Ontzagwekkend dat Flavische Amfitheater,
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cyclopische moderne bouw, door Vespazianus begonnen, des huidigen keizers vader,
door Titus ingewijd, ‘de zaligheid des menschelijken geslachts’ bijgenaamd. Nu door
Vespazianus' zoon, Titus' broeder, Keizer Domitianus bijna voltooid: de karren met
marmer- en steenblokken daverden in lange rijen nog aan: de architecten en hun
duizenden slaven wriemelden tusschen de bogen, en toch zouden over vier dagen er
de Circensische Spelen plaats hebben. En ontelbare marmeren beelden bekroonden
den hoogsten ommegang, tegen de lucht, met schitterwit verstard en versteend gebaar,
tegen het zich verdiepend azuur.
- Dat is wel mooi....
- En wel groot, hè?
Zij keken op en staarden naar de vele beelden; de karrevoerders schreeuwden en
vloekten: overreden werden ze bijna.
- Kijk, de nieuwe fontein! wees Cecilius de Meta-Sudans, die Domitianus had
opgericht; de ronde waterstralen parelden als een parasol uit de bronzen bal, die de
fontein bekroonde.
- En kijk daar, den Boog van Titus....
- De Boog van Titus....
En zij zagen naar den Titus-boog, door Senaat en Volk van Rome gewijd den
‘goddelijken Titus’, Triomfator in het Joodsche Land....
En verder dan den Titus-boog zuilde het Forum, schitterde in een vergezicht van
zuilen, altijd zuilen, de tempels en bazilieken....
- Willen we gaan zien? noodde Cecilianus.
- Willen we niet eerst baden?
Zij vroegen waar de Termen van Titus waren. Want het was hier àlles nieuw; zij
kenden die pleinen en straten niet; de nieuwe, hooge huizen rezen verbijsterend om
hen rond, versch ruikende naar kalk, hout, verf. Maar op een vingerwijzing herkenden
zij de Thermen, dadelijk: vierkante muren, waarin nissen met beelden; poorten, tuinen
er voor.
- Héel groot alles....
- Móoi....!!
Zij liepen beïndrukt de Thermen toe. Het liep er vol; het drong er binnen. Zij
drongen ook langs de o s t i a r i ï , de portiers; zij betaalden hunne t e s s e r a e en
vonden de entrée duur, meesmuilden tegen elkaâr.
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- Naar het t e p i d a r i u m ? vroeg Cecilianus.
- Zal duur zijn, aarzelde Cecilius bedachzaam. Alleen maar naar het
frigidarium.
Cecilianus, als altijd liefjes, schikte zich naar zijn broêr. Koud water dan maar
alleen. Zij gaven hun bundeltjes in bewaring, wierpen hun grauwe tuniekjes af,
stonden naakt, sprongen in het water.
Het f r i g i d a r i u m was vol van zwemmers; boven, op een ommegang, zaten wie
gebaad hadden, te kijken, te lezen. Over het f r i g i d a r i u m , door een vlechtwerk,
wingerden zich klimrozen, bloeiden in snellen lente-bloei, lieten de bloembladeren
vallen op den minsten bries, die door woei. Het water, in het nog teedere
Aprilmorgenlicht, blauwde, met zilveren verglanzingen, tusschen het witte steen van
het vierkante, wijde bassin, kabbelde de schaduwen weg der rozeranken, -bladeren,
-bloembladeren en de baders, schrale of dikbuikige, rumoerden, roezemoesden,
plasten en grappigden. De beide jongens zwommen, hadden bekijks, omdat zij zoo
mooi waren en elkaâr geleken. Naast elkander, genietend het water, als in éen zelfden
glimlach van welbehagen, zwommen zij, heen en terug; doken onder, speelden
speelsch met elkaâr. Oude kerels riepen hen toe, begeerig van oogen. Zij riepen terug,
nooit om een woord verlegen. Scherts sloeg op scherts, kwinkslag op kwinkslag,
water plaste in zonnegezeef tusschen kwinkslag en scherts. Telkens hoorden zij zich
in het oor fluisteren door andere baders.... waren daaraan gewend.... wierpen een
woord terug, soms smerig, of zij spuugden, ten teeken van minachting voor wie hen
noodde. En zij waren zwemmende naast elkaâr, de elkaâr gelijkende knapen, treffend,
omdat zij zoo mooi waren tusschen de dikbuiken en de schralen, zoo blond langlokkig
tusschen de kalen, zoo rozig blank tusschen de gallig geligen en de valen. Hun uit
het water gehevene hoofden, met de nattíge krullen, zoo rond, hun schouders en
borst, teêr van vleesch en toch breed, hun armen zoo rond en toch sterk, hun handen
breed en toch fijn, hun ruggen zuiver jong en toch krachtig welvend den onderrug,
hun beenen slank en toch hard van jeugd. En bij het zwemmen bloeiden telkens hun
voeten op, met de zolen rozigend in het zonnegezeef tusschen de neêr zwevende
rozebladeren. En glimlachten zij en glansden van welbehagen hun lang gespletene,
blauwe oogen.
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- Vreemdelingen? vroegen de baders de c a p s a r i ï , die hielpen met uitkleeden en
bewaren van kleeding.
- Wie weet....
- Patriciërs....? Jonge patriciërs....?
- Neen.... wezen de c a p s a r i ï op het nisje, met vuilvale, grauwe tuniekjes en
bundeltjes.
- Wie dan? Wat dan?
De tweelingen waren gezeten nu op den rand van het bassin, met de voeten in het
water bengelend.
- Wrijf mij, Cecilianus, zei Cecilius; hier aan mijn hals, voor mijn stem. Dan zal
ik jou wrijven....
En zij wreven elkaâr, om beurten, met kleine tusschenpoozen, de halsspieren, voor
hunne stemmen. Dat hadden zij zoo geleerd: zoo te wrijven, versterkte de stem. Zij
wreven elkaâr ook de ruggen, om beurten liggende op de buik, onder de schaduw
der rozen, wrijvende de een, speelsch, den ander.
- Wie zijn jullie? vroegen baders, nieuwsgierig.
- Wie? deed Cecilius dom.
- Jij....
- Hij? wees Cecilius Cecilianus.
- En jij?
- Wie w i j zijn?
- Ja, ja....
- Wie wij beiden zijn??
- Bij Herkules, ja, wie jullie beiden zijn?
- O, wie i k ben?
- Néen, zei Cecilianus; wie i k ben!
- Ik ben hij, zei Cecilius.
- En hij is ik, zei Cecilianus; en samen zijn we wij.
- Zijn jullie tweelingen? vroegen de baders: er waren de oude kerels bij.
- Of ik een tweeling ben? vroeg, dom doende, Cecilius.
- Of jùllie tweelingen zijn....
- O, of ìk een tweeling ben? hield Cecilianus voor de mal.
- Zeg nu eens goed, plaagde Cecilius; wil je weten wie van ons de tweeling is van
den ander?
- Hij, wees Cecilianus naar zijn broêrtje; is mijn tweeling.
- En ik ben de zijne, wees Cecilius naar zijn broêr.
En zij proestten het uit en rolden over elkaâr in het water.
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- Wat doen jullie? vroegen de baders. Zij begrepen, dat deze grappenmakers, zoo
jong, zonder p a e d a g o o g of geleide, géen patriciërs waren.
- Wie, ik? vroeg Cecilius.
- Vraag je wat i k doe? viel Cecilianus in.
- Ik ben Praefekt van Antiochië, blufte Cecilius.
- En ik de Keizer van Alexandrië, blufte Cecilianus.
En zij rolden over elkaâr van het lachen.
Maar de baders begrepen....
- Jullie zijn kunstemakers, die voor de Megalezia gekomen zijn, zeiden de baders.
Wat doen jullie? Koorddansen?
- Pff! minachtten de beide jongens. Verbéeldt je! Wij!!
- Wat dan?
- Dansen toch? vroegen de baders.
- Nou ja, dansen....
- Zingen....?
- Nou ja, zingen....
- Nou, wat dan nog meer?
- Zingen èn dansen èn reciteeren....
- S e n a r i s c h e èn s e p t e n a r i s c h e verzen....
- O, zijn jullie.... h i s t r i o n e s ?
- Komedianten.... Ja, maar c o m o e d i ....
- O, komedianten?
- Natuurlijk, stomme ezels!
- .... Het zijn komedianten, lichtten de baders elkaâr in. Het zijn komedianten uit
den g r e x , die is aangekomen.
- Het zijn natuurlijk de ‘jonge-vrouwe-rollen’....
Cecilius en Cecilianus trokken grimassen:
- En jullie natuurlijk de oude-wijve-rollen!
Maar de baders duldden de brutaliteiten van de jongens, omdat ze zoo mooi en
tweelingen waren. Intusschen hadden de jongens hun bundeltjes gevraagd. Zij namen
er uit hun gele, geborduurde tuniekjes en hun gele schoenen met lange kuitlinten.
- Bij Herkles! spotten de baders; de jongens kamden elkanders blonde haar, pakten
de grijze tuniekjes in den bundel, vroegen den c a p s a r i u s dat wel te willen bewaren.
- Bij Póllux! Wat zijn ze nù mooi! spotten de baders. Goed succes, hoor; moge
Fors Fortuna je helpen! Moge je de avontuurtjes bekomen! Kijk me die blonde fatjes
aan! Kom je niet
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meê, voor een grapje? Leer je me niet hoe je s e n a r i s c h e verzen reciteeren moet?
Of s e p t e n a r i s c h e , als je dat liever wilt?
Maar de jongens waren niet op hun mondje gevallen. Zij schertsten terug, brutaal
en smerig, als het pas gaf en wipten de Thermen uit.
- Die baders, dat zijn geen voornáme, op dit uur van den dag, minachtte Cecilius.
- Neen, op dit uur van den dag! Hoorde je, dat ze ons patriciërs....??
- .... Dachten. Ja....
- Misschien zijn we....
- .... Wel patriciërs? Wie weet? We zijn vondelingen of gestolen kinderen.
- In Syracuze verkocht....
- Ja, we zijn gestolen patricische kinderen. Wie weet, onze moeder is misschien
de Keizerin!!
- En onze vader....
- Een komediant. De Keizerin heeft Pâris, den m i m u s , tot minnaar....
- .... Ja, tot minnaar gehàd. De Keizer heeft hem laten kruizigen.
- .... Ja, kruizigen. Wij zijn misschien....
- Wie weet....
Zij staken, bij die veronderstellingen, de neus in den wind, liepen terug langs
Colosseum en Meta-Sudans. Bij de fontein stond aan een stalletje een koopman met
oliebollen.
- Ik heb honger, zei Cecilianus.
- Ik ook....
Zij kochten de oliebollen en aten ze. De voorbijgangers zagen hen aan, zoo als zij
oliebollen aten, gedost in hun gele tunieken, geborduurd en met de lokken zoo blond
en lang. En de voorbijgangers riepen. Het waren werklui, kleine kooplui. De jongens
staken hun tongen uit. Toen gingen zij verder, den Boog van Titus door en zagen
naar de bas-reliëfs binnen den Boog.
- De Joodsche kandelaar.... grinnikte Cecilius.
- Gek ding, die kandelaar, beâamde Cecilianus en zij liepen den weg af.
- Kijk, wees Cecilius. De Palatinus!
- Mooi! bewonderde Cecilianus.
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Het Flavische Paleis schitterde tegen de blauwe lucht. De zware zuilen verluchtigden
glinstergreinig in het reeds van lentezoelte trillende licht, daar boven op den
paleizeheuvel. De geveldriehoek, vol beeldhouwwerk, teekende zich monumentaal
meetkunstig af: een epiesch gedicht, in marmer, allegorie vol trotsende majesteit.
De bronzen pannen schitterden als gulden kronkels en een vlucht, van trappen geleidde
naar boven, naar de Area Palatina, het plein, waar de zon gloeide over de helmen
der Praetoriaansche wachten, die er stonden, geleund op hun lange speren.
Rood-omrande toga's, kleurige mantels bewogen daar, dalende....
- Daar woont de Keizer! zei Cecilianus.
- Ja.... Domitianus....
Zwarte slaven schreeuwden om plaats te maken. Zij cirkelden met zweepen;
draagstoelen drongen achter hen aan en c a r p e n t a met éen paard of twee paarden.
Voetgangers weken voor de voertuigen. Cecilius en Cecilianus werden opgedrongen,
op de nauwe vlucht-richels van de Sacra Via. De trappen af kwamen de Senatoren,
Consulaire-personen, Aanzienlijken: zij waren ter morgen-s a l u t a t i o bij den Keizer
geweest: hunne gelaten stonden bleek en strak: niemand wist ooit....
De jongens voelden, dat dit grootsteedsch was.... Zij hielden zich tegen elkaâr aan,
maar werden gedrongen, opgedrongen, weggedrongen....
- Komedianten! scholden verontwaardigd de Aanzienlijken, die hun draagstoelen
onder aan de paleistrappen-vlucht bereiken wilden. Jaàgt ze weg, die komedianten!
De slaven cirkelden met de zweepen.
- Gemeene negers! vloekte Cecilius. Vuile roetkoppen! Zal je niet slaan? Zal je
mijn broêrtje niet slaan?!
- Uit den weg!!
- Komedianten! schold het volk, nu de Aanzienlijken hadden gescholden. Kijk ze,
met hun lange haren en hun gele meidejassen! Kijk ze, met hun dansschoenen loopen
over de Sacra Via! Schamen ze zich niet!? Koordedansers! Komedianten!
Schàndejongens! Wat doen ze hier, op de trappen van het Paleis! Jaagt ze weg! Dat
minne spullevolk! Wat doet dat op het Forum! Jaagt ze wèg!
Cecilianus werd bang. Hij drukte zich tegen Cecilius, die hem omhelsde. En
Cecilius werd woedend en speelde op:
- Ellendige vlegels jullie! Als we spelen, komen jullie wèl
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aanloopen, hè? Dring je je doòd, op de bovenste rangen, om òns te zien, om òns te
zien! Moet je ons schelden, als we niet spelen? Moet je ons douwen, stomme volk!
Jij mij douwen, jou leelijke neger! Roetkop! Roetkop!!
- Theateruitvaagsel, jullie! Schreeuwleeliken van de planken! Mombakkessen!
Verbergen jullie je achter je maskers! Komedianten!
Cecilianus begon te huilen tegen zijn broêr aan: het volk begon met vuil te werpen
maar de Aanzienlijken schreeuwden hooger nièt te werpen; zij stegen boos,
verontwaardigd, in hunne draagstoelen; er was een hevig gedrang, een geklikklak
van zweepen; wie getroffen werd, schold de zweepslaven.
- En of ze nu komedianten zijn, bromde kalm een rauwe, barsche stem. Wat zoû
dat dàn nog! Gaan jullie je weegs hè, of ik schrijf een epigram op de Romeinsche
ploerten en gapers onder aan het paleis van onzen goddelijken Jupiter-Domitianus
en rànsel jullie er meê om de ooren!
De omstanders lachten, ontwapend.
- Wie? vroegen er.
- Wel, weet je niet? Martialis, de Spanjaard....
- Neen, Romein.... Al zoo lang.
- Nou ja, de dichter. Hij dicht epigrammen....
- En gemeene, hoor, Speldeprikken....
- Maar waar je aan dood gaat....
De omstanders gaapten toe, bekoord lachende, hunne stemming gewaaid met dien
wind. De slaven klikklakten met de zweepen. De eene draagstoel na den andere
vertrok, in voorname wiegeling....
- Zijn jullie komedianten? vroeg Martialis.
- Ja, heer, bekende Cecilius, een arm om Cecilianus, die bang nog, huilde tegen
hem aan. En tot Cecilianus:
- Huil toch niet.
- Spelen jullie....?
- Tijdens de Megalezia, heer. In het Theater van Pompeïus.
- Bij Pollux, jullie zijn een paar aardige komediantjes dan. Slaven?
- Ja, heer, van onzen d o m i n u s -g r e g i s ; u weet wel, Lavinius Gabinius: zijn
troep is heel beroemd....
- Lavinius Gabinius, zeer zeker!
- Juist....!
Cecilius glimlachte vertrouwelijk. Dit was ten minste een ont-
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wikkeld man, deze meneer in zijn niet lange, wel even gevlakte, niet zoo heel blank
gevolde toga.... deze Martialis, die ‘epigrammen’ scheen te schrijven, waar je aan
dood ging.... Zeker een bekènde dichter in Rome.... En Cecilius, hoewel hij nooit
van Martialis gehoord had, waagde:
- Ik ken u ook.
- Zoo? zei Martialis glimlachende.
- Natuurlijk! Wie kent Martialis niet, de epigrammen-dichter. Nou, u schrijft er
venijnige....
- Las jij ze dan....?
- Of ik ze las! loog Cecilius, bang, dat Martialis hem er een vragen zoû te
reciteeren....
Maar Martialis taste in den plooi van zijn gordel:
- Hier heb je dan de laatste, die je nog niet gelezen hebt en die je dan niet bij de
hoekhandelaars in het Argiletum hoeft te koopen.
En Martialis gaf Cecilius een dun, zeer klein, perkamenten boekje, in dien vorm,
waarin kleine, luchtige litteratuur verscheen, in onderscheid met de lange rollen, van
meer gewicht en pretentie.
- Ik dank u, heer, zei Cecilius blij, en schoof het boekje weg tusschen zijn gordel.
Maar een rustige stem, op de trappen, riep:
- Martialis....
Martialis, haastig, wendde zich. Het volk zag wel toe maar schreeuwde en schold
niet meer. De draagstoelen, de een na den ander, vertrokken; in sommige stegen
matronen.
- Stel je voor, duisterde Cecilius, om Cecilianus te laten lachen; dat onze moeder
misschien zit in een van die draagstoelen!
- Wij zitten er zeker niet in, bromde Cecilianus, nog tusschen zijn tranen door en
dicht tegen zijn broêr.
- Edele Plinius! begroette haastig Martialis wie hem geroepen had en de trappen
af daalde: een nog jonge man, treffend aanzienlijk, fijn van trekken, voornaam,
beminnelijk, aristocratiesch van stem en gebaar, dat zich even met rechterhand
beeldde uit zijn breede, blanke toga. Wees gegroet! Als gij ziet, ben ik, gehoorzaam
aan uw wensch, u hier wachtende tot gij van onzen goddelijken Flaviër terug zoudt
keeren....
- En gaat ge dus meê naar Laurentum, om aan te liggen, met de andere vrienden....?
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- Gaarne, beminnelijke vriend en beschermer; de middag zal er een zijn, goden
waardig....
- Maar met wie zijt ge....? Wie zijn deze jonge knapen, die er uit zien....?
- Als komedianten, dat ze ook zijn. Ik beschermde ze even voor die ploerten daar
en dat gepeupel, dat ze natuurlijk uit schold.
- Ge hebt wel gedaan, volgens uw hart, even goed als uw epigram soms vinnig
kan zijn. Zijn zij komedianten dus....?
- Even zeker als zij er als komedianten uit zien, beminde vriend. Van den g r e x ,
die met de Megalezia komt spelen, van Lavinius Gabinius....
- Maar dàn.... Ik bedenk mij, Martialis.... Ik heb niemand, geen mimen, geen
danseressen voor van middag om ons maal wat op te vroolijken. als wij even van
eigene kout willen rusten.... Ik ben een schandelijke gastheer, daar niet eerder aan
gedacht te hebben en mijn vrijgelatene, Hermes, verdient ook een berisping mij er
niet aan herinnerd te hebben.... En met de aanstaande Megalezia gaat het niet
gemakkelijk goede kunstenaars te vinden, nu zij in voorbereiding zijn van hun spel
en dans en m i m u s . Wat dunkt u, zouden deze knapen ons niet kunnen dienen? Zij
zien er verstandig uit en beschaafd.
- Ik twijfel niet, beste vriend.
- Hoe heet je? vroeg Plinius aan Cecilius; trots zijn jeugd, even dertig jaar, had
Plinius eene kalme waardigheid over zich, dat van den vroegeren Romein; iets deftigs,
dat toch beminnelijk bleef, omdat het zoo geheel natuurlijk ademde uit zijn voorname
uiterlijk, klonk in zijn kalme, wat hooge stem.
- Cecilius, alleredelste heer, antwoordde Cecilius.
Martialis lachte.
- Bij Herkles! Dàt is vermakelijk! Als gij zelve dus, vriend! Want Cecilius, onze
hooge beschermer heet Caïus Cecilius Plinius Secundus....
- Ik heet alléen maar Cecilius, edele Martialis, zei Cecilius, zich verontschuldigend;
en mijn tweelingbroêrtje Cecilianus....
- Cecilius dan en Cecilianus, hernam Plinius - de Jongere - als hij in onderscheid
van zijn overleden oom, den grooten natuurkenner - genoemd werd; kunnen jullie,
lieve knapen, meê komen naar onze villa bij Laurentum, om ons gastmaal met zang,
dans en voordracht op te vroolijken?
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Cecilius en Cecilianus, zeer verrast, raadpleegden elkander, hooge kleur, stralende
oogen. Zij begrepen elkander met éen blik....
- Alleredelste heer, zei Cecilius; mijn broêrtje meent als ik, dat, zeer zeker, het
ons hooge eer en groot voordeel zoû zijn.... zoo wij niet vreesden, dat onze
d o m i n u s .... indien wij zoo lang weg blijven....
- Ongerust zal worden, voltooide Cecilianus schuchter, omdat Cecilius, plotseling
verlegen, steken bleef.
- Wij kunnen hem boodschap zenden, stelde Plinus gerust.
- O, dàn, heer....
Plinius wenkte achter zich éen zijner cliënten, die in dicht gevolg daar marden,
over de trappen van het Flavische Paleis. Cecilius gaf het adres.
- De d o m i n u s zal in het Theater zijn, als hij van de a e d i l e n terug komt...,
- Hij moest naar Gymnazium, voor de kapsels, dorst Cecilianus in het midden
brengen.
- Naar wiè? vroeg Plinius.
- Gymnazium!! schaterlachte Martialis. Ik kèn haar, met haar kapster! Ja, edele
vriend, in de Suburra zijn antieke gewoonten èn antieke bijnamen behouden
gebleven....
- Of, zei bedenkend Cecilius; hij eet misschien bij Nilus, den Egyptenaar....
De cliënt nam van alles notitie, ging reeds.
- Wij wonen.... riep Cecilianus hem achterna.
- .... Ja, riep Cecilius zijn broêr in de rede; achter de Suburra, in het huis met de
vijf verdiepingen, waar de voller...., rechts....
- En links de slavenkoopman!! riep Cecilianus achter zijn hand den cliënt na, die
zich weg haastte....
- Kunnen jullie dàn meê, knapen? vroeg Plinius, de Jongere.
- Wij zijn tot uw allerédelsten dienst, heer, zei Cecilius, plichtplegerig. Hij rook
goed gewin, lekker eten, pleizier en knipoogde tegen zijn broêrtje.
Plinius wenkte. Een ruim h e p t a f o r u m , getorst door zes zeer sterke Nubische
slaven, maakte zich baan: zes andere telkens hen afwisselende Nubiërs volgden; twee
voorloopers klapten met zweepen. De draagstoel, de weinige kleedij der slaven was
rijk, smaakvol, eenvoudig....
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- Stijg in, Martialis, noodde Plinius....
Martialis, na plichtpleging, steeg. Hij zette zich, half liggend, de arme
epigrammendichter glimlachend genietend het mollige kussen. Plinius volgde hem.
- Komt binnen, knapen, noodde Plinius met de hand.
- Wij, heer? aarzelde Cecilius en Cecilianus wees op zich, vragend.
- Komt binnen....
Die jongens waren aan alles, vooràl verrassingen, gewend. Zij stegen in, met
plichtpleging. Zij zetten zich over dien voornàmen Plinius en dien aardigen Martialis.
Plinius wuifde de hand tegen de cliënten - wat had hij er een boel! - die bogen. En
de beide jongens, omdat het plebs en de ploerten stonden te gapen van verbazing,
trokken de neuzen op, zagen minachtend over de koppen heen.
- Niemand durft meer schelden, fluisterde Cecilianus zijn broêrtje in.
- En jij, fluisterde Cecilius; zit in een draagstoel, net als je moeder....
- Hoe was de s a l u t a t i o ? vroeg, met zachte stem, Martialis.
Plinius fluisterde terug. De Keizer had de ontbodene Senatoren, Consulairen,
Aanzienlijken lang laten wachten. Toen was hij, somber, verschenen, had weinig
gezegd, was weêr verdwenen; met zijn achterdochtigen blik achter zich om.
- Ik geef hem maar hònig in epigrammen, fluisterde Martialis. Gisteren nacht werd
ik ontboden. De Keizer heeft, even, om me gelachen. Ik vergelijk hem maar bij
Jupiter.... Vergeef me, edele Plinius, maar ik kan niet anders.... Heusch, het is beter,
dat ik den schurk bij Jupiter blijf vergelijken....
- Het is je vergeven, fluisterde Plinius; als je het altijd doet in zulk kunstvol
gecizeleerd Latijn. Dàn is je alles vergeven.... Maar laten wij oppassen: die jongens....
- Néen, zijn geen verklikkers!! Ze denken nu alleen aan den draagstoel.... Kijk, ze
voelen beiden over de ebbenhouten armleuningen; ze streelen over het ivoor en ze
nestelen zich in de kussens.... Neen, die jongens denken aan héel andere dingen....
Plinius glimlachte, vergoêlijkend. Hij begreep, alles verontschuldigend, omdàt hij
begreep. Hij zuchtte diep, meende, dat hij, op nieuw, ditmaal, onbevreesd kon zijn,
dat Domitianus.... En
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toch, wie wist.... Een gril van den Keizer, die reeds zoo dikwijls onschuldigen.... Hij
zette de zorgen van zich, verlangde naar zijn villa, naar zijn vrienden, naar het maal,
waaraan hij ze genoodigd had.
- En waarmeê zullen onze blonde komediantjes ons dienen? vroeg hij den knapen.
Cecilius en Cecilianus raadpleegden, gewiegeld in de weeke kussens, elkaâr met
de oogen. Zij begrepen elkaâr. Zij begrepen, dat deze heer een héel voorname, heel
beminnelijke, heel milde heer was en die nièts anders wenschte dan voordracht en
zang en dans.... En zij begrepen ook, met dien eenen blik, van elkaâr wat zij dachten
te zullen zingen, dansen, mimeeren....
- ‘Hero en Leandros,’ heer, zei Cecilius. Uit het Grieksch. Naar Muzaeus. Het is
heel mooi.... Maar hoe met de muziek....?
- Zozimus, misschien, mijn vrijgelatene....?
- Bespeelt hij de fluit, heer?
- En goed!
- Dàn....
Cecilius glimlachte, om te zeggen, dat het dàn wel gaan zoû....
Plinius had pleizier in de beide aardige komediantjes.
- Sedert hoe lang spelen jullie reeds, knapen?
Cecilius vertelde het hem en hij hoorde vriendelijk toe, van nature, niettegenstaande
zijn voorname hoogheid, beminnelijk tegen minderen, de minsten. Cecilius vertelde
hem, dat zij beiden òf vondelingen òf gestolen kinderen waren en op prillen leeftijd
reeds in bezit van Lavinius Gabinius, die zéer goed voor hen was geweest, net een
vader.
- De d o m i n u s heeft ons al dadelijk een goede opvoeding gegeven, edele heer;
hij heeft ons bij een grammaticus, op de school in Syracuze, laten leeren, grammatica
en spellen en zuivere uitspraak van klinkers en medeklinkers, wanneer men aspireeren
moet, wanneer niet en te gelijk met de grammatica leerden wij muziek, fluit-spelen
en ons bewegen en àlles wat met rythme te zamen hangt en een knappe rhetor, heer,
leerde ons toen in Syracuze zèggen, vertellen, een kort verhaal doen, het hem na
vertellen, als hij het verteld had, bij voorbeeld uit de Metamorfozen van Ovidius,
heer. Wij hebben Cicero moeten lezen, heer en te gelijker tijd leerden wij dansen.
En toen wij dansen konden en mimeeren, leerde Lavinius Gabinius ons van het
komediespel en leerden wij Plautus
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en Terentius spelen en Menander in het Grieksch. Hij leerde ons alle rollen spelen,
heer, ook den s e n e x en den m i l e s g l o r i o s u s en den ‘gierigaard’, maar hij
bracht ons toch op voor de ‘eerste-vrouwe’-rollen, heer en hij ontwikkelde onze
stemmen, zoo dat wij niet bang zijn in groote theaters te spelen. En als ik het zeggen
mag, heer, als gij het vergunt mij te zeggen, heer, dan zijn wij, met uw verlof,
c o m o e d i , goede tooneelspelers en niet h i s t r i o n e s zoo als dat onwetende volk
tegenwoordig maar alles noemt!
En Cecillus trok een wijs mondje, een beetje gewichtig en Plinius glimlachte.
Achter in zijn kussens, zag hij met zijn welwillenden glimlach de beide knapen aan
en had schik in ze. Ze waren beiden zoo fijn en aardig; ja, hunne opvoeding van
intellectualiteit had hun iets verfijnds gegeven, dat, gevoegd bij hun treffende, blonde
schoonheid, hen onderscheidde van zoo veel andere ‘kunstemakers’; met welk een
gemak en toch bescheidenheid, met welk een tact - fluisterde Plinius tot Martialis, zaten zij daar tegenover hen; niet te lui liggende, eerbiedig een beetje recht op, toch
rustig en op hun gemak en wat spraken zij niet keurig hun Latijn uit, nu zij het keurig
spreken wilden, dat niet hoefde in de taveerne of de Thermen - een beetje met kleine,
geknepen mondjes, een beetje met de keurige overdrijving van den c o m o e d u s
van het hoogere blijspel, maar zònder een fout en met een bevallige zinswending,
waarlijk met een litterairen draai....
Martialis, glimlachend, knikkende, gaf het toe. De jongens, belangstellende, zagen
uit langs de gordijnen van den draagstoel. De zon was in gloed door gebroken en
zomerde. De Porta Capena door, liepen de Nubische dragers den weg naar Ostia toe.
De bergen in de verte, ten Oosten, blauwden met zacht opalen ommeiijnen tusschen
de turkoois-blauwe lucht; de schermpijnen staken tegen die teêrte van tinten hun
donkere parasols krachtig af; de aquaducten van de Aqua Claudia, liepen met hun
eerst breede, dan zich in verschiet versmallende bogen, als met eerst wijde, dan
nauwe passen, daar gìnds, met de Via Appia mede; de grafgesteenten blankten er als
schelle vlakjes; de villa's verder op, in hare tuinen, bleekten er met, over de hellingen
gezaaide, bleekere, blanke vlakken en de grazige heuvelen, ter zijde des wegs,
groenden in welige weilanden den horizon toe: de kudden der schapen wolligden er
over, weidende, in de weelde der lange, wuivende halmen: een herdersfluit klonk....

Groot Nederland. Jaargang 15

54
- Ze loopen goed, prees Martialis de dragers; het is een lànge weg naar Laurentum.
- De weg is modderig, van den regen van gisteren, zei Plinius; dat is aangenamer
voor hen en voor ons, dan het mulle zand. Te paard is het altijd het aangenaamst,
maar als ik bij den Keizer ontboden ben, moet ik wel in den draagstoel....
En hij plooide zijn breede toga open, omdat die hem hinderde en herademde in
zijn, met gouden palmtakken geborduurde, galatuniek. Eenigen tijd, slaapwekkend
die wiegeling der dragers, hoe de dragers ook poogden, elkander afwisselend, twee
aan twee, den draagstoel in evenwicht op hun schouder te houden, zwegen Plinius
en Martialis. De beide jongens echter sliepen niet, vonden dit heerlijk: deze weelderige
wiegeling op de telkens wisselende slavenschouders. Zij keken steeds uit: de
zweetende slaven glommen als gepolijst brons, als koper glommen zij soms in den
zonneschijn. Er liepen gouden glansen over de zweet druipendè zwartheid hunner
spierige armen, er blauwden de schaduwespelingen over hun harige borst. En als
Cecilius of Cecilianus keken, keken zij ook, glimlachende, omdat die komediantjes
slaven waren, zoo goed als zij en de jongens, genietende, glimlachten, schuinoogig,
terug.
Hoe meer zij de stad achter zich lieten, hoe weliger de heuvelen groenden. Onder
de effene, blauwe, al zomerdiepe lucht, waar in hier en daar een groot, blank
wolkgevaarte, gestapeld, verdreef - wemelde het lentelicht over het wijde landschap
der wijder en wijder wèg verschietende heuvelen.... Wemelde het jonge groen,
wemelde gehéel de lente, starrelden de weiden van duizende madelieven, stippelden
zij goud van duizende boterbloemen..... De wijd-uit gehoornde buffelen glansden
met hun glimzwarte, -bruine flanken, waar over het licht zich uit goot; zij doorloeiden
de zwoele atmosfeer; hunne roepende herders, te paard, reden om hen rond, hen
telkens te zamen drijvende. Ter zijde, links, vloeide traag de Tiber Ostia te gemoet,
breed, geelblond zijn wateren, waar in diep de blank weêrspiegelde weêrschijn der
wolk, dieper de blauw weêrspiegelde weêrschijn der lucht. En een geur van thijm,
gras, bloemen, water, licht en lucht bleef met het gegons der hommels steeds drijven
om den gelijkmatig en nu snel voort wiegelenden draagstoel.
- Hè? fluistervroeg waardeerend Cecilianus zijn broêrtje. Dàt is wat ons past: zóo
gedragen te worden!
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- Ken jij nog ‘Hero’? vroeg Cecilius. Ik zal ‘Leandros’ dan spelen.
- Ja, jij Leandros.... Maar de muziek....? twijfelde, fluisterzacht, Cecilianus....
- .... De muziek....? We zullen wel zien....
Plots viel Cecilianus' hoofd op zijn broeders schouder en sliep hij. Ook de beide
vrienden dommelden, knikkebolden. Cecilius berekende, dat die voorname Plinius
schatrijk moest zijn. Maar die aardige Martialis, met zijn rare, korte toga-tje, geen
a s moest hebben. En hij keek weêr uit, omdat de dragers af sloegen, lìnks bij de
vijftiende mijlpaal. Wat hadden zij vlug en gelijkmatig gedraafd! De helft reeds van
den weg meende hij goed te berekenen, zich herinnerend wat hij had opgevangen
uit Plinius' en Martialis' woorden, toen zij gesproken hadden van den afstand der
villa bij Laurentum. Dichte bosschen van laurier en pijn groenden ter weêrszijden
en het gònsde maar steeds in de lucht, als van duizende insecten. Wat rook het toch
lekker, zoo naar buiten! En terwijl hij den lentegeur op snoof, heugde hij zich vreemd - het eigenaardige komediantenluchtje, zoodra zij speelden, geur van
kosmetieken en pruiken, in zijn herinnering vereend met het rythme van
s e n a r i s c h e , s e p t e n a r i s c h e verzen en zonder het te betreuren, dat hij den
edelen Plinius gevolgd had, bedacht hij tòch, dat de d o m i n u s nu zeker in het
Theater van Pompeïus was, en dat de cliënt hem er zoû zoeken en werd hij in éens
nieuwsgierig hoè het Theater zoû zijn, dat hij immers nog niet kende en waar hij
over enkele dagen zoû spelen.
Plotseling woei ziltere bries. Cecilius, zijn broêrtje steeds tegen zich aan, keek
om, keek uit. En werkelijk, hij zag ginds blauwen, o zoo diep, de Tyrrheensche. Wat
was het blaùw, de zee, de lucht, de heel verre heuvelen van Latium, daar ginds.
Donker de zee en dieper; lichter de lucht en hooger; het lichtst de heuvelen en verder,
maar àlles blauw en dan het zwartere groen van de bosschen en het gelere van het
gras en dan al die boterbloemen, madelieven.... Maar de d o m i n u s zag nù alles in
het Theater na.... en het was jammer, dat zij niet....
De zweepen der voorloopers klàkten.... Wat was er!
Cecilius keek uit. En hij zag, dat zij de villa bereikt hadden. Tusschen twee
poortzuilen een wijde voorhof, groen van
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streng in stijl gesneden busboompjes.... Een half cirkelige p o r t i c u s , als een D.,
van zuilen, waartusschen slaven aanliepen....
- Wij zijn er, zeide Plinius en hij opende de oogen; Martialis ook; en Cecilius
schudde Cecilianus wakker....
(Wordt vervolgd.)
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Verzen
door A. Roland Holst.
In de Duinen.
Licht en wind fluiten een wijs O, vlijmend gemis O, oude blijmoedige wijs
Die niet meer van menschen is....
En de duinen zijn wijd en vrij
In den dag, en er is geen doel En het licht van den dag is blij En de wind waait van zee en is koel Maar zij weten niet van mij
En dit vlijmend gevoel Want de menschen zijn in mijn hart
Met hun duister verdriet En het lied van het licht aan mijn hart
Is een wanhoopslied.
O, zalig te zijn zonder wensch,
Of doel, of bezit....
Maar een meeuw is meer dan een mensch
In dit En hij zwiert mij voorbij en hij neemt
Zijn vlucht en hij roept mijn ziel Maar wereld en mensch zijn vervreemd
Van de zee en de zee is de ziel....
Licht en wind fluiten een wijs
Die niet meer van menschen is O, oude blijmoedige wijs O, vlijmend gemis -
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De Kinderen aan Zee.
Over de duinen en naar de zee
Kwamen de kinderen zonder tal En het licht woei met hen mee
Over duinen en riep naar de zee:
‘De kinderen komen van overal!’
De groote zee was goed gezind,
Zacht van eb en speelsch van vloed En het schuim riep op den wind:
‘Kinderen, kinderen, wij minnen u goed’
En de kinderen minden de zee,
En een droomer wist waarom Want de ziel is van de zee
Eeuwig en alom Avond viel - een droomer had
De groote zee weer alleen Over de duinen naar de stad
Gingen de kinderen heen.
En de stad was zwart en sloot
Achter de kinderen dicht.
En zij werden moe en groot,
En de zuivere ziel ging dood
Ver van de zee en het licht -
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Eens komen de menschen allen misschien
Uit de poort van den dag Maar zullen zij dan de zee nog zien
Zoo als het kind die zag?
Of zullen zij naadren stervensmoe
Door der eeuwen nood....
En vinden hun droomer met oogen toe,
Na te lang wachten dood....
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Een Voorzang.
Zoo zij mijn zang maar aardsche begeleiding
Eentonig en in donkere mineur
En onvoorwaardelijke volgzaamheid
Dier jubel eindeloos en duizelende
Verrukking zingend uit de gouden kelen
Achter den tijd en in het windstil licht
Uwer verkorenen voorbij dit leven....
Alleen voor wie op aarde kunnen hooren
Die stemmen, maar dat zelve zijn vergeten
Verloren als zij zijn in de beroering
Der onaandachtigen - alleen voor hen
Zing ik de donkere aardsche begeleiding
Uwer verkorenen voorbij dit leven....
En als van dezen een mijn stem verneemt
En inlaat tot zijn hart, en hij zich keert
Ten aandacht, en zich vieren laat ten dwang
Dier groote eentonigheden, die de ziel
Inwijden door bedwelmingen van wind
En zee tot uw verheven eenzaamheid,
Dan zal hij uit mijn woorden opzien en
Dit boek neerleggen en wellicht vergeten,
Omdat hij u gevonden heeft, en hoort
Dien duizelenden jubel uit de kelen
Uwer verkorenen voorbij dit leven....
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En wellicht zal mij eenmaal een laat uur
Maar als langs duistre kust de zee nog licht is
Die mensch voorbijgaan in den avondwind,
En zullen dan onze oogen vol van u
Elkander aanzien, maar een oogenblik Dan is de wind en zingt de stem der zee
Weer tusschen ons voor alle tijden....
Maar
Dat ware mij genoeg - ik wist een broeder En alle pijn der woorden waar' beloond, want
Ander bedoelen heeft dit zingen niet,
Noch zij mij meerder aanhang ooit beschoren -
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Waar zult gij mij dien laatsten maal verschijnen
Als gij mij aan gaat zeggen dat mijn tijd
Ten einde is, en ik mij bereiden moet....?
Zult gij mij wenken moeten uit den wereldstoet?
Of zal ik daaruit reeds zijn weggenomen
En heengelokt naar waar in duisternis
Een water ligt, een scheemrende openheid
Waar soms wel dwalende geliefden komen
In stille wouden als het avond is....
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Gebed van den Harpspeler.
Geen uitkomst wil ik dan door uw genade,
Verborgene, noch ooit verzaden
Dorst van dit hart aan de gespilde drank
Dezer verloornen en hun luiden dank
Van stemmen en gehevene bokalen Niets dan een vensternis in deze zalen
Vraag ik van hen....
Zetel waar ik alleen en peinzend ben
En afgewend, en in den droom gedoken
Die - sinds gij tot mij hebt gesproken
Van achter licht en wind - mijn leven is Niets dan een vensternis....
En van hun walmende flambouwen geen
Schijnsel, dan maar alleen
Voor deze snaren bijna stervend licht Maar laat er zijn over dit aangezicht
Schaduw; dat geen, die voor een wijl dien kring verliet
- Wellicht terwijl gij tot mij spreekt - mijn oogen ziet,
En zich verbaast en het den andren zegt Is niet uw eenzaamheid mijn eenig recht?
Zijn niet uw schaduw die mijn naaktheid dooft,
Uw glimlach boven dit genegen hoofd,
Van smetteloozer licht en dieper toon
Dan flonker van een kroon
En purpren overmoed?
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En als - een wind van licht - over dit donker bloed
Uw adem komt, en aanhoudt, en ontwart
Alle vertwijfelingen en dit hart
Ontzet, en in zijn macht
Herstelt, dat het zijn ongebroken kracht
Weer uitzendt en weer varen doet
Tot in mijn handen beî....
Als ik de snaren grijp zooals gij mij Spaar mij dan niet!
Laat er niets in mij zijn dat gij ontziet,
En dat - bij zij het zingende verzaâm
Van de verrukkingen die in uw naam
Uitstroomen - klinken zou als ijdle toon Gun mij geen schoon
Dat ook kon zijn van wie u nooit beminde Opdat ik nimmer vinde
Bijval, die u vervreemden zou Maar laat mij aan uw armoe trouw
En onvoorwaardelijk indachtig zijn Mij zij het schoonst door dit gebied geen schijn
Van macht te dragen Maar alles, jaar en dag, voor uwen gunst te wagen Maar hiertoe is
- O, vaak en al te derelijk gemis Des harten wetenschap van noode,
Dat gij mij uwer eenzame geboden
Waardig erkent -
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O, Als dit hart versaagt en wankelt, zendt
Het dan een teeken
- Een weerlicht in zijn leed Dat gij niet heen zijt, dat gij mij nog weet
Schelp van uw zee, zelf nietig wel en broos,
Maar staag doorzongen van het eeuwig breken
Voorbij dit leven, in een leegen tijd,
Uwer geheimen zonder duur of rust
Tegen die laatste kust....
Een al bedwelmender eentonigheid,
Wereldvergeten, eindeloos....
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In zomer.
In zomer, in de stille zomerzon
- En een lied uit een tuin nabij O, Hart, dat niet geloven kon,
Hoe kwellen de bloemen mij....
O, voor verbolgen overhand
Van storm, en norsch bestier
Boven de leegten van het land
Van een zwarte banier O, voor de droomen duister en oud
En vlagenden overmoed
Van wind, en de zwarte regen koud
Over dit eenzaam bloed Het feest van de ziel met de duisternis
Ingewijd, en de kracht
Van die sombere vreugd, die ik eenmaal wist Mijn hart, dat hier versmacht O, voor de kreet van een meeuw uit de mist
En de stem van het schuim in de nacht!
Maar mijn vorst zag de zon, en liet mij, en ging....
En er kwam in een tuin nabij
Een vreemde, droomende vrouw, die zingt
Tusschen de dood en mij -
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De sphinx
door J.L. Walch
I
De vrouw van dertig jaar met het magere, strakke gelaat zat in haar kamer voor het
raam en keek - schemering bezwierde met valen wiek de verlaten straat - naar het
tragisch spel van het zwijmende licht. Dat week, en week... Plots, na één enkel
strijdmoment, werd zijn gloed op de gevels aan de overzij gebroken. Op den
bovenrand van die gevels was nog een kaatsing van schijnsel, als de wijkende
betoovering door een verre, ondergaande ziel; en waar de bleeke strook grensde aan
't duister, scheen een knak in de huizen gekomen, die wankel wegzonken naar
onwezenlijkheid.

II
Het magere, strakke gelaat der eenzame vrouw ontspande zich onder de aanvlijing
van een doffen vree. De avond met zijn koelheid was de atmosfeer, waarmee zij zich
het zuiverst in overeenstemming voelde. De avond was stil en zonder dartele vleugjes
van lichtgespeel; hij had de berustende gelijkmatigheid van haar leven; hij wekte
geen vooze verwachtingen.
Zóó was haar waarheid; die zij zich nu eindelijk verworven had. Zij wist, dat haar
ziel eenzaam zou blijven. Veel jaren had zij liefgehad, en gesmacht naar wederliefde;
die niet gekomen was. Toen had de man, die in haar nabijheid had geleefd, en op
wiens ander-dan-broederlijk woord zij had gewacht, het haar verteld - hààr het eerst;
in vertróúwen verteld: dat hij een meisje had liefgekregen; en dat meisje had ook
hem lief. Met een verwoed neerdwingen van haar oplaaiende smart had zij hem geluk
gewenscht; met een wanhopige pijn, als stak zij zich in een vuur, had ze hem de hand
gedrukt; want dat moest er immers wel bij; ze waren toch zoo goed vrind! - Hij was
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getrouwd; en van hun verre, zonnige huwelijksreis hadden ze haar, uit Egypte, een
marmeren Sphinx-beeldje meegebracht. Dat stond nu op haar schoorsteen, in 't
midden; de spiegel weerkaatste den achterkant. Het was de eenige herinnering, dat
star en gelaten beeld; en het was het hart van haar kamer. Wanneer zij na haar lessen
- zij was leerares in het Engelsch op een meisjesschool - hier binnenkwam, was haar
eerste blik naar de Sphinx, die daar verblindend blank stond op de warmkleurige
batik-lap welke den schoorsteenmantel dekte; tusschen de schemerige vreugden van
haar planten en haar enkele terra-cotta-figuurtjes stond de sphinx; achter haar
bloementafel; en op het koperen kaarsenkroontje in 't midden der kamer vond de
glans van het beeld schampende voortzetting. In de eerste tijden na zijn
heengaan-voor-goed had zij menige poos doorgebracht in de smartelijke aanschouwing
van dien strakken stillen vrouwenkop-op-leeuwenlijf, dien kop, waaruit een tragiek
sprak, ouder dan de geschiedenis der menschen; maar door een mensch toch reeds
in die oeroude tijden gevoeld en uitgebeeld, en waarvan zij de felle napijn voelde in
haar eigen hart.

III
Zoo was de Sphinx haar smartelijk lief geworden. Zij beminde haar onbewust zooals
men een god bemint. Want gelijk de menschen allen hunne diepste ontroeringen
vergoddelijken, en als Heer des Levens vereeren wat hun hart in de stilte het liefst
en schoonst is, zoo vereerde zij de Sphinx als het monument en het symbool van
hààr innigst gevoel: haar herinnerende en vragende smart.

IV
Al die belevingen lagen nu achter haar. De scheiding-voor-altijd had vijf jaar geleden
plaats gevonden. Vijf jaar - mijmerde zij, uitziende in de al-meer duisterende straat,
- het scheen veel langer. Het was immers een zoo a f g e s l o t e n verleden, dat zij
nog maar als een herinnering zag.... ‘Was dat zoo?’ aarzelden haar gedachten - ‘Ja,
ja’ betoogde zij zich - een herinnering.. Zoo iets als een pakje brieven, dat men víndt
bij het opruimen van een lade. Zoo was het;.. zoo móést het immers zijn. Was zij
niet een àndere vrouw geworden? Een vrouw die wist: ik heb afgedaan met het leven
van verlangens - En toch, toch - zij voelde, terwijl een oogenblik haar
wil-om-'t-sterk-te-weten verlamde - tóch was er iets van dat oude gebleven in haar.
Het moest hierdoor komen, doordat de Sphinx in haar kamer gebleven was; die
Sphinx die, zelfs nu in de duistering, een heldere schijn bleef; die niet werd
overwonnen door den nacht, zooals haar oerbeeld door de eeuwen starende bleef in
de wijde woestijn der wereld.
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De Sphinx bleef. Ja, dacht zij, maar zij is toch wel voor mij van beteekenis veranderd.
Al bleef ze symbool van het Vragende. Ze vroeg nu naar den zin van het leven, dat
zoo doelloos scheen.

V
Toen stond de vrouw in een plotse vreemde ontroering op en stak, langzaam, één
voor één, de kaarsen van haar koperen kroon aan. En trok haar gordijnen dicht, de
donkere, tinten-doorgloeide gordijnen. De onwezenlijke wereld met haar wakkele
lantaren-schijnen was nu buitengesloten.
Zij zette zich aan haar tafel, tegenover den spiegel en tegenover de Sphinx. In haar
bewegingen was een lust van loomheid, die haar ontroerde en die zij niet trachtte te
begrijpen. Het was haar, of zij een zeer bijzonderen avond beleefde, waarin elke
gedachte dieper beduidenis kreeg.
Toch verwonderde zij zich even, dat zij niet, als gewoonlijk, haar intiem
petroleumlampje op haar bureau in den hoek ontstoken had, waarbij zij placht te
werken en te lezen; maar de feestelijke kroon, weidsch en teeder, als wachtte zij het
bezoek van een lieven vriend. Inderdaad, zij gevoelde zich, of zij iets wachten moest;
of de eentonigheid van haar leven uit-had; of zij naderde naar den ingang tot een
nieuw verschiet. En tegenover haar was de sphinx, die het wachten zelve is. Ze zag
haar plots, te-midden harer peinzingen, en het schokte een vreemde kanteling door
haar.
‘Ik moet nu gaan werken’, dacht zij. Er ligt daar een stapel cahiers, die wacht.
Morgenochtend om negen uur moet ik ze teruggeven.’
Morgenochtend om negen uur! Het was een helder dagelijksch dagverschiet. Maar
nu was zij nog in den warm-belichten avond, in de omhuiving van haar kamer; die
zij genóót...
Het was een wonderlijke, een haast-vergeten aandoening, dit welbehagen. Zij
wilde zich er aan overgeven. Van buiten klonk zwak het tinken van een trambel. Zij
hoorde het straatgeluid, dat ver was; en zij glimlachte. Toen stond zij op, en terwijl
zij met wellust zichzelve voelde bewegen, zag zij haar beeld in den spiegel. Zij zag
een ander dan zichzelve. Deze vrouw was nog jong, en zij voelde, dat er nog
levensverlangen in die vrouw was. En toen haar oogen van den spiegel daalden naar
het Sphinx-beeld er vóór, toen braken samen dat wezen van de vrouw die zij gisteren
en al de staege dagen zich geweten had, en die vrouw welke zij daar had gezien vol
loom verlangen; en in haar bleef een geheimzinnig-schoone weemoed, waardoorheen
belofte schemerde.
Zij schreed op den spiegel toe, en met half-gelokene oogen, die glimlachten, of
zij zich een zoete, verboden vreugde bereidde, nam zij de Sphinx van den schoorsteen
en zette de blinkendwitte vóór zich op het herfstbladbruine tafelkleed, en zag er naar,
en gevoelde zich als iemand, die na een doornigen tocht moeheid-vergeten rust aan
een woudvijver.
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Toen dreef de vreemde lust haar stem in haar op; en zij sprak met een vreemd genot,
langzaam, en luisterde genotvol naar de eigen klanken:
‘Daar zitten we nou, jij, oude Sphinx, en ik. We wachten - En.. dat wachten is toch
ook wel mooi.. Het móét wel, hè - Maar de noodwendigheid, dat is juist 't mooiste
wat er is. Als je die hebt leeren voelen, en de rest daaronder zit. Ja, jij weet dat wel,
hè, jij met je menschenhoofd boven je sterke dierenlijf. Je hoofd is mooi, maar
somber. Maar je staart naar den horizon, waar de zon komt, 't beeld van Ammon-Râ...
Heet hij zoo niet, je God? En de menschen hebben gezegd, dat je een raadsel bent;
omdat je zoo stil-en-sterk en tóch zoo droef wacht, en omdat je het hoofd hebt van
'n wetend mensch, en toch het lichaam waaraan dat hoofd vastzit, is het lichaam van
een dier. O Sphinx, wat moet die verre mensch die jou schiep geleden hebben, die
wijze mensch, die jou maakte als 't beeld van ons geslacht...
Wacht nu maar op den God zelf, Sphinx, tot die eens op aarde komt - Kijk maar
over de oneindige woestijn, zooals ik kijk over de oneindige polders. Onze God komt
nog niet op aarde bij ons. Wij moeten maar wachten tot we dood zijn, om naar Hem
te gaan. Maar vóor dien tijd zal er nog heel wat zand van je dorre woestijn tegen je
opslaan, en heel wat kilte van mijn land zal aanslaan tegen mij...’

VI
Het lyrische was uitgevloeid uit haar hoofd. Zij luisterde niet meer naar haar stem
en de laatste woorden vielen klankloos en gestameld uit haar mond. Nu zweeg ze;
en het was haar of ze op-haar-eentje komedie had gespeeld; heerlijk, maar dwaas Enfin, niemand had het gezien. En er was nu toch 'n zekere bevrediging in haar hart;
'n koel, vruchtbaar slib dat na een overstrooming achterblijft. En daaruit kiemde weer
de kracht om haar taak te doen; de doodgewone taak van 'n vale schoolfrik; ‘'n
pathetische schoolfrik,’ bedacht ze met een vroolijken zelfspot, die zonder bitterheid
was.
‘Ik ga thema's corrigeeren’, besloot ze, ‘dat is 't vervelendste; en daar heb ik nú
moed voor. Even nog naar de post kijken.’

VII
Zoo maken we met lichaamsbeweging, waarvoor we altijd 'n redentje vinden,
afsluiting en overgang van zielsstaten. Ze liep de kamer uit, de trap af; naar de
brievenbus. Voelde er in, of de laatste post iets voor haar had gebracht. Er was één
drukwerkje. Meer niet.
Zonder belangstelling haalde zij het, naar boven loopend, uit de envelop.
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En in de deur van haar kamer, even aarzelend om weer aan haar taak te gaan, dezelfde
taak van àlle avonden, las zij. En voelde een oogenblik haar hart stilstaan. Zóó sterk
voelde zij zich door een slag getroffen, dat de letters in hun schijnheilige eentonigheid
haar een levende duivelsche macht schenen.
Hij, - hij én zij ‘gaven kennis’ van de geboorte van een kind...

VIII
Toen dwarrelde alles om haar. Wanhoop, de doodgewaande wanhoop, voelde ze in
zich opsteken als een gierende stormvlaag. Een wild leed wrong haar in de keel; zij
moest het uiten.. Maar schreeuwen deed zij niet; zij had een instinctmatigen afkeer
van luidruchtigheid. Snel en voorzichtig sloot zij de deur; strekte de armen uit over
de tafel; liet zich op een stoel vallen.
Haar éene hand raakte aan iets kouds. Het was de Sphinx.
Toen greep ze 't beeldje aan, slingerde 't weg. Het kwam tegen den haard terecht.
De Sphinx brak. Haar hoofd viel af van het leeuwenlijf. In een harden knak brak
het; en bleef roerloos liggen.

IX
Dat bracht haar tot bezinning. Zij stond. op Versuft keek zij een oogenblik rond.
Toen dacht zij: Wat wilde ik doen? O ja - dacht zij strak, ik wilde gaan werken.
Zonder naar het beeldje te kijken, ging zij vóór den schrif tenstapel zitten, en werkte
in starre aandacht. En in haar groeide een vreemde voldoening, een tranenwarme
voldoening, die bijna tevredenheid werd: omdat zij nog zoo diep menschelijk kon
lijden, en omdat zij dat hard-glanzende beeld verworpen en gebroken had.
Op het tapijt, naast haar, maar onopgemerkt, lag de glanzende romp. Een
‘natuurlijk’ dier, en onvoltooid.
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La Rochefoucauld
door André de Ridder.
In heel het kostbaar werkje ‘Maximes et Réflexions morales’ van den Duc de la
Rochefoucauld - het duurbare boekje, zoo dikwijls doorbladerd, zoo aandachtig
herlezen - ken ik geen treffender en sympathieker en wranger zinnetje dan het
bitter-zoete Nr. 445: ‘Peu de gens savent être vieux’.1) En sedert ik deze ‘maxime’
ken en meen te hebben begrepen, is La Rochefoucauld geworden voor mij een andere
mensch dan een gewoon klassieke moralist. En ik zie hem thans bij voorkeur, in zijn
oude gelatenheid, als de meest gelukkige grijsaard tusschen al de Fransche schrijvers
van de zeventiende eeuw, gelukkiger nog dan de bonhomme Jean de la Fontaine, al
lag hij minder dan de kommerlooze en zachtmoedige fabulist te sluimeren onder de
boomen en te kijken naar de wolkjes, die voorbij drijven, of naar de vogels, die
spelemeien in zoele luilekkersland-atmosfeer.
Want La Fontaine moest niet leeren oud worden, daar hij niet hoefde te verzaken
aan al de weelde en al de macht en al de liefde-successen van een Marcillac: Jean le
Fablier had steeds zoo simpel en gerust en gelukkig geleefd, in den oppersten eenvoud
van zijn naïef en vertroeteld bestaan, dat voor hem de ouderdom van zelf was
gekomen, geleidelijk en harmonisch, zonder breuk met het verleden, en door niets
anders van de jeugd en den mannen-leeftijds des dichters was gescheiden, dan door
het genoegelijk en traag verloop der dagen en maanden en jaren. En vergrijsd,
gerimpeld van vel en gebogen van schouders, moet de ‘bonhomme’ zich nauwelijks
‘ouder’ hebben gevoeld dan

1) Ik maak hìer gebruik van de uitgave van de ‘Imprimerie de Monsieur’, 1795.
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toen hij in de heerlijke tuinen van den surintendant Fouquet, te Saint Mandé of te
Vaux, van achter de struiken, loerde naar de nymfen en de saters, die joelden in de
ruime dreven en tusschen de marmeren waterbekkens, onder de ijle waterpluimen
der fonteinen.
La Rochefoucauld heeft wèl moeten leeren oud man worden. Hij heeft in de ‘école
des vieillards’ zeer moeilijke en zware leerjaren doorgemaakt. Hij heeft aan vele
dingen moeten vaarwel zeggen, welke men niet graag varen laat. Hij heeft veel
moeten verloochenen en van de hand wijzen wat kostbaar hem was geweest en duur
hem had gekost om te verwerven. Hij is dus niet van zelf, en van nature uit, meester
geweest in de kunst van oud-zijn. En van hem weten we met zekerheid dat hij oud
geweest is en zich oud gevoeld heeft en toch gelukkig is geworden in zijn nieuwen
staat, in het op andere moraliteiten gevestigde leven van ouderling... ‘En vieillissant
on devient plus fou et plus sage’ (Maximes, 215) of ‘Les vieux fous sont plus fous
que les jeunes’ (M. 466)... En hoe bitter zijn oude dag hem in den beginne heeft
gesmaakt, blijke nog uit deze andere spreuk: ‘Dans la vieillesse de l'amour, comme
dans celle de l'âge, on vit encore pour les maux, mais on ne vit plus pour les plaisirs’
(M. 452). Maar dra glimlacht en jokt hij weer: ‘La folie nous suit dans tous les temps
de la vie. Si quelqu'un paroît sage, c'est seulement parce que ses folies sont
proportionnées à son âge et à sa fortune’ (M. 212)...
***
Geen rijker, veelvuldiger en dieper tijdperk dus in de looplaan van François VI, duc
de la Rochefoucauld, dan zijn laat leven en zijn zachtmoedig oud-worden in den
weemoedigen naschijn van zijn glorie....
Rond hem, in alle salons, waar hij verschijnt, gonst de roem van de ‘Maximes’.
Hem omringt de zoete, streelende liefde van Madame de la Fayette en de minzame,
koesterende vriendschap van de mooiste en vernuftigste vrouwen van Parijs, van
Madame de Sévigné en van Ninon de Lenclos. En al die teederheid, al die
belangstelling, al die roem en dat geluk zijn hem beschoren, toevallig, na een carrière
vol rumoer en avontuurlijkheid, vol gevaar en tegenslag. Na een moeizaam bestaan
van strijden en lijden. Na een leven dat - èn op diplomatiek, èn op politiek, èn
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op krijgskundig gebied - een mislukking moest heeten. Na het bedrog der liefde, het
wellustig genot en het grievend verraad der minnaressen, wier kortstondige streeling
en wufte verknochtheid toch nooit het wilde, strakke verlangen van een rusteloozen
en heerschzuchtigen man, zooals hij, bevredigen kan. Na heldhaftig strijden en
kampen, steeds het zwaard in de hand, en ijdel plengen van zijn bloed voor een ten
doode gedoemde zaak. Na het hoonend gejoel van vijanden en het nijdig gekibbel
van vrienden. Na angstig, staag, koppig jagen op gunst en fortuin en roem...
En dat alles is broos gebleken als een zeepbel in de zon en is als rook opgegaan
boven een luttel assche in den haard... Hij heeft ten onnutte gezwoegd en gestreefd,
gevochten en onderhandeld, hij heeft voor niets den toorn des konings getard en zijn
hoofd in de weegschaal geworpen, hij heeft voor niets zijn leven in gevechten en
hinderlagen bloot gesteld en zijn bloed vergoten, hij heeft voor niets bemind en
behaagd en gecoquetteerd en van vrouw tot vrouw gezworven...
Hier is het geluk - stil, bescheiden, schier rimpelloos en zonder geluid -: in de
rustige woning van Madame de La Fayette, onder den zachten last harer armen en
in den melankolieken schijn van hare goedige oogen, of in den kring van een paar
vertrouwde vriendinnen, of in de voldoening van een bezadigd neergeschrevene
bladzijde, of in een vers of een tooneelstuk of een stuk muziek of een schilderwerk...
Wat 'n zonderlinge keering, wat 'n onverwachte en welgekomen wending... het
vreugdig-gelaten najaar van dezen dubbelen aristocraat - want aristocraat is hij naar
den bloede en naar den geeste - zijn leven eindigend in stille vreedzaamheid, in een
veilig gevoel van rust, met een zachten glans van weemoed en voldaanheid op zijn
gelaat, als een gulden lampenschijn of als een laaie vlam van knetterend haard-hout
over het gerimpeld aangezicht en over de peinzend-geloken oogen van den
zeventigjarigen hertog.
En dat alles werd hem geschonken door het lot zoo laat, nadat hij jaren lang als
een romantische veroveraar had gedraafd door het leven, als een vrijbuiter van het
geluk jacht had gemaakt op geld en invloed en vrouwen, zonder dat zijn gretige hand
ooit had kunnen grijpen en vasthouden het schitterend maar steeds ontglippend
dwaallicht van zijn geluksdroom...
***
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Men moet dit leven in vollen bloei hebben gekend, in zijn stoute stijging en zijn
sombere verwikkeling, in het branden van den opstand tegen Louis XIV en Mazarin,
om beter te begrijpen de hooghartige rust en de verstokte voldaanheid van den ouden
La Rochefoucauld.
Beau cavalier van de Fronde-muiterijen, zich wetend schoon met zijne lange,
bruine lokken en zijne drieste, fonkelende oogen, met zijn fijn-gebogen neus en zijne
sensueele lippen, met de witheid van zijn fijn-blauw-dooraderde aristocratenhuid en
de lenigheid van zijne gestalte1), wat moet Marcillac trotsch geweest zijn, verleidelijk
en stout tegenover alle schoonen... Van alleroudsten adel en van schier vorstelijken
huize, machtig reeds, wat moet hij zich sterk hebben gevoeld, durvend en
heerschzuchtig, en hoe bitter moet hij hebben geleden in zijn stam-fierheid onder de
tegen het gezag der edelen gerichte maatregelen van Mazarin...
Hoe duidelijk volgt men de dubbele lijn van zijn politiek: zijn amoureuse politiek
eerst, om de vrouwen te behagen en meester te worden van hun wil, om van hen te
genieten naar den vleesche en hen te gebruiken als instrumenten tot het bereiken van
zijn doel, zooals hij steeds bereid was het hunne te dienen... en zijn klasse-politiek
dàn, ter verbreking van den invloed des Italiaanschen avonturiers, ter verheffing der
aristocratie, ter beperking van de dreigende koninklijke almacht.
Plots begrijpt men beter de minachting van een Marcillac voor een avonturierken
als de Retz, het klein, leelijk, zwart en bijziend manneken uit armen, onbekenden
huize, schier tot lakkeienrollen gedoemd om te kunnen in het leven blijven. En
nochtans zou de geslepen en sluwe Retz overwinnen, terwijl de mooie en dappere
en roekelooze Marcillac geen enkel blijvend resultaat zou bereiken. En dat was weer
één der grievendste bítterheden van het spottende leven....
Het bewonderend oog van al de dames van het Hof volgde de voetstappen van
den jongen prins, en allen mocht hij bezitten, al de vrouwen die hij begeerde, de
schoonste, de machtigste, de fleurigste en uit de edelste huizen gesproten dames, en
misschien zelfs - want niet alles weet de geschiedschrijver van wat er in de

1) Een der prachtigste portretten van La Rochefoucauld - een email van Petitot - is in het bezit
van H.K.M. de koningin van Nederland.
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duisternis en in de amoureuse stilte van den nacht in de gesluierde alkoven is gebeurd
- misschien bezat hij de Koningin zelve, de hem eerst zoo genegen en hem zoo
blindelings vertrouwende, maar daarna zoo ondankbare Anna van Oostenrijk, de
latere minnares van zijn erfvijand Mazarin. Hij was de vertrouweling der Koningin,
hij vervulde voor haar de belangrijkste zendingen, en allen wisten het, allen vreesden
hem....
De roes van zijn macht en van zijn bekoring dartelde door heel zijn jong leven,
en heinde en ver lag de toekomst open, in zonneschijn....
Op zijn soldaten-kolder lag het gulden poeier van Versailles, en op zijn gevederden
musketieren-hoed geurde een tuiltje bloemen, geschenk van zijn laatste vriendin. Hij
belichaamde, ten aanschouwe van allen, de zuiverste qualiteiten van zijn stand en
van zijn ras, geworden een levende Corneilliaansche Cid-figuur; uit liefde en
ridderlijkheid, diende hij de ongelukkige koningin, gereed om voor haar zijn leven
te geven - want voor hem mag men gerust Saint Simon nazeggen: ‘La noblesse n'est
bonne qu'à se faire tuer’ - zooals hij steeds bereid zou zijn met houwe trouwe te
dienen al de vrouwen, die zich door hem lieten beminnen, zooals Madame de
Chevreuse en Madame de Longueville...
Ik toover even met hetzelfde genoegen den jongen Marcillac voor mijne oogen
op, den beau cavalier, met zijn officiersdegen en zijne kostbare kanten, als den
ouderen La Rochefoucauld, met zijn vinnige pen en zijn soberen vriendschapsblik...
Niet uit heerschzucht alléén, zooals werd beweerd door de Retz en anderen, wierp
zich de prins de Marcillac in den gevaarlijken en hopeloozen strijd tegen den koning
en zijn kanselier, maar evenveel uit ridderlijke toewijding voor de gekrenkte vorstin
en uit liefde voor Madame de Longueville. Hij is wel als jonge prins - zooals later,
alhoewel op heel andere manier, als schrijver - de afstammeling van de ‘societé
polie’, de erfgenaam van een galantheldhaftigen tijd, en van een wereld van coquette
en uitdagende vrouwen en romantische, roekelooze aanbidders. Hij, de ruiterlijke
amoureux, de galante conquistador, zal mogen boffen:
Pour mériter son coeur, pour plaire à ses beaux yeux,
J'ai fait la guerre aux rois; je l'aurais fait à Dieu1).

1) Deze verzen worden ook vaak anders aangehaald: Faisant la guerre au roi, j'ai perdu les deux
yeux, Mais pour un tel objet je l'aurais faite aux Dieux....
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Maar niet lang heeft de schitterende ster van den jongen hertog geschenen. Spoedig
heeft de koningin hem, en de andere Frondeurs, verraden. Dan heeft hij, aan het
hoofd van moedige benden, de glorie van den veldheer gezocht, en niet gevonden1),
dan heeft hij als gevolmachtigde van zijn partij met den eersten minister van zijn
land onderhandeld, maar ook aan zijn onbekroonde diplomatenrol is spoedig een
einde gesteld. Hij heeft de lidteekens van drie wonden gedragen, en nauwelijks heeft
men in hem den held geroemd. Van de gunst der vrouwen heeft hij ruimschoots
genoten, maar vaak tot eigen schade en schande, en geene enkele der wispelturige
schoonen, die hem hebben gekend en bemind, is van liefdesmart gestorven voor den
beau duc....
O schoone, koene kavalier - kavalier van rozen en van doornen - door vele zachte
handen geliefkoosd en door vlijmende wonden gepijnd, hoe decoratief rijst uwe
gestalte boven de geschiedenis van uwen tijd, boven de aantrekkelijke woeling van
de anti-kardinalistische partij, in den strijd voor de voorrechten der edelen en voor
de keuren der burgers, zoo dapper en ongeduldig uitgevochten.... Fijne en stoere
condottiere, nobele man met den strevenden wil en den strakken hoogmoed, met het
onstuimig verlangen en de eeuwige onrust en den schroeienden liefdedorst, we
bewonderen in u een diep-voelenden en breed- zich- uitlevenden mensch, een mensch
van kracht en daad, passie en levensvolheid....
Marcillac is op aarde niet bang geweest; hij heeft het beste van zijn krachten
verteerd en heel zijn uitbundig instinct bot gevierd. Eén doel had hij: leven, veel en
diep, naar alle kanten uit.... zich geven heel onzinnig aan het leven, duizelend van
hoog betrachten.... en het leven voelen, heftig, geweldig, met luiden bons, steeds het
te voelen warm en luid... Vol wemelende verlangens, vol duizendvoudige begeerten
heeft hij het leven omarmd, hartstochtelijk, als bel amant: steeds logisch en
evenwichtig in zijne veelvuldigheid en schijn-contradictie, niet vreezend buil of bluts,
hatend de doode gemakzucht der onverschilligen en de suffe voldaanheid der
tevredenen.
Als een prachtige veroveraar stapt hij voort, vol duizelende

1) De graaf de Coligny, die La Rochefoucauld aan 't werk heeft gezien, getuigt van hem, na
den grooten durf en de dapperheid van den prins gehuldigd te hebben:
‘C'est le génie le plus bouché pour la guerre qui ait été en France, depuis il y a cent ans’.
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koorts, voortgezweept door zijn trots en gedreven door zijn lust op al de paden van
de politiek, rijk aan ervaring, aan leed en aan vreugd, verzot op de liefde en levend
een leven als een droom of als een vreemden avonturen-roman...
Zijn gaan en komen met de ebbe en de tij van zijn lot heeft hem aan vele
wisselvalligheden blootgesteld, maar schrap heeft hij tegen den stroom gestaan. Hij
heeft zich geschroeid meer dan eens aan een al te warme en al te verblindende vlam,
maar toch is hij steeds vooruit gegaan, onvermoeibaar en onverbeterlijk, het leven
tegemoet, aangetrokken door de daad en de liefde gelijk de mot door 't lamplicht en
die stervend nog mint den doodelijken gloed van de vlam.
Hij heeft allerlei ondernemingen aangedurfd maar geslaagd is hij niet; hij heeft
veel gezaaid maar luttel geoogst. Ontnuchtering na ontnuchtering werd hem
beschoren....
Tot dat onverwachts - als door de tusschenkomst van de gunstiger-gestemde,
verzoende goden - hij vond wat hij steeds had gezocht. Maar 't was laat en reeds neeg
zijn leven het verval toe....
Hij had meer dan eens gestruikeld op de baan, maar had zich telkens weer weten
op te richten en hij had zich niet laten knakken door den storm. Trotsch, onaantastbaar,
met den sceptischen glimlach der diep-voelenden, der licht-gekwetsten en der
nooit-overwonnenen op de lippen, was hij zijn weg gegaan. En toen vond hij het:
het geluk.... Gedurende zijne oude jaren werden beiden hem geschonken, roem en
liefde, die niet verwelkten ná één dag....: de liefde van Madame de la Fayette, met
de koesterende vriendschap van de zeven mooiste muzen van zijn land.... de roem
door zijne ‘Maximes’, om zijn gedesillusioneerd neerschrijven van zijn wrange
wijsbegeerte en van zijn spottende minachting....
Het schijnt wel een paradoxe: de glorie welke hij met al zijne politieke bemoeïngen
en met zijn deelname aan den veldtocht tegen Mazarin, met zijn intrigue-kunst en
zijn dapperheid, nooit had kunnen bereiken en vasthouden, die was hem onverwachts,
als een rijpe vrucht, in de handen gevallen door het schrijven van zijn leerspreukjes,
door het uitgeven van die ‘Maximes’ welke hij in den beginne achteloos in de ‘salons’
had gezaaid en royaal als gouden penningen had laten neervallen. Hij had gehoopt
een groot kapitein te worden, of een invloedrijke diplo-
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maat, een edelman van hoogen stand en van stijgende macht aan 't Hof, en 't was als
schrijver, als moralist dat de vermaardheid tot hem kwam. Hij had nooit aan schrijven
gedacht: als al zijne gelijken drukte hij zich uit met gemak en vlotheid, met bondigheid
en pit, maar hij had nooit in zijn letterkundige roeping geloofd. Het was een deerlijke
misrekening geweest. En hetzelfde gebeurde met zijn liefde-leven: de zachte
teederheid, welke hij vruchteloos had gezocht in de armen van Madame de Hautefort
en Madame de Chevreuse, als jonge prins, en op de lippen van de hoogmoedige en
gepassioneerde Madame de Longueville, als rijp man, maar steeds in de schokkende
en schommelende aandoeningen van wonderbare minnarijen, in de gunst van de
fijnste intriganten en de coquetste comédiennes van Versailles, die vond hij in het
vreedzame en avond-stillle huis van de nederige Madame de la Fayette, en haar
streelend handen-beven vermocht de onrust van zijn gemoed te sussen, zijn wijfelend
en aarzelend hart te bevredigen en zijn zoekend verlangen te leggen in vaste, zachte
banden.
De wellustige waan van het dood begeeren zong door zijn hoofd, toch troostend
en zalig. En waar hij hare aaiende handen hield gekneld, wist hij dat hij niet meer
onbegrepen was en voelde hij drukken op zijn hoofd de goede schaduw van een beter
leven....
***
Wanneer de twee oude verliefden alléén zijn, vergast Marcillac de teedere Madame
de la Fayette op de pikante bladzijden van zijne nog door niemand gekende
‘Mémoires’, scherp en vlijmend van toon, de menschen bespottend met hoogmoed,
hen toonend in heel hunne pretentieuse onbenulligheid en in de hardheid van hunne
kille zelfzucht. Dan zucht de goedhartige Marie-Madeleine, en - al houdt ze zelve
niet vele illusies meer in eere - verwijt hem zijn sarcastische bitterheid. Ze spoort
hem tot meer zachtmoedigheid aan en weet hem, ten langen duur, toch over te halen
om de vinnigheid en puntigheid van zijne ‘Gedenkschriften’ eenigszins te temperen,
om zijne wreede uitspraken hier en daar te verzachten, om zekere geheimen liever
niet openbaar te maken. Ze hebben vele menschen gekend, beiden. Ze geraken niet
uitgeput bij het oprakelen van hunne herinneringen.... Maar zoo zij La Rochefoucauld
helpt, hij ook biedt haar zijn medewerking
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en staat haar met raad en daad ter zijde bij het samenstellen van hare romans.... 't
Zijn twee wèl aristocratische ‘letterkundigen’, die daar collaboreeren, in het ingedut
huis van de Rue Saint Thomas...
Geregeld komt Madame de Sévigné de twee auteurs een bezoekje brengen, en 't
is àl vroolijkheid in het huis, wanneer de altijd glimlachende marquise, met hare
ondeugende oogen en haar guitig stemmetje, de eenzelvige eenzaamheid van de oude
amants komt storen. Soms haalt Madame de Sévigné hen met haar koets af, en dan
rijden ze gedrieën door de wijde, lenig-golvende velden en de lommerige boschkanten
van Ile de France, of langs de glimmende Seine, naar het buitengoed van een van
hunne bekenden, of - liever nog - naar Port-Royal des Champs, om Madame de Sablé
te bezoeken, die dáár in het jansenistische klooster nog altijd haar ‘salon’ houdt, en
wel aan de vermaken van de wereld heeft kunnen verzaken, maar niet aan de scherts
en de conversatie van hare vrienden. Soms richten ze eenvoudig hunne schreden naar
Ninon de Lenclos, die in haar geel-zijden salonnetje van de Rue de Tournelles, eene
élite van vrijzinnige en fijngeestige gasten weet te vereenigen.
Maar de hertog gaat graag ook eens alléén tot bij Ninon, onvergezeld, om te
genieten zonder schroom van de kittelende ironieën van dezen zuster-geest en van
het guitig spel der scherpe paradoxen van de oude courtisane. Tegenover haar legt
hij zonder schroom zijn weinig idealistische opvattingen bloot en durft hij
onbeschaamd de tijdgenooten ontmaskeren, waarvan zij de meesten nog beter kent
dan hij, om ze intiemer te hebben leeren verachten. Ze begrijpt hem zóó ten volle,
de gevierde en bekeerde hetaëre, die door heel Parijs is aanbeden, en zooveel beter
nog dan zijn vriendin, de steeds een beetje romantische en min of meer nog
weekhartige Marie-Madeleine de la Fayette. En bij Ninon ontmoet Marcillac geregeld
zijn ouden vriend Gourville, den voor de Fronde onmisbaren diplomaat, den handigen,
geslepen Gourville, die met hem heel de tragi-comedie van de muiterijen tegen den
Koning en den opstand tegen Mazarin heeft medegemaakt, maar met zooveel meer
geluk dan hij.
Beiden - gezeten naast de verstandige en schoone coquette, die ook zooveel uit
dien tijd vertellen kan - wroeten ze in de nog warme assche van de Fronde. En niet
zonder moeilijk-be-
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dwongen verteedering spreekt La Rochefoucauld van dien wonderschoonen en
pijnlijken droom, waarin hij een rol heeft gespeeld zoo belangrijk en zoo ijdel, die
hem zoo diep heeft gegriefd en zoo bitter teleurgesteld, maar waarvan het herdenken
hem is als de smaak van een ouden wijn, ophitsend en bedwelmend....
De liefde? Hij heeft van al hare vormen genoten, de sensueele en de platonische,
de rustige en de heftige, de hoogere en de lagere. De koningin heeft hij aanbeden,
als in extaze, en heel zijn jong leven, al zijn frissche kracht heeft hij haar gewijd,
gelijk een geloovige offert aan de Madona. Madame de Hautefort heeft hem gekend
als jongen Prince de Marcillac, als een Chérubin vol dichterlijke dweepzucht en als
een ‘délicieux martyr’. De dappere en rustelooze amazone, de wonderschoone
Chevreuse heeft hem met hare gevaarlijke kussen en hare brandende passie bedwelmd,
in een dolle vlaag van verliefdheid, en hare drift heeft hem geschroeid, maar
onvoldaan gelaten en hem voor altijd dorstig gemaakt. De hartstochtelijke duchesse
de Longueville heeft hem diep en langdurig bemind, met alles overweldigende liefde,
met alles-offerende trouw en met slaafsche onderwerping, tot in het scherpste gevaar;
en hij heeft zich laten meeslepen, steeds verder en verder op den weg des opstands,
en met gretige vreugde, om haar te behagen, heeft hij gestreden den nutteloozen en
roemeloozen strijd tegen den kardinaal; hij is twee maal gewond, hij heeft al zijne
bezittingen verloren, hij heeft haar alles gegeven wat hij geven kon; totdat ook weer
deze liefde aan 't kwijnen is gegaan en geleidelijk in hem en in haar, de beuheid is
gerezen, de spijt om een avontuur zonder uitkomst. En vele andere vrouwen hebben
hem, den om zijn stoutmoedigheid en trouw geprezen prins, genomen in hun armen.
Hij kent zelfs hunne namen niet meer. Slechts de koningin zal hij nooit vergeten, en
Chevreuse en Longueville. De twee vrouwen zijn gestorven: beiden in hetzelfde jaar,
1679, vreemd toeval, maar na een zeer verschillend levenseinde.... Chevreuse, als
vroeger geheimzinnig, rusteloos en amoureus, den kardinaal en al zijne volgelingen
hatend tot den dood, onverzoenbaar, steeds intrigeerend en samenzweerend, na eerst
Fouquet nog overwonnen en Colbert als eersten minister in den rug te hebben geduwd,
en dan eerst voldaan stervend... Longueville, bleekjes kwijnend, rustig en vroom
schrijdend door de stille lanen van Port-Royal, levend als eene heilige schier, en als
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een martelares, boete doenend voor het leven van vroeger....
Hij ziet en aanhoort en beleeft weer heel het Verleden...
Vóór hem doemt op de milde manenacht, toen hij in het woud van Saint Germain
wachtende was, met drie paarden, na de roekelooze vlucht van den prince de Conti
en den duc de Longueville op touw te hebben gezet; en, enkele oogenblikken later,
rende hij met zijne medeplichtigen door het oneindige bosch, door het somber geruisch
der bladeren en het angstig geklop van het gevaar achter al de stronken... En na dien
rit aankomend te Parijs, wiens bevolking hunne partij tegen Mazarin had gekozen,
vond hij zijne minnares, Madame de Longueville, in barensnood, in het stadhuis,
brengende ter wereld, onder dreiging van veel gevaar, een zoon, dien hij wist te zijn:
zijn zoon... En later nog - toen de Parijsche burgerij genoeg van den burger-oorlog
had gekregen en den vrede vroeg - zijn ontsnapping uit de hoofdstad, met Madame
de Longueville, en hunne lange, afmattende reis te paard, van Parijs tot Rouen, om
daar de boeren van Normandië over te gaan halen tot den kamp tegen den kardinaal...
Dat is één ver, vreemd en wemelend verschiet...
Ook gedenkt hij zijn aanval tegen de vesting van Verdun, aan het hoofd van
zevenhonderd edellieden, bijeengekomen voor de begrafenis van zijn vader... den
mislukten aanval... Zijne landerijen werden door de troepen des konings verwoest,
zijn heerlijk kasteel van Verteuil gesloopt, en zijn wettige vrouw en zijne kinderen
dwaalden rond zonder dak... maar toen hij de vernieling van de statige woonst zijne
voorvaderen vernam, steeg in hem - zegepralend over zijn ergenis en zijn droefheid
om dat onherstelbare verlies - de vreugde om dit nieuwe offer, dat hij aan de mooie
Longueville had kunnen brengen...
‘Vergeet vooral Bordeaux niet, Marcillac’... fluistert Gourville, en Ninon spitst
hare ooren... Bordeaux, het groote beleg, de heldhaftige en theatrale verdediging...
de vesting waar dames deel namen aan het bouwen der verdedegings-werken en
aarde voor de dijken aanbrachten in manden met zijden linten versierd, en waar 's
avonds op de wallen werd gedanst, bij fakkellicht en op speelsch geluid van violen,
terwijl officieren vruchten en limonaden boden aan de vermoeide danseressen...
Enkele weken later zat hij in één rijtuig met Mazarin, om over de voorwaarden
van den vrede te onderhandelen, en hoe minzaam
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was de kardinaal.... hij had maar toe te grijpen om te worden verheven....
Dan ontstaan de twisten tusschen de leiders van de Fronde. Met wroeging gedenkt
La Rochefoucauld de eenige laffe daad van zijn leven: zijn poging om de Retz te
vermoorden bij overval....
De vlucht met Condé spookt door zijne verbeelding: hoe ze met eenige edelen,
als soldaten verkleed, en nabootsende de grove, boertige manieren van de soudeniers,
nacht en dag op hunne paarden draafden, langs verborgen wegen liefst, door hobbelig
bosch en zompige weide, om niet te worden herkend, want ze waren zeker van te
sterven op het schavot, indien ze door de mannen des konings werden betrapt; en
hij, La Rochefoucauld, onderhevig aan de eerste aanvallen van jicht - de ziekte
waardoor hij nog steeds zooveel had te lijden - had zijn been met warme doeken
moeten omwindelen, en zat kreunend te paard....
Zoo reden ze heinde en ver om nog juist bij tijds hun leger te vervoegen en, onder
de muren van Parijs, het gevecht van den Faubourg St. Antoine te leveren. Daar
kreeg hij het noodlottige schot, dat zijn gelaat dóórboorde en dóor zijn voorhoofd,
juist boven de twee oogen, drong; zijn wit wambuis druipte van bloed; met blindheid
geslagen, werd hij naar het hotel de Liancourt vervoerd, schier stervend maar niet
vertwijfelend en nog fluisterend den naam van Longueville, de ondankbare, die hem,
enkele dagen tevoren, ontrouw geworden was....
Door zijn eigen partijgenooten is hij verraden, in zijn rechten miskend - na alles
voor hen te hebben verbeurd: goederen en gezondheid en schier het leven - door de
eenen gehaat en openlijk bevochten, door de anderen heimelijk bestookt... En hij is
gedwongen geworden de vergiffenis van zijn aartsvijand, den kardinaal, te
aanvaarden...
Dat verleden - nu hij het weer uit den sluimer wekt, nu de wonden zijn geheeld
en de kwellingen vergeten - schijnt hem tooverachtig toe voor een pooze, hitst hem
voor enkele minuten weer op, door de feëërie van al die feesten en gevechten, al de
flirts en mazarinaden, door het geknal der geweren en het getokkel der violen, door
de herinnering aan de balzalen en de kerkers, de liefdebrieven en de degenstooten,
de stoutmoedige schakingen en de geheime huwelijken, de sporen en de kanten, de
pluimen en de sluiers, de onverschrokken ridders en de minzieke amazonen...
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Maar dat alles is het verleden, en niets meer, en bestaat niet langer voor den ouden
man. Met weemoed - na weigerig afscheid van Ninon en Gourville te hebben genomen
- keert La Rochefoucauld naar de rue Saint Thomas terug. Dáár vindt hij den glimlach
en de zalvende goedheid van Madame de la Fayette terug, en hij gevoelt zich getroost
en gelaten, oude wijze man, voor wien de begoochelingen der jeugd geen tooverkracht
meer bezitten...
***
Daar leefden ze, in het sluimerend huis van de oude straat, niet ver van het fleurige
Louvre, en van 1665 tot 1680 duurde hunne ‘liaison’. Naast de kwijnende, zachtjes
verouderende Madame de la Fayette, de grijze La Rochefoucauld, dikwijls ziek, door
het jicht op zijn stoel gekluisterd, de oogen zwak. In 1680 stierf hij de eerste, 67 jaar
oud. Madame de la Fayette overleefde dertien jaar haren vriend, maar ze was, na zijn
dood, zoo gebroken, zoo zwak, zoo onverschillig voor alles dat haar leven als
geëindigd scheen. Tot in het jaar 1693 kwijnde ze en toen brak haar hart.... Haar
gevoelig en gewond hart scheurde van spijt en treurnis, zooals was gebarsten het hart
van hare heldin, de Princesse de Clèves, na den dood van haren man en het afscheid
van den duc de Nemours, den veel-beminde.
Door landen van smart, door jaren van verbittering waren ze elkaar nader gekomen.
Madame de la Fayette had haar leven gesleten - zij, de nerveuse, het door een
bestendige ‘petite fièvre’ verteerde kruidje-roer-me-niet - naast een man die een
onbenullige dwaas was en die haar eenzaam had laten lijden, in het echtelijk bestaan.
Ze was vol weemoed om haar onvoldaan verlangen naar liefde, om hare eenzelvigheid,
om hare sentimenteele armoede....
La Rochefoucauld was, zooals zij, een gewonde van het leven, de groote, bitter
ontnuchterde avonturier van de Fronde, die te veel liefde had gekend, maar onechte
liefde; hij was door de vrouwen bedrogen geworden, en velen had hij er verleid,
bemind en verlaten....
Ze hadden onder hetzelfde kwaad geleden: ze beseften beiden de barre, kille
eenzaamheid van het gevoel. Ze waren beiden schier maagdelijk, en van werkelijke
liefde gespeend gebleven.
Ze begrepen elkaar te goed om elkaar niet te beminnen. Een loome spijt knaagde
in hen, omdat ze elkaar zoo laat, te laat
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zelfs, gevonden en zoovele jaren van geluk verbeurd hadden. Maar die jaren nochtans
waren eigenlijk geen verloren tijd geweest; 't was dank aan hun verleden dat hunne
harten waren gerijpt en dat ze op de ware, groote liefde waren voorbereid.
Zij hield van hem om al zijn beproevingen, bekloeg hem, trachtte te lenigen zijn
spijt en reikte hem dat milde, zachtzinnige medelijden der begrijpende vrouw, dat
als het geaai van moederhanden zoet is. Die rol van troosteresse nam ze gedwee op,
met vreugde maar toch niet zonder weemoed; ze versleet hare laatste begoochelingen
aan die liefde-taak.... Rechtzinnig waren ze beiden, zonder valsche schaamte, want
hunne geesten waren van de burgerlijke conventies en de leugens der parade-moraal
bevrijd. Die twee zielekenners hadden voor elkaar hun leven open gelegd, en 't geheim
ontraadseld.
Ze had aan het Leven veel vergeven en leerde aan La Rochefoucauld dezelfde
vergiffenis aan. Waar de hertog slechts bedrog en bederf had meenen te zien, hielp
ze hem ontdekken de wrange en machtelooze ellende, de arme menschelijke zwakheid,
al het kleine en povere in den mensch, wat men moet vergeven met erbarming,
deemoed en inschikkelijkheid, en wat men zonder woede of verontwaardiging moet
betrachten. Ze hervormde het hart van den verstokten twijfelaar, en met recht kon
ze later zeggen: ‘Il a formé mon esprit, mais j' ai reformé son coeur’. Niet dat ze hem
met illusies paaien kon of wou - want die waren als de laatste herfstblaren in den
rukwind weggewaaid - maar ze wijzigde zijn inzicht, verbreedde en verzachtte het
en leerde hem de gelatenheid en de stille aanvaarding van de beproevingen. Aan den
somberen opstandeling ontnam ze de weerbarstigheid en het bittere verzet en schonk
ze in de plaats daarvan veel glimlachende lankmoedigheid en veel geduld, een beetje
deernis en medelijden, als tegengif voor zijn schendende ironie en zijn bijtend
ongeloof in den mensch.
In de letterkundige samenwerking van La Rochefoucauld en Madame de la Fayette
komt de gemeenschap van hun geest en het onderscheid van hun karakter zeer helder
naar voren.
Met genoegen stelde La Rochefoucauld zijn ervaring ten dienste van de beminde
vrouw; met lust werkte hij mede aan hare verhalen. In 1670, vijf jaar na hare
kennismaking met den hertog, had Madame de la Fayette haar eersten roman
gepubliceerd Zayde - onder Segrais' naam verschenen - maar toen was hunne
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intimiteit nog niet innig genoeg om reeds veel van La Rochefoucauld's invloed op
dit boek te laten inwerken. Anders zou het gaan met het hoofdwerk van Madame de
la Fayette, La Princesse de Clèves, dat volgens eene mededeeling van Madame de
Sévigné in 1672 begonnen en in 1678 in druk werd gegeven. Madame de la Fayette
telde 44 jaar en La Rochefoucauld 60 jaar, toen de roman bij den vermaarden uitgever
Barbin verscheen. Sedert dertien jaar beminden ze elkaar met hooge, zuivere liefde
en stille wijding - met een genegenheid waarop de laster niet kon invreten, al was
kwaadsprekerij goedkoop in dien tijd.
Vele winters sleten ze op dat werk, Madame de la Fayette den roman schrijvend,
La Rochefoucauld hem aanvullend. Hunne eigen liefde herleefden ze, in de zachtheid
van den ‘tête à tête’ gebogen over de witte vellen schrijfpapier. Ze wilden vertolken
in het boek al wat ze tesamen hadden geleden uit rouw en spijt, al wat ze hadden
genoten aan intimiteit, al het geluk dat ze aan elkaar verschuldigd waren. Zoo werd
het romannetje van de Princesse de Clèves hun eigen roman, de autobiografie van
hunnen wederzijdschen lijdensweg, het drama van hun bestaan: het drama van
Madame de la Fayette's liefdeloos en lusteloos verkwijnen naast haren man - want
zoo lijdt in stilte Mlle de Chartres naast den prince de Clèves - het drame van Marcillac
in zijn onbegrepenheid en verlatenheid, in zijn bedrogen wachten op de liefde.
Hij liet ontbloeien in den duc de Nemours, dapper en galant zooals hij zelve was,
wonderbare ‘fleur brillante de chevalerie’, den adel en de verfijning van zijn
eeuwenoud ras. Zij leende aan Mlle de Chartres de kuischheid en kieschheid van haar
eigen jeugd, toen ze nog Mademoiselle de la Vergne was en als jonge bruid verbeidde
de inwijding der liefde; in de princesse de Clèves schilderde ze de heldin van den
plicht, de heldin die zij steeds zelve geweest was, niet alleen in haar huwelijksleven
maar zelfs tegenover La Rochefoucauld. Want hare edele, strenge liefde voor de
‘beau duc’ was van hetzelfde superieuse slag als de passie van de arme princesse
voor den mooien Nemours. Voor haar lag het boek bloot als de belijdenis van haar
leven zonder smet en van hare tot in den dood getrouwe minne. Voor hem werd het
een schampere zelfsbespotting en aanleiding tot scherpe en subtiele ontleding van
zijn fijnst en geheimst gevoel; niet altijd kon hij zich weerhouden om niet met de
enkele overgeblevene illusies van zijn
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vriendin te spotten. Dan beknorde ze hem en zweeg hij. Over het slot van het boek
- geworden uit de droeve lotgevallen van Marcillac, uit de gebroken droomen van
de vroegere Mademoiselle de la Vergne - over het fatalistisch, angstig, somber slot
waren ze 't eens, ten volste. Want ze wisten dan beiden, toen ze zoover met hun werk
gevorderd waren, hoe zwaar het volbrengen van den plicht valt, wanneer de liefde
te laat komt in een menschenleven....
Hoe ken ik, hoe zie ik, hoe begrijp ik, op dàt oogenblik vooral, den tot inkeer
gekomen avonturier, den boete- plegenden ouderling, den ziekelijken, sukkelachtigen
vriend van Madame de la Fayette, in zijn schamel en laat geluk, langs de lijnen van
geleidelijkheid zijner overtuigde en innige naliefde...
Zijn gerimpeld gelaat heeft slechts weinig behouden van de schoonheid van den
jongen page, die Madame de Hautefort en Madame de Chevreuse wist te bekoren,
van den flinken man met de fonkelende oogen en het zacht-golvend haar, den verleider
van weleer. Hij heeft het jicht, hij hoest, hij is schier blind.
Hij koestert zich wellustig - soms een beetje brommend en morrend en nu en dan
met bitse woorden luchtend weer eens zijn menschenhaat en zijn wrok - in de zinkende
stralen van de zon en van het geluk. Hij laat zich vertroetelen als een groot kind door
de aanbiddelijke vrouw, die te laat zijn weg heeft gekruist.
Genotzuchtig, steeds geraffineerd van smaak en houdend - ondanks zijn hoogen
leeftijd - van elegante kleederen en rijke kanten kragen, belust op smakelijke spijs
en pittige likeur en rooden wijn, is hij de gelukkige aristocraat, voor wie eindelijk
het uur van het succes luidt.
Des te meer betreurt hij zijn verloren leven, de vele verkwiste of vergalde uren,
de verspilde krachten. Alles heeft hij geraakt met de hand wat het leven bieden kan,
maar weinig heeft hij van de gulden vruchten geplukt. Als zand is de wispelturige
fortuin door zijn vingers gegleden. Hij heeft rusteloos gezocht, en eerst nu gevonden,
toen hij reeds wanhoopte en zijn leven te ver gevorderd waande voor het geluk.
Maar zijn genot is intens, diep en zuiver, alhoewel nog zeer egoïstisch....
***
En niet alleen de liefde heeft hij veroverd, en het geluk des
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gemoeds, maar ook zijn naam is beroemd geworden, zijn gezelschap gezocht door
allen.
Hij moet zich soms zelf afgevraagd hebben hoe hij er toe gekomen was zijn
leerspreuken te schrijven. Toevallig en spontaan. Want in het salon van Madame de
Sablé boden de bekenden aan de gastvrouw ‘maximes’ aan met het gebaar waarmede
men bonbons of ruikertjes reikt. Men maakte er ‘maximes’ voor eigen vermaak en
voor het vermaak der genoodigden, zooals men een beetje vroeger ‘portraits’ had
uitgedacht in de Fransche salons. Iedereen stelde een leerspreuk samen. Waarom
zou hij het niet hebben beproefd? Het spel boeide hem. Maar het liet hem spoedig
ontevreden, nochtans, want hij wou méér: hij wenschte in die spreuken heel zijn
levenswijsheid neer te leggen, er zijn wrok tegen de menschen in te resumeeren. Hij
wou iets meer dan ‘spielerei’, voor dartel vermaak en dames-plezier. Wat klonken
ze scherp en hardvochtig, bitter en schendend die ‘maximes’ van den hertog, en hoe
tragisch naast de wufte moraliteitjes van Mevrouw de Sablé's vrienden! Ze waren
verbluft, de galante abbés en de flodderende ridders, een beetje uit hun lood geslagen,
wellicht geschokt zelfs in hun roos en gepommadeerd levensgevoel, maar ze begrepen
de les en bogen het hoofd en bewonderden.
Harde munten waren het, van edel metaal, waarin de hertog met sterk relief zijn
filosofie had geprent, en die hij niet nutteloos prijs gaf. Ze kostten hem weinig
inspanning. Hij schreef eenvoudig en los, op dreef met zijn gevoel, zonder
plechtigheid. Hij schreef op de eenvoudige, sobere, apodictische manier van Pascal,
van de Retz, van Saint Evremond, van Bussy-Rabutin, op de manier en in den toonaard
waarop al de groote heeren sinds 1650 schreven, als ze zich de moeite wilden
getroosten om duidelijk en sierlijk zich uit te drukken, op de manier waarop de
koningen van dien tijd, een Henri IV en een Louis XIV spraken, op de manier waarop
eene Madame de Sévigné en honderden dames, in mémoires en correspondances,
allen om ter best gestyleerd, veropenbaarden hun verfijnd en hoofdsch
gezelschapsleven. Het waren geene ‘auteurs’, geene professioneelen van de pen,
geene makers van ‘boeken’, maar nieuwsgierigen, dilettanten en mondains, zeer
geraffineerd, ontwikkeld, beschaafd, allen leden van een gave, sterke, bewuste
generatie....
Als ‘des phrases et des manières qui sont plutôt d'un homme de cour que d'un
auteur’ omschreef Madame de Motteville, deze schrijfkunst van het Hof.
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Met aarzeling, maar om aan het genegen aandringen van zijne vrienden niet langer
te weerstaan, liet La Rochefoucauld zijn succesvolle ‘Maximes’ drukken. Slechts
noode gaf hij uit zijn handen - om er een boek voor 't nut van 't algemeen uit te
scheppen - die spreuken, welke slechts waren geweest eenige nagalmen uit zijn leven,
een paar strak-objectieve confidenties, in het oor van enkele intiemen gefluisterd.
Hij was 52 jaar oud, toen het bundeltje verscheen, zijn eerste en laatste boek.
Men zou zeggen dat hij zijn tijdgenooten tarten wil, prikkelen tot verweer, om
beter met hen den spot te mogen drijven en te genieten van hunne nuttelooze en
verkropte woede - dat hij genoegen schept in het tergen van hunne opgeblazen
eigenliefde en op hen zich wreken wil voor zijn mislukt bestaan. Hij kleedt de
schitterende, modieuze, druk- kakelende salon-poppen uit en zijn scherp oog bespeurt
ieder gebrek, iedere vlek, iedere wonde. Hij kijkt onverveerd achter het mom op het
gelaat der verhevensten.
Niets houdt steek tegen zijn misprijzen en niets blijft geheiligd voor zijn kritischen
zin; hij ontziet niemand, hekelt en gispelt man en vrouw, ouderling en jonge vrijer,
verliefde en eerzuchtige; met den geesel zijner satirische rechtzinnigheid striemt hij
de ijdelheid van de eenen, de domheid van de anderen, de leugen van allen. Hij
schildert de hoogst- geprezen aandrift als uit den booze. Zijn vinnige berisping treft
de meest vereerde afgodjes van het menschelijk panopticum. Zijn woord stroomt als
een kille herfstwind de broeiende en met parfum-bezwangerde salon- lucht binnen;
't dringt kil in de hersens, verijzigt de zielen, ontbladert de levens.
Er bestaat misschien geen bitterder boek ter wereld, den Ecclesiastus uitgezonderd.
Een kerkhof van illusies, een begraafplaats waar harde, stoere zuilen zijn opgericht
boven den dooden schijn der deugden, boven den roemrijken waan der menschelijke
daden, Een wrange geur van verflenste bloemen doomt dóór dit boek, een geur van
vergane vreugde, van kwijnend geluk...
Door zijn ‘Maximes’ is La Rochefoucauld geworden de vader aller pessimisten.
Maar men is dan overtuigd bij het lezen, intuitief-sterk zeker, dat de levenssmart van
La Rochefoucauld geen poze is, geen gedroomde en met ziekelijk, geheimzinnig
genot aangekweekte ‘Weltschmerz’ van een jongen, sentimenteelen Werther of van
een kwijnend, onder al te genotzuchtig droomen onder-
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mijnd ‘enfant du siècle’ Hier worden geen bitterkoekjes met gesuikerden deeg
gebakken.
Het pessimisme was voor La Rochefoucauld zijn echte, natuurlijke levensstaat,
de lucht waarin hij ademde, de spijs waarmede hij zich voedde, het kleed dat op zijn
schouders paste. Zoo waarachtig was in hem de minachting voor de menschen, zoo
los en logisch zijn onverschilligheid, zoo bar zijn nuchter denken, zoo dóór en dóór
dóórvoeld zijn gestaalde kritiek, dat zijn illusieloosheid haast voor hem een staat van
geluk werd, zijn scepticisme een geloof, zijn wantrouwen een levensdogma. Hij kon
en mocht zijn smart met een glimlach belijden. Zoo vindt een zieke, die heel zijn
leven lang medicijnen slikt, de pillen en drankjes der apotheekers niet bitter meer...
Zoo doordrongen van misprijzen en onverschilligheid, zoo ontnuchterd, zoo langzaam
gerijpt door het stomme leed was hij, dat zijn moeiheid een staat van volheid kon
beteekenen voor hem, een troost en een wellust. Elke ‘maxime’ viel als een murve
vrucht van den boom des wetens, als de herinnering aan een uur van lijden, aan een
bedrogen hoop, aan een ontbeerde vreugde.
Dus was zijn bitterheid niet de aanstellerij van een jongen man, die niets van het
leven kent en die zucht over het wee van het leven: geen voorbeeld voor de
romantische smart van later, welke vele prentjes en schilderijtjes inspireeren zal, ter
verteedering van brave, bleeke zielen, prentjes met den kwijnenden, eenzamen
jongeling in het oerwoud of op de rots in den woedenden oceaan, die zucht en weent
dagen en nachten lang, armoedelijke tooneelist der smart. Vóor La Rochefoucauld
had niemand nog zoo schamper geschreven, zelfs Montaigne en Pascal niet: hij was
de eenige om in een eeuw van aristocratisch gezelschapsleven, wuftheid en
bedriegelijke galanterie en amoureuze toenadering, zulke harde, schampere waarheden
en zoo'n onverbloemden blaam uit te spreken....
Hij schreef onverbiddelijk, zonder eenig moraliseerend doel. Terwijl allen, in de
zeventiende eeuw, schreven ter stichting en leering van het arme, onverbeterlijke
menschengeslacht, zijn de ‘Maximes’ van elk apostoliek doel gespeend gebleven.
Hij had te weinig menschenliefde, te zwak sociaal medegevoel, om als hervormer
op te treden, met wijsheid te koop, met raad ten beste. Hij is te trotsch zelfs om af te
dalen naar de schamele menschen,
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de armen van geest, de zwakken van wil, en heeft daarbij te weinig vertrouwen in
de grootheid van de rol van zedepreeker en te weinig geloof aan zijn eigen wijsheid
om de zware taak van censor op te nemen. ‘Nous pouvons paraître grands dans un
emploi au dessous de notre mérite; mais nous paraissons souvent petits dans un
emploi plus grand que nous’ (M. 441), en hij wil niet aan dat gevaar blootgesteld
zijn. Het baat toch niet de menschen te bekeeren - en waar trouwens de middelen tot
loutering gezocht? ‘Détromper un homme préoccupé de son mérite, c'est lui rendre
un aussi mauvais office que l'on rendit à ce fou d'Athenes, qui croyait que tous les
vaisseaux qui arrivaient dans le port étaient à lui’. (M. 92). Hij wil niet den smaad
oploopen van te worden bespot als een dier ouden, die slechts uit naspijt de anderen
willen behoeden voor gevaren, o zoo zoet! en voor ondeugden, o zoo genotsvol! ‘Les
vieillards aiment à donner de bons préceptes, pour se consoler de n'être plus en état
de donner de mauvais exemples.’ (M. 93). En wie slechts met veel moeite en
tweekamp eigen drift weet te beteugelen, dien past het niet de anderen tot inkeer te
roepen. ‘La constance des sages n'est que l'art de renfermer leur agitation dan leur
coeur.’ (M. 20)....
De ‘Maximes’ zijn realistische aanteekeningen, op het leven genomen
experimenten, voor eigen kennis neergepende overwegingen: brokjes uit een groot
dagboek, waarvan slechts enkele zinnen in woorden zijn omgezet en al de andere
beschouwingen rusten zijn gebleven in het thans doode hart van den hertog. De
‘Maximes’ zijn mijlpalen in heel het geestes- en gevoelsleven van Marcillac. Uit de
‘Maximes’ zou men heel de biographie van den bedrogen Frondeur kunnen opbouwen,
en buiten de kennis van zijn levensverhaal blijven deze leerspreuken een gesloten
boek.
De terugblik op zijn dolle, avontureuse jeugd boezemt hem beschouwingen in
zooals deze: ‘La jeunesse est une ivresse continuelle; c'est la fièvre de la raison’ (M.
279). Maar betreuren doet hij zijn uitspatting en koorts niet: ‘Les passions de la
jeunesse ne sont guère plus opposées au salut que la tiédeur des vieilles gens.’ (M.
348).
Aan zijn hartstochtelijke liaison met Longueville herinneren de Maximes 294,
317, 358, 403 enz.
Uit no 94 bijv. ‘Les grands noms abaissent, au lieu d'élever, ceux qui ne les savent
pas soutenir’ spreekt zijn trots; in no. 350 bijv.
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‘Pour être un grand homme, il faut savoir profiter de toute sa fortune’ treurt zijn
mislukking....
Uit den hooghartigen spot van een geruineerden samenzweerder, uit de pijnlijke
ergernis van een bedrogen minnaar, uit den koelen hoogmoed van een wrokkenden
edelman, zijn de ‘Maximes’ ontstaan. En in elke zinsneede ligt de weerkaatsing van
dat leven. Het genadige, het nonchalant-vergevensgezinde, het
onverschillig-verzoenings-genegene van zijn schijftoon maakt zijn blaam nog wreeder.
Hier voelen we de bewuste gehardheid van iemand, die een paar maal door een kogel
is getroffen en vele pijnen des lichaams heeft doorworsteld, maar die ook tegen het
moreel lijden is gepantserd; een ietsje van de ‘soldaten-psyche’ sluipt hier door de
ziel van den ‘homme de cour.’ Hij duidt het den menschen nauwelijks euvel dat ze
wuft en lichtzinnig zijn, waanwijs en preutsch, dat ze verraden en bedriegen. Veel
is zijn toorn bedaard, en de invloed van Madame de la Fayette duikt hier zegevierend
op. Maar toch slaagt hare vrouwelijke teederheid er nooit in de waarheid van zijn
aanklacht te verschalken. Er blijft iets satanisch in dezen bekeerden zondaar en op
zijn gelaat glimt de duivelachtige grijns van den gevallen engel.
De ‘Maximes’ zijn sereen als een boek van wetenschap; hier mag worden gewaagd
van het later zoo abusievelijk gebruikte woord: ‘une planche d'anatomie morale’.
Een objectieve, zakelijke en scherpziende getuige van de menschelijke tragi-comedie
staat ons hier te woord. Echt stoïcijnsch werk, zooals bij Montaigne. In de
deemoedige, gelaten aanvaarding van het leven vindt een sterke natuur als La
Rochefoucauld een bitter-zoet genot, dat opbeurende, bezielende besef van sterk zich
te weten, onaantastbaar en zelfbeheerscht. En den dood - hij bewees het in zijn militair
leven - vreest hij allerminst.
Was hij louter cynisch en hardvochtig en onwrikbaar? Dan zou de teergevoelige
Marie-Madeleine de la Fayette hem niet hebben bemind. Hij had, als alle menschen,
een wondeplek, warm en week. Hij was beter dan hij zelf dacht te zijn of wilde zijn.
Hij heeft mogen schrijven: ‘L'esprit est toujours la dupe du coeur’ (M. 102). Hij heeft
tranen gevonden om te weenen over zichzelf en over de anderen, zeldzame maar
grievende tranen. Hij heeft voor Longueville geweend, waarschijnlijk. Voor zijn
zonen zeker, toen de eene gedood en de andere gewond werd. En Madame de Sévigné
vertelt dat
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hij weende telkens hij de woorden las, welke door St. Hilaire, luitenant-generaal der
artillerie, zelf doodelijk gewond, werden gesproken tot zijn zoon, toen hij den dood
van Turenne vernam: ‘Taisez-vous, mon enfant, voilà ce qu'il faut pleurer
éternellement; voilà ce qui est irréparable.’ Hij was medelijdend en goed: zelf riep
hij de genade van de prinsen in, ten gunste van de troepen welke hem, op zekeren
dag, in den steek hadden gelaten en verzweeg het verraad van hun aanvoerder, den
marquis de Noirmoustier, alhoewel het in het gevecht was, dat hij toen tegen een
groote overmacht van vijanden had moeten leveren, dat hij zijn eerste, zeer zware
verwonding opliep; hij zocht geen wraak te nemen op den laffen Noirmoustier en
vroeg geen straf voor de regementen, die in 't heete van den strijd, de vlucht genomen
hadden, hun aanvoerder latend in de macht des vijands...
Kleine zielen hebben tegen hem gemord en hebben het aangedurfd zijn roem te
kleineeren. Tegen zijn rechtzinnigheid heeft niemand ooit den steen geworpen. Hij
rijst boven hun schimp, omdat hij zelf nooit grootheid of deugdzaamheid of wijsheid
heeft voorgewend, omdat hij zich nooit beter heeft voorgedaan dan hij in werkelijkheid
was. Hij heeft zijne tijdgenooten niet in roze doekjes te slapen gelegd en met sussende
liedjes ingewiegd. Men moet ten zijnen bate geene verzachtende omstandigheden
pleiten of met verontschuldigende woordjes de hoogheid van zijn leven smukken.
Hij kan zich vertoonen zooals hij is, zonder schroom, alle gekwetste zedemeesters
ten schande, want al de gebreken en zwakheden in hem, de misstappen van zijn leven,
maken deel uit van het levend geheel zijner geweldige en stoute persoonlijkheid. Het
zijn de laagten naast de hoogten van een landschap vol zwier, dat golft op het rythmus
van groote lijnen naar een ver perspectief... ‘Il n'appartient qu' aux grands hommes
d'avoir de grands défauts’...
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Pathologie in de litteratuur.
Door Frans Coenen.
Liefdeleven. Roman van Marcellus Emants. Amsterdam. Van Holdema
& Warendorffs. 1916.
Liefdeleven, het boek met dien bitter ironischen titel van den heer Emants, dat zooveel
strijds inhoudt, heeft vóór zijn verschijnen zelfs nog meer strijd uitgelokt, een heel
oude quaestie over het geoorloofde van de pathologie in de litteratuur. En men zag
den gevierden auteur zelf in het strijdperk treden tegen niemand minder dan onzen
Litterairen Gidscriticus, den heer Carel Scharten, en bereidde zich op een grootschen
kamp, een waren gigantenstrijd dezer helden onzer Litteratuur.
Doch het geviel, dat 't niet meeviel. Het was dadelijk uit, en dan schenen de
kampioenen ook hun echte wapens te hebben thuisgelaten. Zij schoten in de lucht
met amorces en vooral de Criticus scheen zich te beijveren zijn Tegenstander geen
pijn te doen, en schoot bepaaldelijk mis. En daarna trokken zij beiden hun jassen
weer aan en gingen in hun tent en lieten de quaestie de quaestie.... gelijk dit in het
Gidstijdschrift eenigermate litteraire traditie geworden is.
Toch had, onder de hand, de heer Emants zeer opmerkelijke, zij het ook niet nieuwe
of afdoende, beweringen geuit. Met Scharten keurde hij het af, dat een ziektegeval
enkel om zichzelf zou beschreven worden. Het moest altijd middel blijven tot een
meer innerlijk, geestelijk doel, de menschelijke verhoudingen en toestanden.
Evenwel, men kon tusschen ziek en niet-ziek geen vaste lijn trekken.
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Het hangt vaak alles van de omstandigheden en het beoordeelings-standpunt af. En
dan.... het abnormale is, gelijk het onbeschaafde, aantrekkelijk voor den kunstenaar,
omdat in beide het primitieve levensbewegen soms zuiverder en sterker voor den
dag komt, dan waar maatschappelijke dwang, fatsoen en gewoonte-zelfbeheersching
de meeste emoties binnen houden.
Zoo sprak, in 't kort, de heer Emants. Waartegen de heer Scharten begon met
noodeloos een handschoen op te nemen voor de ‘onbeschaafden,’ om dan het
abnormale als volgt te definieeren. ‘.... is het in theorie.... niet mogelijk de grens te
trekken tusschen enkel-maar-afwijkend en beslist-abnormaal, - in de praktijk aanstonds
en bijna zonder aarzelen! Want wie hier beslist, dat is geenszins deze of gene criticus;
dat is elkeens zuiver menschelijk gevoel. Normaal doet zich voor de psyche - ziehier
de lijn, die de praktijk trekt! - de pysche, welke wij, “gewone menschen” tot in al
hare afwijkingen, nog als bekend en vertrouwd aanvoelen, diep in onszelven.
Abnormaal doet zich voor de ziel, waarmee wij op een maal geen raad meer weten,
die ons niet meer aanspreekt, omdat zij.... het algemeen menschelijke wel misschien
in beginsel nog heeft, maar dan in graden en verhoudingen, die niet langer algemeen
menschelijk zijn. De psychiater-romanschrijver laat ons die abnormale sujetten zien,
in hun fel opgevoerde schril en als verbandloos geworden eigenschappen. Vóór wij
er achter zijn, met een abnormaal individu te doen te hebben, worden wij onwillig
en zeggen: “hè nee, wat overdreven! Zoo is het niet, zoo bestáát het niet”. En in die
stemming verder lezend, al maar niet ons zelf herkennend (cursiv. van mij F.C.) in
die abnormaal-vergroote, grillig doende eigenschappen, die hel in het licht gezet,
geen schaduw en geen ontroerend wonder meer hebben, gevoelen wij een àl sterker
afkeer en roepen ten leste geërgerd uit: “dat is geen menschelijk mensch, het is een
gek!” - Vóór wij het beredeneerd hadden, hebben wij het gevóeld, dat zelfs de
verstolen krankzinnigheid ons niet tot het zuivere meegevoel beweegt of kàn bewegen,
en daarom in de kunst niet haar meest geëigend studieveld vindt. Het abnormale mag
zeer instructief zijn voor het wezen der menschheid, - in de kunst irriteert het eer dan
dat het ontroert.’
Ziehier den heer Scharten in huid en haar. Het citaat is wat lang en hij had het
gerust beknopter kunnen zeggen, aldus: ‘abnormaal is wat ik abnormaal vind, en als
't te gek wordt, doe ik niet meer mee.’ Meer positiviteit valt hier niet te oogsten, maar
wel ligt er de aesthe-
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tica een weinig door elkaar. Laat mij voorloopig, doch belangstellend, opmerken,
dat het ‘wezen der menschheid’ dezen Kunstenaar-criticus vrijwel koud laat en
krankzinnigheid zijn meegevoel niet kan bewegen. Mogen wij hieruit besluiten, dat
als dezelve zulks wèl vermocht, de zaak in orde zou zijn? En het ‘wezen der
menschheid’ met dezelve zaak nooit iets te maken heeft? Dat ware om verschillende,
nader te ontwikkelen, redenen curieus, zij het ook niet zóó curieus als die
allereenvoudigste stelling: gek is wat ik gek vind en daar moei ik me niet mee....
Zulke spreuken lezende, dankt men in zijn hart den Schepper van alle goeds, dat hij
Hollands taalgebied maar zoo klein gemaakt heeft. Er zijn nu maar weinigen, die
deze nuchtere wijsheid vermogen te lezen en geen Franschman of Engelschman,
zelfs geen Duitscher zal er ons om bespotten, dat wij onze Gidsen met zulke
enormiteiten vullen.... En toch zouden die sarcastische buitenlanders zeer ongelijk
hebben! Want deze uitspraak, dat ‘elkeens zuiver menschelijk gevoel beslist wat
abnormaal is,’ heet ik Wijsheid van de echte soort, groot eenvoudig en volmaakt
mal te gelijkertijd. Het is een tautologie: ik vind wat ik vind, A is A, en dat blijft toch
maar de hoogste wijsheid waartoe het menschdom komen kan, zoodat de heer Scharten
hier voor eeuwen ineens het verlossende woord gesproken heeft.
En tevens niemendal gezegd.
Niks, niemendal, dat ons ook maar een streep verder brengt, al is het op zich zelf een
schouwspel, met zooveel zelfbewuste deftigheid een advies te zien afgeven, dat de
principe-quaestie nu eens ineens oplossen zal.
Dat doet hij niet precies, en het staat wel vast, dat deze Gids ons niet op het spoor
van een vast en algemeen kenmerk van het pathologische brengen zal. Maar dat
behoeft ook niet, aangezien wij het over de afzonderlijke gevallen vaak genoeg eens
zullen zijn. En van zulk een wèl gequalificeerd bijzonder pathologisch geval staat
het dan onder partijen vast, dat het niet opzichzelf en om zichzelf object van litteraire
kunst mag zijn. Vrage: waarom eigenlijk niet? Wat heeft den heer Emants psycholoog, maar niet minder realist - et toegebracht dit zoo maar dadelijk toe te
geven? Zelfs een middelmatig auteur maakt van een ziekte-beschrijving nog iets
meer dan een deurwaarders-inventaris of de ziekte-geschiedenis in een doktersjournaal
of zelfs een ‘gemengd nieuws.’ Als hij geheel uiterlijk blijft, enkel bij

Groot Nederland. Jaargang 15

97
het uitwendig verloop van de ziekte, zal hij de reactie op de omgeving willen geven,
en verinnerlijkt hij zich in den patiënt zelf, dan wordt de ziekte een drame intime,
juist zoo boeiend als elk ander. En waar nu de droge opsomming van een medische
ziektegeschiedenis of de paar regels fait divers in een Courant reeds ons meegevoel
wekken en onze verbeelding in werking stellen, hoe zou daar een zelfmee-gevoeld
ziekteverhaal van een eenigszins bekwamen schrijver ons koud laten? Een relaas
van tamelijk gewoon lijden, laat ons zeggen van tering, typhus of pokken, heeft al
die macht, - denk b.v. aan Esthers pokziekte in Bleak House - maar als ons, tot in
kleinigheden nauwkeurig, het angst-omsomberd begin en het helsche verloop van
zekeren waanzin beschreven wordt (zegge door eenigen Russischen schrijver), dan
vergaan wij schier van mede-angst en droefheid en deernis.
En dat is dan hetzelfde zuivere meegevoel, waartoe ‘zelfs de verstolen
krankzinnigheid’ den heer Scharten maar niet kan bewegen en dat daarom in de kunst
niet mag voorkomen. Het komt evenwel in de kunst voor en niet zoo'n beetje.
Realisten en naturalisten van alle landen en tijden hebben zich steeds ijverig op de
studie van het abnormale toegelegd en het om zelfswil beschreven. Hetgeen ook
precies op hun weg lag. Want de realist acht het leven, alle leven, als studie-object
belangrijk, enkel omdat het leven is en weet van het abnormale maar in zoover het
misschien nog iets interessanter dan het gewone is. Dat bij de loutere beschrijving
van zulk leven geen hoogere of sterkere gewaarwording gewekt wordt, dan die ook
de werkelijkheid zelf in ons oproept, acht hij geen bezwaar, omdat hij den indruk
van het levende wil, van het karakteristieke, expressieve.... en niet van de schoonheid.
Daar is het groote woord, dat de heer Emants, wiens neigingen vooral naar het
realisme gaan, bewust vermijdt, en waar de heer Scharten (hij spreekt van ‘ware’
schoonheid, ‘eigenlijke’ schoonheid) absoluut geen raad mee weet. Tenzij men
eenigen zin hechte aan deze wonderspreuk; dat er boeken zijn, die ‘de Pathologie
brengen in de literatuur, niet als motief, als middel, dat tot het ontstaan eener
schoonheid meewerkt: maar als hoofddoel, dat zich met literaire schoonheid bekleedt
en deze dus als middel aan zich onderwerpt.’
Ik vrees, dat deze wijsheid even grootsch-eenvoudig is als de vroeger geciteerde.
Wij hebben hier de keuze tusschen het pathologische als middel tot schoonheid of
van het schoone als middel tot.... het
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pathologische. Maar het pathologisch-schoone, dat mag, en het schoon-pathologische,
dat mag niet. Ra, ra, wat is nu het Pathologische en wat is het Schoone?
Ja, laat ons daar eens over denken.
De realist bekommert zich niet om schoonheid, maar om werkelijkheid, levende
werkelijkheid, die hem aandoet als het krachtige, willende, expressieve. Dat vindt
hij dan in elk bijzonder geval, in elke toevallige verschijning, gewoon of ongewoon,
normaal of abnormaal. En de veelheid en verscheidenheid der wereld is hem een
durende verwondering en bevrediging. Er bestaat tenslotte misschien geen bezwaar,
dat zijn schoonheidsgevoel te noemen.
Hier tegenover echter staan zij, die de eenheid der wereld willen zien, niet de
letters, maar het woord willen kennen. Hun begeeren in kunst gaat verder dan de
verbeelding van het afzonderlijke geval met zijn treurigheid en zijn meegevoel, want,
zeggen zij, ook het gewone leven wekt zulke emotie en wij verlangen van de kunst
anders en meer. Dat meer en anders is het plotseling helder besef van de structuur,
den aard, den zin, de beweging, (of hoe men het noemen wil) der wereld, dat ons
aandoet als geluk van één-zijn en dat wij bij gelegenheid, als er kunst bij te pas komt,
ons schoonheidsgevoel noemen. De kunst, die dit vermag, ons in en door de uiterlijke
verschijning van een enkel geval het wezen der wereld te doen omvatten, zooals men
bij bliksemlicht ineens het landschap ziet, kan natuurlijk bij de enkele uiterlijkheden
van het geval (b.v een ziektegeval) niet blijven, ook al wekken die uiterlijkheden ons
meêlij. Er moet lijden zijn met diepere beteekenis, symbolisch lijden, en het is aan
den kunstenaar om het leven zoo aan te zien, dat in het kleine het groote spiegelt en
wij, meelevend een geval, echter een geheele wereld om ons voelen. Dat hierbij van
ziek of gezond, gewoon of ongewoon, zedelijk of onzedelijk geen spraak meer kan
zijn, omdat wie tot het wezen der dingen gaat, boven de tijdsonderscheidingen uit
is, behoeft geen verder betoog. Het hangt al van den kunstenaar af en de stof is
bijzaak. Indien hij ons vermag te ontroeren, zullen wij misschien nog van dieper of
oppervlakkiger emotie spreken, maar van verder bedillen afzien en vooral niet naar
absolute onderscheidingen zoeken. Zoo zegt ook de heer Emants: ‘Op takt en maat
houden komt.... alles aan.... aan de kunstenaar (moet) volkomen vrijheid worden
gelaten in het trekken van zijn eigen grenslijn.’
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En de heer Scharten, die immers eerst ontkende, dat de abnormale
‘vreemd-uitgegroeide zielen’ ons zullen ontroeren, eindigt: ‘Tenzij, ja, misschien,
tenzij de kunstenaar zelfs hún (die ongepaste abnormale objecten) die stille liefde
niet onthoudt, - een liefde, alleen gelijkbaar aan die van den Schepper voor zijn
schepsel - de verheven en wonderzachte glimlach, die ook het verworpenste heiligen
kan.’
Wel-nou-kom-an! Het is lief en edelaardig gezegd, maar het beteekent toch, dat
wij het met elkaar hartelijk eens zijn en den kunstenaar maar liefst zijn eigen boontjes
laten doppen.
Zoo had het gansche heibeltje achterwege kunnen blijven en heeft vooral de heer
Scharten een schoone gelegenheid ongebruikt gelaten om sommige min zinrijke
dingen ongezegd te laten. Al is het niet te ontkennen, dat de heer Emants door zijn
boek de eerste aanleiding tot zulke vreemdsoortige beweringen gegeven heeft.
En hier komen wij dan van de theorie tot de practijk en van de algemeene
beschouwingen tot het bijzonder geval van dit Liefdeleven.
Zonder ironie zou het Ruzieleven moeten heeten of Huwelijksbankroet, want hierover
gaat het in dit sinister verhaal. Een brave, degelijke Hollandsche schilder, een man
recht en slecht als het vlakke polderland, en even sappig van levenslust, komt er toe
zich te verlieven in een persoontje, dat vrijwel zijn antipode kan heeten. Haar
bekorende grilligheid, haar katachtige aanhaligheid, uitkomend tegen een achtergrond
van melancholie en zelftwijfel, doen, als met zooveel woorden, een beroep op zijn
ridderlijkheid en manlijke groothartigheid. Zijn machtig, rustig leven heeft deernis
met dit rustloos geslingerde, twijfelzieke, en zij gelooven beiden in den ander te
zullen vinden wat zij behoeven. Zij, de rust en stabiliteit, hij, het betooverend
verrassende, prikkelende ongewone, dat zijn vasten levensgang poëtisch omspelen
zal. En dan trouwen zij en vangt het treurspel aan.
Ongetwijfeld is zij een zielszieke en haar geestesontwikkeling een pathologisch
proces. Van den aanvang af staat dit vast, te zeer vast, dat de tragiek van het geval
er niet onder lijden zou. Want de auteur bedoelt, zijn opzet en doorvoering zijn
zoodanig, dat ons dit mislukt huwelijksleven ontroeren zou. maar vooral wegens de
ontgoocheling des mans. Den val van zijn hooggestegen verwachtingen, zijn dulden,
lijden en ontberen, maken wij van begin tot eind mee, en staan geslagen als hij, en
bitter ontnuchterd, als de storm heeft uitgewoed.

Groot Nederland. Jaargang 15

100
Arme man! zuchten wij - en de auteur heeft het daarop aangelegd - hoe wreed heeft
het leven u te pakken gehad en hoe afschuwelijk een instituut is de vrouw, die den
argeloozen man besluipt, als hij er het minst op verdacht is.... Maar, peinzen wij
verder, deze man had het dan toch wel bijzonder slecht getroffen. Als men een
half-krankzinnige trouwt, is het wel zeker, dat er geen ideaal huwelijksleven te
verwachten valt. Hij kon het misschien niet dadelijk, maar toch al heel gauw weten,
hoe het met haar geest geschapen stond en het was wel blijvend naief, dat hij, in onze
dagen van psychiatrische belangstelling, altijd maar op beterschap en ‘erkenning van
ongelijk’ hoopte. Tegen zijn liefde kon hij niet, maar dan behoorde die liefde haar
ook te nemen als zij was, zoo ziek als zij was, en verviel alle critiek. Gelijk hij zich
nu gedraagt, geeft hij ons de onmiskenbaren indruk van onnoozelheid en
sentimentaliteit, dewelke beide altijd met iets comisch gepaard gaan, gelijk men
weet.
En waar het comische is, kan niet tegelijk het tragische zijn, zoodat in dezen opzet
en gang van het verhaal het doel van den schrijver gemist schijnt. Het huwelijksleven
van zijn schilder was van aanbegin te ongepaard, om een treurspel te kunnen zijn.
Als men een Chinees met een Jordaansch- Amsterdamsche laat trouwen, is daar ook
geen heil van te verwachten, maar dat beteekent niets anders, dan dat het
ongelijksoortige.... ongelijksoortig is. En overigens is het mal, maar niet treurig.
Doch er is een andere kant aan het geval: de zielsziekte van de jonge vrouw, en
dat is de tragische kant. De heer Emants weet het wel. Als realist vooral van het
gemoedsleven der menschen, ontbreekt het hem zeker niet aan belangstelling in dit
‘abnormaal geval’, dat hem verschillende kanten van de vrouwelijke ziel zoo
verrassend onverholen openbaart. Maar hij kan zich toch niet geheel overgeven, zóó
dat hij, om 't maar eenvoudig te zeggen, haar zaak tot de zijne maakt. Terwijl de
schilder een onmiskenbaar lyrisch, een ik-accent, heeft, vergenoegt zich de schrijver
met de Vrouw meest van buiten en niet altijd vriendelijk aan te kijken. Men ontvangt
den indruk of hij altijd een beetje kwaad op haar is, en, naar de wijze der ouderwetsche
romanschrijvers, haar kwalijk neemt het leven van zijn held bedorven te hebben. Hij
is knorrig tegen deze zieke, vindt haar irriteerend onredelijk en onuitstaanbaar lastig,
terzelfdertijd echter haar ‘crisissen’ en kalme perioden zoo nauwgezet registreerend,
als enkel de opmerkzame realist vermag. En toch geeft ook dit, als objectief relaas,
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niet de impressie enkel de ziekte in beeld te willen brengen, maar gevoelt men in
haar stijgende zielsbenauwing toch vooral zijn al diepere ontgoocheling en het
verergerend bankroet van zijn geluk.
Het is dan niet zoo heel makkelijk zich te onttrekken aan die voortdurende suggestie
van den auteur. Hij begint met ons de zieke hatelijk te maken, maar slaagt er niet in
ons meelij voldoende te wekken voor den gezonden echtgenoot.
Zoo gevoelen wij ons dan aanvankelijk enkel knorrig en lichtelijk verveeld bij dit
lange relaas, tot - zeer zeker met hulp van de kunst des schrijvers - onze aandacht,
nu ongedeerd door al de hatelijke ruzie's, gevestigd blijft op den voortgang der
zielsziekte en wij eindelijk dàar het tragische zich zien ontplooien, niet zoo vol als
de auteur had kunnen bereiken, maar toch genoeg om het drama mee te lijden, dat
hier in eenzaamheid wordt uitgeleefd.
Want het is niet een der minste verschrikkingen van de ziekte, dat niemand van
haar omgeving deze vrouw ook maar bij benadering begrijpt. Haar ziekte zal een
officieelen naam hebben in de psychiatrie en de symptonen zijn allicht bekend, maar
verder gaat ook het meeleven der menschen niet. Zij mag alleen tobben en zich
aftobben in armelijke en vergeefsche pogingen zich te doen verstaan. Toch wel heel
treffend heeft de schrijver dit gegeven, dit stamelend tegenstrijdige, zelf onbegrepen.
‘Ik houd zóveel van je.... zoo innig veel. Ik heb nooit gedacht dat ik van 'en man
zóveel zou kunnen houwen. Toch moet ik je ongelukkig maken.... toch ben ik zelf
ook niet gelukkig.’
‘.... Je maakt me niet ongelukkig, kindje, heus niet, heus niet.
‘Och, Stia, spreekt niet tegen, wat iedereen zien kan. Ik weet ook wel hoe 't komt.
Van mij houdt niemand; van mij kan niemand houwen. Ik heb êt je zo dikwels gezegd
en 't is ook de waarheid, al wil je 't niet geloven. Kijk, soms ben ik zo woedend op
je; dan weer zeg ik, dat ik je liefheb. Natuurlijk kan je dat niet rijmen en dus denk
je, dat ik de eene of de andere keer je voor de gek houd. Toch is dat niet zo. Midden
in m'n grootste woede heb ik je nog lief. Dat kan jij niet begrijpen, hè? Och neen;
geen mens kan 't begrijpen. 'n daarom hebben alle menschen 'en hekel aan me....
.... Jijzelf... och, je bent zo door en door goed en je hebt ook wel 's medelijden met
me; maar je kunt niet ontkennen, dat je van ons huwelijksgeluk je 'en heel andere en
'en veel mooiere voorstelling hebt gemaakt. En als ik nu zelf wat om m'n leven gaf;
maar wat doe
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ik nog op de wereld?’ Altijd heb ik gedacht - gedroomd, dat er nog iets biezonders,
iets heel moois in mijn leven komen moest. Ik heb ook wel eens gemeend, dat 'et er
al was. Maar.... dan was 't toch niet.... dàt. Vroeger moest ik althans m'n leerlingen
vooruitbrengen en geld verdienen voor m'n moeder. Tegenwoordig heb ik geen
leerlingen meer; voor m'n moeder zorg jij en jou ben ik alleen.... tot last en ergernis.
Waar deug ik dan nog voor? Waarom leef ik eigenlijk?
‘Kindlief, wat zijn dat nou voor praatjes!’ is al wat de man te antwoorden heeft.
Uit de elkaar opvolgende ‘scènes,’ uit den zich steeds verengenden kringloop van
het gebeuren, komt deze vrouw ons voor als een, die haar eigen kern, haar ik, haar
persoonlijkheid telkens kwijt is en worstelen moet het terug te vinden, op straffe van
waanzin. Zoodra het leven ‘gewoon’ geworden is, verdraagt zij het niet meer, want
dan komt tegen het matte en weeke omgevende haar Zelf niet meer uit en grijpt haar
de angst voor het verlies van dat Ik-besef, dat ongeveer de krankzinnigheid beduidt.
Zij houdt zich boven die schrikbarende kolken in gestadig wankel evenwicht, door
met geweld tegenstand te zoeken in emoties: woede, smart, vreugde, als 't kan ook
door hard werken, dat het denken belet en veilige moêheid geeft. En tegelijk paait
zij haar telkens zinkenden moed met de beloften van later en anders, van het nog
on-beleefde en heerlijk te wachtene.
Zoo trouwde zij ook haar schilder, omdat het leven voor haar drooggeloopen was
en het huwelijk van alles beloofde. Maar omdat zij tegelijk het werken staakt, wordt
deze rust-toestand erger dan wat vóóraf ging en moet zij een geheele stellage van
vermeend onrecht en achteruitzetting opbouwen om zich zelve te handhaven in het
lauwe niets, dat haar met verderf dreigt. Zij keert zich dus tegen den eenige, dien zij
bij de hand heeft: haar prikkelend kalmen en nuchteren echtgenoot. Tot ook deze
afleiding zijn werking gaat missen en de Mama (een prachtig geschreven
tweedeplans-figuur!) geroepen wordt om een nieuwe situatie in te leiden. Nu spannen
de beide vrouwen samen tegen den man en dit heimelijke en prikkelende kan de
jonge vrouw een korten tijd voldoen. Maar toch niet lang, daarvoor is zij hier te
weinig dupe van zichzelve.
Als dan de dokter door den radeloozen echtgenoot te hulp geroepen wordt, vangt
weer een nieuwe phase aan. Die dokter suggereert haar, dat zij graag een kind zou
hebben en gretig neemt zij die nieuwe
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illusie aan en weer begrijpt de man haar niet. En de schrijver zelf blijkbaar ook niet
heelemaal.
Want in dit zielig kinderverlangen van de arme zieke, moet nu een algemeene
theorie over het onbewuste doel der Vrouw in het huwelijk waar gemaakt worden.
Het is der Vrouw altijd slechts om een kind te doen, heet het.... De natuur gebruikt
haar en hare bekoringen om den man te vangen, die het kind moet leveren, dat het
voortbestaan der soort waarborgt. Zoo meent het ook Shaw en men kan de theorie
laten voor hetgeen zij is: iets bedenkelijks. Maar hier in elk geval, bij dit zoo uiterst
wankele menschwezen, vond zij geen toepassing. Deze soort van vrouwen zijn
gewoonlijk angstig afkeerig van het kinderkrijgen, omdat zij het op alle manieren
niet aandurven en de groote, blijvende verantwoordelijkheid schuwen.
Maar als nu een dokter komt, die zulk een zoekende ziel met dit kind een blijvende
vastigheid en doel belooft, dan is het mogelijk dat zij om te beginnen haar physieken
afkeer overwint en dwepen gaat met ‘de natuurlijke bestemming der vrouw.’
Hoe weinig dit haar bijzondere bestemming was, toonde het armtierige, weinig
levensvatbare kindje, dat geboren werd. Maar juist dit zwakke, dit onzekere bezit
spoorde haar energie en hield het stuur van haar leven.... zoolang het dienen zou. Al
zwakker brandde het kleine leven, al krampachtiger hield zich het grootere aan dit
kleinere, als een kern van aandacht, vast. Tot het kind stierf.... te vroeg om te
demonstreeren, hoe ook deze ‘ware bestemming der Vrouw’ een illusie zou blijken,
als het kind gezond was geworden en zijn bestaan een gewoonte. Maar ter juister
tijd om den geest der moeder in een ijzige, peillooze leegte te doen verzinken, waar
zij ongewend zich aan iets anders te differentieeren, zich zelve niet meer vond en
nu, tenminste voorshands, waanzinnig zal blijven.
En dan is het drama uitgespeeld, de worsteling van een menschenziel om te blijven
waartoe zij geboren werd: een Zelfheid, voelbaar afgescheiden van anderen. Wij
danken het ten slotte aan de zuivere kunst van den heer Emants, dat wij dit ongure
lijden hebben meegevoeld, niet alleen, maar ook voor ons zelf en voor elkeen de
grondelooze diepte speurden, die zoo vlak aan ons gezellig levenspaadje grenst. Dat
is het algemeene, dat dit bijzonder werkte; dit geval, dat toevallig een pathologisch
geval was, vol duiding van hachelijke wankele menschelijkheid.... niet ver van onze
eigene....
Maar ter onzer geruststelling noemen wij het liever pathologisch.
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Verzen
door C.T.
Gebed.
Mijn God, wàt legt Uw wil m' in 't diepst des harten,
En wáártoe word ik door U voorbereid?
Is het tot vreugd - of - grooter nog - tot smarten?
Om Eén Ding smeek ik slechts: Vindt mij bereid.
Wil zelve Gij, Gij zelf mijn hart doorploegen
Met vorens, diep gegroefd, door Uwe hand
En tranen, heet geschreid, in nacht'lijk zwoegen
Laat drenken hèn dit wachtend akkerland.
Laat uit mijn martling, uit dit folt'rend hijgen
Dat nacht na nacht, o God, van één me scheurt
En uit Uw eigen ondoorgrondlijk zwijgen,
Ontstaan wat mij verlost, en óp mij beurt.
Ik wil niet vragen of ik mag begrijpen
Wat Gij in uwe Almacht van mij wilt,
Ik bid U slechts: dat ik zal mogen grijpen
Dat Eéne goed, dat alle twijfel stilt.
Ik bid alléén dat Gij mij kracht wilt geven
Om stil te buigen, met gelaten moed,
En wát Uw Hand ook zendt, zij Dood het zij het Leven
Doordrongen van Uw wil, te staamlen ‘Het is goed’.
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De Ziel der Dingen.
Het oude huis is opgebroken!
Nu is de ziel der oude Dingen
Heel duidlijk voor mijn oog ontloken,
En zij begint voor mij te zingen.
Zij spreekt mij zacht van het verleden
Van al wat ging en is gekomen,
'T is mij reeëler dan het heden,
Ik zag het alles in mijn droomen.
En mij vertellen d' oude dingen
Van liefd' en vreugd', maar meer van lijden,
Van zonden ook, misschien, die lang vergingen,
Van bitter wee, van dood en scheiden.
Van alles waren zij stomme getuigen
En zwijgend zagen zij gebeurtenissen,
Mysterieën, waarvoor w' in ootmoed buigen
En naar den samenhang slechts kunnen gissen.
Festijnen vol bekoorlijkheid en gratie
Met uiterlijken praal en plechtigheden
En dansen, langzaam en vol statie,
Waarin met lichten tred de paren gleden.
En ceremonies - als pastels van kleuren-harmonieën En lange, sombre, stil eentoon'ge dagen.
Een witte hand borduurt, en oude melodieën
Van vedel en cymbaal hoort droef men klagen.
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Hartstocht - berusting vaak - en haten fel en minnen,
Plichtpleging eindeloos, en leven in vier wanden
En spinnewiel en vlas, en fijn gesponnen linnen
Door ijverige blanke, en toch zoo moede handen.
Quadrille, potpourri, en mouches en patiënce
Het gele licht der kaars en 't zachte spel der snaren
En meen'ge wapenspreuk ‘Tiens bon, courage, confiance’
O dàt en nog véél meer, ze wilden 't trouw bewaren.
Maar zagen 't spoorloos, snèl al langs zich henen glijden,
Ze keeren naar wat wàs, hun arme, doode oogen
Ze willen hunne ziel niet aan het heden wijden,
Ze hooren hier niet thuis.
En vol van mededoogen,
Vol liefd' en piëteit wil 'k luistren naar 't zingen
Dat weerklinkt uit de ziel dier oude stille dingen.
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Gedichten
door Johan van Wageningen.
Den weemoedigen droom, dien men leven heet.
Den weemoedigen droom dien men leven heet,
den stillen, gelaten eeuwigheidstred,
den moedloozen gang naar wat iemand ooit weet,
het blinde gehoorzaam aan de Eeuwige wet het doffe, het onbewust, rustloos gedoe
dat de leegheid van Tijd en van Ruimte vult,
wij zijn het, van dagen na dagen, zoo moe,
wij hebben zoo lang het geduld....
Wij zijn het zoo moe en - wij wandelen voort
wij vreezen het groote geheim van den Dood....
Wij durven niet gaan door dien donkeren poort:
onze schuldige vrees is te groot....
Wij durven nòch 't leven nòch durven den dood.
wij durven het klare weten niet aan wij vreezen de pijn der onthulling te groot wij durven nòch leven nòch sterven gaan.
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Wij menschen.
Wij menschen zijn den grooten dood
op aarde reeds gestorven;
wij komen moede en heel devoot
tot 't bleeke uur gezworven....
Wij menschen hebben al den pijn
van sterven hier geleden;
wij hebben onze zonden rein,
de ziele dood gebeden.
Wij menschen hebben al versmaad,
wij menschen hebben al verlaten
de rijke tafel Levensdaad,
waaraan wij jongeboornen zaten.
Wij menschen hebben 't groote licht
gebluscht in onzen smart van zin;
wij werken blind den levensplicht
en glijden 't duister in....
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Literatuur.
Pallieter, door Felix Timmermans, (Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon).
Pallieter wie zijt gij? Als ik het boek lees, door den heer Felix Timmermans, uw
biograaf, aan het schoonste uwer levensjaren gewijd, meen ik u te herkennen. Gij
zwemt zoo lustig, dien eersten Meimorgen, in het koele water der Nethe; gij rijdt,
zoo kinderlijk verblijd, op den rug van uw bok Lucifer door de bloeiende weiden;
gij gaat zulk een onverwacht tweegevecht aan met een potsierlijken graaf... In deze
en andere daden meen ik u te herkennen. Zijt gij niet een verre naneef van den
onsterfelijken Uylenspiegel, de vroolijkste kerel die ooit langs Vlaanderen's wegen
reisde, en zijt gij niet, evenals hij, een symbool van het levenslustige Vlaamsche ras?
Ik ben er bijna zeker van als ik het verhaal lees van uw dollen Walkuren-rit, van
het groote door u aangerichte feestmaal onder de schaduwrijke boomen van uw tuin,
en eindelijk van uw vertrek met vrouw en kinderen, wanneer gij uw geliefd Nethedal
verlaat, om, zooals uw zwerflustige voorvader, de wijde wereld in te gaan ‘lijk de
vogels en de wind.’ Andere bladzijden uwer geschiedenis doen mij echter twijfelen.
Want naast uwe Uylenspiegel-streken verricht gij ook andere daden, soms zeer
eigenaardige en vreemde daden. Gij brengt bezoek aan de nesten der vogelen, telt
de eieren en bestreelt deze met lichten vinger; gij aanroept den Heer met woorden
van Ruysbroeck; gij doet soms zoo vroom, Pallieter, dat ik besluiten moet: gij slacht
wel een burger uit de middeleeuwen, een van die fijne, geestige figuren, zooals
primitieve schilderijen vertoonen op een achtergrond van blauwgroene landschappen
en gothische torens; maar een afstammeling van Uylenspiegel zijt gij niet.
Maar waarom dan weer die uitbundige levenszotheid, die u met een pastoor op
uw rug doet rondspringen op het drijvend ijs der Nethe, die kwajongens-geestigheid,
die u inblaast uw naam te wateren in het ongerepte blank van den sneeuw? Of zijt
gij een moderne, een intellectueele Uylenspiegel, die van Wagner houdt en van de
Praeraphaëlieten, van Ruysbroeck en van Rabelais? Kom, dat kunt gij niet ernstig
meenen, Pallieter! Dan weer hoor ik u verzen citeeren van Gezelle, wanneer gij,
overmand door de schoonheid van den avond, niet meer zwijgen kunt, en in woorden
uwe ontroering moet
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uiten. En gij hebt de aarde lief met al hare schatten en schoonheden, in al de
wisselende uitzichten van dagen en seizoenen. Gij ziet en hoort meer dan Uylenspiegel
ooit gezien en gehoord heeft, en uw hart kent gevoelens, die de menschen, die in
uwe onmiddellijke nabijheid leven nooit gekend hebben noch kennen zullen. Zoudt
gij een dichter zijn Pallieter?
Uw figuur blijft in elk geval een beetje raadselachtig. Niet uw figuur als geestelijke
creatie van den heer Timmermans, maar uwe figuur als mensch op de wereld, als
inwoner van een dorp in uw heerlijk Nethedal. Gij werkt in uw tuin en lijkt wel een
heereboer, een dilettant-heereboer mag ik zeggen. Maar gij hebt ook een molen waar
gij koren maalt en ik mag dus veronderstellen dat gij molenaar zijt. Een paar
bladzijden verder lees ik dat gij een beiaard bespeelt en dan vraag ik mij af: is hij
wellicht een koster of zoo iets?
Pallieter, wie zijt gij?
Dat heb ik mij al lezend afgevraagd. Maar als de laatste bladzijde is gelezen en ik
u voor mijn geest roep zooals ik u heb leeren kennen, en al uwe daden, uwe gedachten
en woorden nog eens naga, dan valt uw masker af en ik zie u zooals gij zijt, ik kijk
tot in ‘het klokhuis uwer ziel.’ Ha, ik wist het wel: gij zijt een dichter. Pallieter, gij
zijt Felix Timmermans!
***
Elke literatuur heeft tegenwoordig hare ‘levenskunstenaars.’ Deze zijn menschen
die, zich afwendend van de literaire en esthetische systemen die voor een gezonden
geest de XIXe eeuw onveilig maakte, de heilzame ontdekking hebben gedaan, dat
het leven alle kunst en alle theorieën in waarde overtreft. Maar deze eenvoudige
waarheid - ach! waarom konden zij zich niet tevreden stellen met een bloote waarheid?
- hebben zij langzamerhand tot eene zeer ingewikkelde theorie herschapen. Ten slotte
is deze soort ‘levenskunst-voor-estheten’ het ideaal geworden van alle verfijnde
decadenten, die het verst verwijderd zijn van den waren eenvoud des levens.
Maar er is nog een andere soort levenskunst, eene natuurlijke, intuïtieve: die van
het kind, dat instinctmatig de groote weldaad van het bestaan geniet, en die van den
naïeven mensch, die zijn kinderlijk gemoed heeft bewaard. Deze alleen kennen de
volle gelukzaligheid van het leven, omdat het al de aspiraties hunner natuur vervult.
Zulk een levenskunstenaar is de schrijver van Pallieter. Leven is voor hem de
eerste en bijzonderste functie van den mensch, en liefde en bewondering zijn de
voornaamste eigenschappen van den kunstenaar. Zijne kunst, alle literaire procédés
verwerpend, gaat recht op haar doel af, dat is: een zuiver beeld geven van des dichters
ontroering om in het hart van den lezer de liefde en de bewondering te verwekken
voor alles wat de dichter liefheeft en bewondert. Daartoe heeft zij noch luidklinkende,
noch bijzondere woorden van noode, evenmin als gezochte en geraffineerde
uitdrukkingen, maar
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slechts de simpele woorden die de eenvoudige bewoners van het Nethedal gebruiken
en die, als de klank zijner ziel, op Pallieters lippen komen. Daarom spreekt deze
kunst zoo innig tot het hart. Ziehier, bijvoorbeeld, gekozen uit de vele heerlijke
impressies die het boek bevat die van een zomeravond:
‘De dag was henen, en in de groene lucht sneed de zilveren manesikkel een uiterst
scherp streepken. Dáár, grootsch tegen den hemel geblokt, trokken twee zwarte trage
ossen eenen ploeg nog door den donkeren grond; de boer er achter zweeg. Er viel
nog een blauw licht over het lijf der dieren heen, en de golvingen van hunnen hoogen
rug bij elken stap waren als bergen die verroerden. Hun kop knikte zwaar over en
weer, en hunne snuiten snoven damp.
De boer scheen nog niet te eindigen, en lei een versche voor. Zijn ploeg blonk
spookachtig wit, en zwart en reuzig trokken de twee ossen kalm het voertuig door
den grond, die vettig openviel, een weinig glom en eenen goeden zalfreuk verspreidde.
Uit de omgeklonte aarde steeg een dunne smoor. En donkerder werd daar hoog boven
de lucht, waarin het sikkeltje klaarder sneed. Een dikke ster deed haar oog open.
Pallieter zag weggaande steeds naar de groote ossen om; zij hadden hem het hart
geroerd. En als hij in het schuitje overvaarde was er een die loeide in den nacht, en
dat deed hem rillen.
De dag was toe en donker, maar het water was nog helder licht, en voerde hooi
mee met zijn loop.
En door dien heiligen vrede, die het land omhulde, klonk ver het veelmondig
gezang van huiskeerende pikkers en bindsters. Pallieter had kunnen weenen en zei
met overtuiging: ‘neeë! de groete Pan is nog ni doed. Die dat hoorde zeggen hee
gedroemd! Want 'k hem vandaag zan horekens gezien!’
In al zijn beminnelijken eenvoud spreekt uit deze regelen de geest van het gansche
boek. Want in den fantastischen Walkuren-rit of in den liefdedroom in den maneschijn,
zoowel als in de beschrijving van den overvloedigen vruchtenoogst en van een
winterdag met sneeuw, overal, in alle tafereelen, treft ons dadelijk dezelfde blijde,
ontroerende toon van den dichter. Zoo is dit gansche boek eigenlijk één groot gedicht:
elk hoofdstuk is een lofzang aan de schoonheid der natuur en aan de goedheid van
het leven. Zooals in de meeste lyrische gedichten ontbreken hier ook niet de uitroepen
van liefde en bewondering, van vreugde en weemoed; maar deze exclamaties zijn
nooit rhetorisch, zij vloeien, zooals in alle echte poëzie, in onvervalschte tonen van
de lippen als de natuurlijke taal der ziel.
Met dien vroolijken, gemoedelijken gids maken wij een tocht van een jaar door
het schoone Nethedal, dat wij bewonderen in het bekoorlijk décor van elk jaargetijde.
Hoevelen, die de stem van den eenvoudigen Pallieter vernemen, zullen verwonderd
zijn, dat een schijnbaar onaanzienlijk strookje
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grond in zich verborgen houdt al de verschillende elementen, die de eeuwige, levende
schoonheid der aarde vormen! De dichter legt hier de wortelen bloot van dit
mysterieuze gevoel, dat voor altijd - en hoe onze geest ook veranderen moge door
vreemde invloeden - ons innigste wezen hecht aan den grond waar wij geboren
werden, dit gevoel dat de werkelijke grondslag is der ideeële vaderlandsliefde. Alleen
om deze reden moeten de Vlamingen ‘Pallieter’ als een schoone aanwinst voor hunne
literatuur beschouwen. Er gaat bovendien een stille, schoone kracht uit van dit boek
dat, als geen ander der Vlaamsche literatuur, een zuivere spiegel is der rijkste
eigenschap van den gezonden, volledigen mensch: de levenslust. En alle beminnaars
van schoonheid en leven zullen dit boek liefhebben omdat het een echo is, zuiver en
harmonieus, van de schoone stem der Aarde.
JAN VAN NIJLEN.
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De komedianten.
Door Louis Couperus.
III.
In de villa van Laurentum wachtten zijne gasten Plinius af. Zij waren reeds een uur
daar; hun gastheer had hen genood te komen wanneer het hun schikte, zich
verontschuldigend dat hij niet wist hoe laat hij uit het Palatium, na de s a l u t a t i o ,
zoû keeren om met hen aan te liggen aan het-middagmaal. Zijn Grieksche vrijgelatene,
Hermes, had de gasten ontvangen in zijns meesters plaats, toen zij samen te paard
waren verschenen. Afgestegen, de paarden weg geleid, volgden de gasten den
vrijgelatene den half ronden p o r t i c u s door.
- Mijn meesteres laat zich verontschuldigen, edele heeren: zij toeft met haar
grootvader in onze Toskaansche villa, lichtte Hermes in.
Hij noodde met de hand de gasten voorwaarts.
- De villa, die onze gastheer in Toskane bezit, meende Quintilianus; is zeker van
omvang grooter dan deze en met groote bosschen en wijd jachtterrein er om heen,
maar schoonere woning dan dit vorstelijke landhuis bij de zee zoû ik niet weten te
noemen.
- Er zweeft hier een antieke atmosfeer rond, zeide de oude Verginius Rufus; en
die werkelijk aan Hellas herinneren doet.
Hermes geleidde de gasten een vierkant a t r i u m binnen, overdekt, maar het licht
viel van boven uit een vierkante opening op het kleine n y m f a e u m in het midden
en rondom waren in de rood-op-zwarte fresco-muren vierkante ramen, waarin,
tusschen rood marmeren pilasters, vensters van blaadjes doorschijnende
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spiegelsteen, die weg geschoven konden worden. Ook de dak-opening kon met zulk
een ruit van spiegelsteen worden gesloten.
- Voor het slechte weêr, als de Tyrrheensche stormt, glimlachte Hermes; wèl een
geriefelijk verblijf.
Er stonden enkele beelden rondom, tusschen myrteplanten; bronzen koppen op
voetstukken van porfier; roode rozen van Paestum bloeiden om het ovalen vijvertje;
zwart marmeren dolfijnen bliezen waterstralen; het gemurmel was als een rythme....
- Rijk, maar toch eenvoudig en sierlijk, prees de jonge Suetonius.
- De schoonheid, die goedheid is, antwoordde hem Tacitus met zijn diepe, donkere
stem.
Zij gingen den binnenhof door, staken een galerij in de breedte over. Een
t r i c l i n i u m breidde zich uit, verrassend wijd, zeer hoog en tusschen de zuilen
zagen de gasten de zee, die kabbelde tot aan de treden der breede trappen, nu de
Zuidewind speelsch de lichte golfjes stuwde.
- Dit is altijd wondermooi, zei de proconsul Frontinus en Juvenalis beaâmde het:
het trof hen hòe dikwijls zij dit reeds zagen.
Aan de drie zijden, tusschen dubbele deuren, verhieven zich groote ramen, met
spiegelsteenen vensters. Uit het t r i c l i n i u m zag men dus aan drie zijden de zee
en zich ronden den horizon onder de lentelucht: azuur- boven turkooiskleurige wijdte.
Omziende, bespeurden de gasten door binnenhof en p o r t i c u s den weg, de bosschen,
de verre bergen.... Ter beide zijden van het, tot de zee uitstekende, t r i c l i n i u m
openden zich verdere vertrekken. In den hoek, dien de eetzaal met een der kleinere
vertrekken maakte, was, buiten op het strand, als een s t a d i u m .
- De speelplaats der slaven, lichtte Hermes in; zij worstelen hier, hard-loopen of
werpen de schijf en onze heer ziet toe, uit dit vertrek....
Steeds verder noodde hij, hoffelijk, met de hand. De gasten traden in een rotonde,
als een koepel van kristal tusschen marmer: van alle zijden was de zee, waren de
bergen, de bosschen te zien. Langs den oever, verder-weg, lagen andere landhuizen,
plekten blank tusschen het groen, tegen het turkoois en het azunr.
- Een Olympiesch verblijf, niet waar? glimlachte Quintilianus tot den jongen
Suetonius, die voor het eerst de villa bij Laurentum zag.
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- Ik zag ten minste nooit volmaaktere woning, antwoordde de jonge man in
bewondering.
Hermes schoof, in de muur, citroenhouten paneelen weg.
- De Bibliotheek, glimlachte hij; geleerde heeren als gij allen, ten gerieve.... En
hier volgen de slaapkamers van mijn meesters....
De gasten verontschuldigden zich, uit bescheidenheid. Maar zij wierpen, buiten,
een blik op de lange rij cellen, voor de vele vrijgelatenen en slaven; alle die cellen
zagen uit op de zee, het rotsige strand tusschen beiden.
- Ik heb dikwijls minder gewoond, bekende Quintilianus; dan de slaven van onzen
vriend het gewend zijn.
De gasten wandelden hier er daar. Er dreef uit de tuinen een rozelucht, die zich
mengde met de zilte aroom der aankronkelende golfjes. De gasten dwaalden het
strand verder af; een intimere vleugel rondde zich daar met een kleinere eetzaal, met
verschillende kleinere zaaltjes, om een open binnenhof. De baden gingen zij binnen:
er was een zwembad van zoet water; zij zagen het immense h y p o c a u s t u m , ter
verwarming; de kabinetjes met de albasten zalf- en oliekruikjes, in nissen....
Het was alles ruim, rijk en sober, van verfijnd eenvoudigen smaak. Opeenvolging
van vertrekken tusschen zuilen, pilasters. Maar zee, lucht, bosch waren altijd, overal
te zien.
- Ook aan de andere zijde, glimlachte Hermes, steeds noodend.
Zij gingen terug, door het t r i c l i n i u m , den anderen vleugel van het landhuis
bezichtigen. De vertrekken vervolgden het een in het andere; gordijnen trok Hermes
open; hij toonde de meest geliefkoosde kamer zijns meesters, door een leêgte
afgescheiden van tuin en huis en zoo geheel geluideloos gehouden, slechts beruischt
door de zee, die bijna aan de ramen klotste.
- Ik zoû verdwalen, zei Suetonius, zoekende zijn weg: Hermes haastte hem zich
voor, geleidde de gasten door een overdekte zuilengang dadelijk terug naar den glazen
binnenhof, om 's gastheers komst af te wachten.
Zij zetten zich in de ruime c a t h e d r a e , om het n y m f a e u m .
- De beminnelijkste man van onzen tijd, prees de oude Verginius Rufus, die Plinius'
voogd geweest was. Een antieke geest, bijna een Helleensche geest en toch een
Romein en toch een modern mensch. Vrienden, laat ons het eerlijk zeggen: dat in
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ònzen tijd kan bestaan een man als onze Plinius, is een genade der goden, als wij een
oogenblik aan de goden gelooven mogen. In onzen vreeslijken tijd, waarin altijd als
een donker noodlot hangt boven ieders hoofd, een tijdgenoot te bezitten als Plinius,
is bijna een ongelooflijk geluk en een troost. Wie is zoo goed, die tevens zoo rijk is,
zoo rustig edel van ziel in deze dagen van krankzinnige overspanning, dat zelfs niet
Domitianus durft....
- Stt.... edele Verginius! schrikte Quintilianus. Vergeef mij, dat ik, uw jongere, u
in de rede val. Maar laat ons den naam van den Keizer niet noemen! Bijgelooviger
misschien ben ik, dan gij denkt. Als onze vriend in het Palatium verschijnen moet,
vrees ik altijd....
- Het is een tijd! barstte Juvenalis uit. Het is een tijd van àfschuw! O, zoo wij
spreken dorsten! Maar Quintilianus heeft gelijk. Wij zwijgen, wij zwijgen steeds,
gesnoerd onzen mond, te bijgeloovig en te bang.... Ik ben drie-en-vijftig jaar: ik heb
nog niet luid uit durven spreken.... Zal ik het eenmaal durven? O, als met zweepen
rondom te slaan, met een niets verschoonende satyre te geeselen dezen afschuwelijken
tijd! Maar wat deert het, als bij het eerste woord het eeuwige zwijgen wordt opgelegd!
- Wat durf i k ? vroeg Tacitus somber; een wolk van melancholie trok over zijn
vroeg-oud gelaat. Ik ben ook niet meer jong, hoewel negen jaar jonger dan gij, maar
wàt ik voel in mijn geest: de geschiedenis van deze vreeslijke tijden te boeken, waarin
alleen even ons verademing is gebracht door Vespazianus, door Titus.... ik heb het
nog nièt gewaagd, al teeken ik op, al verzamel ik stof.... al wacht ik mijn oogenblik
af.
- Ja.... knikte somber de oude Verginius Rufus; en toch, toen hij jong was,
Domitianus, was hij een goede Flaviër, als zijn vader en broeder waren.... Herinner
ik hem mij niet met den Triomf, na den Palestijnschen veldtocht, na den val van
Jeruzalem, op zijn witte paard, achter Titus en Vespazianus.... Hij was toen zedig,
beminnelijk; niets voorspelde toen, dàt.... Maar laat mij zwijgen over hem, zoo als
Quintilianus verzocht....
Het was of sombere gedachten over allen trokken. Er was niets meer dan het
murmelend rythme der waterstralen in het n y m f a e u m . De rozen van Paestum
geurden; door de hier en daar weg geschoven spiegelsteenen ruitjes ademde de zoele
wind; rondom was die rustige, smaakvolle weelde van wit, zwart, rood
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marmer, rood porfier, zwart brons, louter edele lijn, schoone vorm. Het mozaïek van
den vloer, de fresco's der wanden, het stuc van de zoldering noodden niet anders dan
tot rust en vrede in zoo kunstvol rijken eenvoud; de dag was die van Latijnschen
vroegzomer; de gastheer, die weldra zoû komen was de beminnelijkste Romein, die
dezer dagen leefde, en de sombere stemming was onafweerbaar over de wachtende
gasten. Zij proefden ter nauwer nood de, in sneeuw der Alpen gekoelde,
ververschingen, ooft en sorbet, die Hermes voor liet dienen. Zij dachten allen die
zelfde gedachte: Plinius is ter s a l u t a t i o .... bij den Keizer.... Wat heeft hem de
Keizer gezegd....? Zàl hij straks komen....? Want zij wisten allen, dat de Keizer hem
haatte, omdat hij beminnelijk, edel en rein van ziel was als niemand....
En Quintilianus, zijn leermeester, even oud de beroemde r h e t o r uit Hispanië
geboortig als Juvenalis zich zoo even geroemd had, strak ernstig het gegroefde, glad
geschoren gezicht met den grooten, rechten neus en de dunne lippon, het kort geknipte
haar grijszwart borstelig boven het hooge voorhoofd, zat stil, kijkende voor zich uit
in der dolfijnen waterstralen, de groote, ge-aârde handen liggende over de zwarte
leuning van de c a t h e d r a , zijn gesnoerde voeten roerloos op de voetbank. De
plooien van zijn tuniek vielen beweegloos om zijne bewegingloosheid, die bijna
ademloos scheen. Hij was de leermeester geweest van allen, die hem jonger waren,
nadat hij, als jongeling van nauwlijks twintig jaar, Galba als secretaris en tolk naar
Hispanië had vergezeld. Nu had hij sedert twintig jaren zijn druk bezochte school;
Domitianus had hem zelfs de opvoeding vertrouwd van zijn achterneven; hij was
Consul geweest. Er was niets dan eere en waardeering rondom zijn persoon, de
persoon des schrijvers van D e I n s t i t u t i o n e O r a t o r i a , het sierlijk geschrevene
Handboek der Welsprekendheid aller jeugdige redenaars, en toch, op dit oogenblik,
Plinius afwachtende, voelde hij, zich heugend eigene huislijke ramp en verdriet, dat
alles wat het leven bieden kan, bros is als zeepbel na zeepbel. Naast hem zat de
sombere, verbitterde Juvenalis; hij schreef reeds zijne satyren, maar, voorzichtig,
gaf ze niet uit, las er nauwlijks enkele van voor in dezen intimen vriendenkring: die
over de Vrouwen, de zenuw-overspannene van zijn tijd, onder wie de patricische,
die als g l a d i a t o r optraden in de arena, onder de goedkeurende oogen des Keizers;
die van den monstergrooten Tarbot, den
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Keizer door zijn Egyptischen gunsteling Crispinus vereerd en voor welker bereiding
de Senaat was bij een geroepen.... En naast hem, somber ook, maar die somberte met
de wolk van melancholie overwaasd, zat Tacitus: hij was de veertig voorbij maar
zijne Historiën en Annalen zoû hij eerst later schrijven en niets in zijn weemoed om
zijn tijd kondigde nog aan, dat hij, hoe begaafd ook, de groote geschiedschrijver
eenmaal zoû worden. Van ridderlijke familie, welsprekend als advokaat voor de
rechtbank, gehuwd met Agricola's dochter, Consul hij ook korten tijd geweest, zoû
zijn geest door een menschenhaat worden aangetast, die hem de dingen van zijn tijd
nog somberder zoû doen zien dan zij reeds waren en het duisterde ook in hem, dezen
klaren Aprildag; de druk was niet van de zielen der menschen, die wisten geëerd,
minstens bekend te zijn. Die druk was ook niet van de eenvoudigere ziel van
Frontinus, den proconsul, die onder Agricola in Britannië de Romeinsche legioenen
geleid had en die, vleiende, in zijn Boek der Krijgslisten Domitianus een groot
veldheer genoemd had, een overwinnaar van Galliërs en Germanen.... Nu, van alle
eerzucht bevrijd, rustig meenende te leven in Rome zijn rijperen leeftijd van
krijgsman, die reeds den ouderdom naderen voelde, boog hij ook onder den druk,
om zich, om zijne vrienden, om Plinius, die laat was.... Tusschen hen allen, zeer
geëerd, zéer bekend door heel Rome, zat, berustigd misschien omdat hij zoo oud
reeds was, Verginius Rufus, wien het gewicht aller eervolste ambten op de schouders
gedrukt had, die, na Vitellius, ter eere der Flaviërs - Vespazianus en de zijnen - of
wellicht uit wijsgeerigen afkeer het hem aangeboden keizerlijk purper geweigerd
had en die nu wachtte, wachtte, zoo als een grijsaard, met de zacht toestemmende
knikking zijns ouden hoofds, wachten kan.... En alleen niet dien druk, die wachting,
die sombere melancholie gevoelde de jonge Suetonius, Caïus Suetonius Tranquillus,
rustig onbewogen zijn gemoed als zijn derde naam, zoon van een tribuun,
rechtsgeleerde, leerling, als iedereen-van-studie in dien tijd, van Quintilianus;
beginnend letterkundige, die geschreven had over Spelen en Zeden en Gewoonten
van Rome en Hellas, nog niet de latere, beroemde geschiedschrijver, maar wel reeds
de ietwat drooge, sobere, fantazie-looze ziel, die alleen gevoelde, dat zijn eigen
toekomst nog doemen zoû....
Maar plotseling verbrak Hermes, de Grieksche vrijgelatene, deze
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stemming van sombere wachting. Hij verscheen en zeide, wijzende naar buiten:
- Onze heer....
Allen stonden op en repten zich door den p o r t i c u s naar buiten. En zij zagen
den draagstoel aanwiegelen, neêr gezet door de dragers worden: zij zagen Martialis
uitstappen, toen Plinius zelve en toen twee jonge slaven met blonde haren,
koordedansers of kunstenmakers....
Wie bracht hun gastheer daar met zich mede, hij die zoo streng van zeden was!
De gasten verwonderden zich niet lang. Zij liepen Plinius en Martialis te gemoet
en hartelijk was de begroeting. Het was of ieder vrijer ademde. De oude Verginius
Rufus omhelsde Plinius als een vader zijn zoon, ontroerd. De anderen drukten hem
met blijdschap de handen, toch vragende met de oogen....? Neen, er was niets.... De
Keizer, somber, had zich ter nauwer nood éen oogenblik onderhouden met de
Senatoren, de Consulairen.... Had zich dadelijk terug getrokken.
Rondom Plinius gingen de gasten binnen.
- Edele Frontinus, begroette Martialis den proconsul; het is mij een vrèugde u weêr
te zien! Herinnert ge u hoe wij beiden verleden zomer over poëzie spraken, in uw
villa te Baïae en samen lazen, bij Anxur....? Weet ge, ik heb er een epigram op
gemaakt, zoo als ik op alles epigrammen maak.... Ge begrijpt, een beminnelijk
epigram.... Het is opgenomen in mijn laatste bundeltje....
Hij greep in zijn gordel, zocht....
- Bij Herkles, waar heb ik het gelaten.... Waar heb ik mijn laatste bundeltje, versch
uit de handen der copiïsten, gelaten....! Ik heb het toch bij me gestoken....
- Met uw vergunning, Martialis, zei Cecilius met zijn hoog stemmetje, en bood
Martialis het bundeltje; ge hadt het reeds mij vereerd.... Hier is het.... Krijg ik het
terug??
- Waarachtig, het is waar.... Ik had het vergeten....! Ja, ja, je krijgt het, mijn jongen,
terug.... Maar - en hij bladerde -; zie, Frontinus, hier is het, hier is het, hier heb ik
het al:
Anxuris aequori placidos, Frontine, recessus,
Et proprius Baïas....
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.... Hier is het en ge zult er uit leeren, hoe ik het drukke leven in Rome den schuld
geef, dat wij elkander zoo weinig zagen! Want, niet waar, lieve vrienden, Rome i s
druk en wij zien elkander niet iederen dag, en toch zijn wij àllen zonen der Muzen,
en ook deze dappere krijgsman, deze schrijver van het zoo zakelijk krijgskundige
Boek der Krijgslisten, is, zoo als gij allen weet, lang niet een ongevoelige voor
poëzie....
- Vergunt gij, vrienden? vroeg Plinius; dat ik mij in luchtiger gewaad steke?
En hij verwijderde zich, door Hermes vooraf gegaan, die klapte in de handen om
den lijfslaaf te verwittigen, terwijl Martialis zijn klein, oud, raar toga-tje afsloeg.
De anderen verzamelden, in het a t r i u m , rondom Martialis. Het was of zijne
opgewektheid hunne laatste somberheden verjoeg. Zij glimlachten reeds, allen, nu
zij rondom hem stonden en hij, levendig, vertelde. Ja zeker, een nieuw boekje
epigrammen, bij Tryfo, den boekhandelaar te verkrijgen. Maar hij zoû het zijn
vrienden zenden, hoor.... Zij verdedigden zich, zeiden het zeker te zullen koopen....
Hij lachte, verzekerde, dat dàt niet hoefde. Dat hij toch wel schatrijk zoû worden
door zijn epigrammen, al gaf hij wat bundeltjes cadeau.... Ja, epigrammen, die schreef
hij steeds door.... Dat was bijna als een dagboek, niet waar.... Hatelijke epigrammen,
beminnelijke, venijnige, vleierige....
- Op onzen Jupiter.... lachte hij, den Keizer meenende........ Kom, Domitianus wàs
toch de Keizer.... Wat hielp het altijd boos te kijken.... Met hònig moest je hem
smeren.... Het eenige middel om niet....
Hij knipoogde. Zelfs Juvenalis en Tacitus, beiden zoo veel ernstiger, zoo veel
somberder, gewetensvoller dan deze luchtige genieter des levens, met zijn Silenus-kop,
glimlachten vergoêlijkend. Hij mocht, tusschen hun dieperen ernst, zijn als een groot,
stout kind: zij verontschuldigden hem altijd. Zij verontschuldigden zijn
Domitianus-vereering, die hem van wege den Keizer nu en dan eens een aardig
sommetje op bracht; zij verontschuldigden zijn smerige versjes, omdat ze in zulk
allerelegantst Latijn waren gezegd, bijna gezongen; hij mocht eigenlijk doen wat hij
wilde. Meestal zonder geld op zak, woonde hij even buiten Rome.... bij Nomentanum,
of in het stadshuisje, dat Domitianus hem had geschonken, maar waar hij ver van de
waterleiding was..... Zij
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hadden hem allen wel eens geld gegeven, geleend; hij kwam bij hen allen geregeld
middagmalen maar hij had niets van een paraziet, o neen; hij vroeg hen allen weêrom
in zijn huisje zijn gast te zijn, aan eenvoudige, gezellige maaltijden, met een goedkoop
wijntje, maar bij kout, die schitterde van geest en vernuft; o neen, hij was te veel de
Hispaniër gebleven, hij te Bilbilis geboren, om niet zoo gastvrij terug te zijn, als hij
kon, mild met zijn enkele duiten, een ham voor zettende, die al een paar maal was
voor gezet, en dat in eenvoudig aarden vaatwerk van Aretium, maar met zoo veel
gratie en levensblijheid, dat zij er de kostbaarste banketten om hadden in de steek
gelaten.
- Cecilius, zei Cecilianus - de beide knapen, achter-af, keken om zich rond -; het
is hier heusch nog al móoi....
- Ja, zei Cecilius; het is wel mooi.... Maar dèftig, weet je, Cecilianus.... Voornaam;
dat zie je dadelijk.... Begrijp je, héel anders dan, - fluisterde hij -; waar we gisteren
avond zijn geweest....
- Vóor we in de taveerne bij Nilus kwamen? fluisterde Cecilianus; ja, héel anders....
Het was me daar zoo meer als in Alexandrië.... Weet je wèl?
- Bij den neef van den Legaat, ja.... En in Antiochië....
- Bij dien rijken Pers, die altijd dronken was.... Het is hier voornáam....
- Heel voornaam.... Niet te vrij zijn, broêrtje....
- Vrij? Heelemaal niet vrij zijn, hier.... Maar ik krijg honger....
- We mógen nog niet eten, broêrtje, zelfs al krijgen we wat.... We mogen niet eten,
als we nog mimeeren moeten en zingen en dansen....
- Neen, maar ik krijg toch wel vreeslijken honger....
- .... En, zeide Quintilianus tot Martialis; zeg mij nu toch, beste vriend: wie zijn
die blonde knaapjes, die in uw gevolg zijn meê gekomen....?
- Wie zouden zij nu ànders zijn dan zij schijnen, mijn hooggeleerde, schertste
Martialis. Wees in alle gevallen overtuigd, dat uw ingetogen vriend Martialis geen
schuld, niet de minste, heeft, aan de medekomst van zulke wuft uitziende blonde
knaapjes, die aan Hylas en Ganymedes doen denken, maar ons géen wijn zullen
inschenken; o wees daar zeker van. Neen, het is onze Plinius
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zèlve, die ze mede noodde, om na het maal ons te verstrooien met voordracht, zang
en dans. Het zijn twee komediantjes uit den g r e x , die komt Plautus opvoeren tijdens
de Megalezia....
- Plautus....? vroeg Quintilianus, even verbaasd.
- Zoo als de kereltjes me zelve verteld hebben.
- Dus toch weêr klassieke komedie, bij de Scenische Spelen? vroeg Juvenalis. Wij
waren haar bijna vergeten....
- De m i m u s -spelen hebben haar verdrongen, bracht de jonge Suetonius
bescheiden in het midden; maar eigenlijk duikt tusschen den m i m u s de klassieke
komedie toch altijd weêr op.
Quintilianus haalde de schouders op.
- Zij is nooit oorspronkelijk geweest bij ons. Plautus is levendig, vroolijk, luchtig
maar zonder diepere wijsheid en schrijft altijd naar Grieksch model. Terentius, zóo
kuisch, dat zijn hetaeren als matronen zijn, is nòg Griekscher, hing nog inniger zijn
modellen aan en stierf, niet waar, van smart, toen hij in een schipbreuk al die
Grieksche stukken verloor, die hij wilde navolgen....
De beide jongens hoorden aandachtig toe....
- Ik dacht, fluisterde Cecilianus tot Cecilius; dat het juist goèd was van Plautus en
Terentius, dat ze de Grieken na deden.... Moet je oorspronkelijk zijn??
- Sst! legde Cecilius het zwijgen op; hoû jij toch je snater dicht.... Hoor nou eens
wat die geleerde heeren zeggen! Het zijn de geleerdste, die er in Rome zijn, en die
allemaal bij elkaâr: dàt heb ik al dadelijk in de gaten....
- In alle geval, zei Tacitus; zal het belangwekkend zijn eens hunne opvoeringen
bij te wonen.... En welk stuk zullen zij vertoonen?
- Wat vertoonen jullie? riep Martialis naar de knapen.
- Ik denk, heer, de Bacchides, zei Cecilius.
- Ja heer, beâamde Cecilianus; de Bacchides, zéker. Dat is zoo een aardig stuk
voor òns: wij spelen dan de twee Bacchides....
- Je zièt ze, zei Martialis; in rollen van mooie, lichte meisjes....
- Terwijl, ging opgewonden Cecilianus voort; de ‘paraziet’ volstrekt de Menaechmi
wil spelen, omdat hij daar een mooiere rol in heeft. En de s e n e x wil dat uit nijdigheid
ook. Maar de d o m i n u s ....
- Hoû je toch kalm, bedaarde hem Cecilius. Jij mag niet zoo veel praten, als die
heeren niets vragen.
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- Laat hem praten, bemoedigde Verginius Rufus met zijn beminnelijke hoogheid van
voornamen grijsaard.
En Cecilianus, nooit verlegen, vertelde hartstochtelijk door. Ja, het waren altijd
die s e n e x en die ‘paraziet’, die geen stukken wilden spelen als zij niet hoofdrollen
er in hadden en ze hadden toch niet zoo een opvoeding gekregen als zij van den
d o m i n u s hadden gekregen....
- Waar? vroeg Quintilianus.
- In Syracuze, heer, zei Cecilius bezadigder en hield zijn hand op broêrtjes mond.
Wij hebben zelfs Grieksch geleerd, bij een Griekschen r h e t o r en in Klein-Azië
speelden wij Menander....
- Bij Herkles, als je in Rome hadt geleerd, zoû de d o m i n u s je Quintilianus'
lessen hebben doen volgen! schertste Martialis.
- Wie is Quintilianus, heer? vroeg Cecilius, altijd weetgierig.
- Dat is deze heer, wees Martialis; en de leeraar van de knapste heeren in Rome.
- Dan moet de edele Quintilianus zelve wel héel knap zijn, waardeerde Cecilius;
want ik heb het wel dadelijk gezien, dat gij alle knappe heeren zijt....
- Stt! zei Cecilianus op zijn beurt, en legde zijn hand op Cecilius' mond, uit wraak;
jij moet niet zoo vrij zijn als die heeren niets vragen.
- Hoû jij toch je....
- Dus hebben jullie grammatica geleerd? interesseerde zich Quintilianus, in wien
de paedagoog wakker werd.
- Zeker, heer en een beetje rhetorica....
- Vertel mij eens, examineerde Quintilianus, ietwat schoolmeesterachtig, en de
anderen luisterden glimlachend toe en vermaakt; spelen jullie komedie tijdens de
Megalezia of tijdens de L u d i M e g a l e s i a ?
- Heer, zeide Cecilius vlugjes; tijdens beiden want men kan beiden zeggen: L u d i
M e g a l e s i a ....
- Schijnt een s o l o e c i s m u s , viel Cecilianus in de rede.
- Ach, riep Cecilius; laat m i j toch spreken.... Schijnt een s o l o e c i s m u s ,
herhaalde, rood, want boos op zijn broêrtje, Cecilius; maar is het niet geheel en al,
want die schijnbare stapelvorm van Megalezia-spelen was, ofschoon in Megalezia
‘feesten’ is inbegrepen, toch al in gebruik bij de oude Romeinen en wij mogen....
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- Ja, wij mogen beiden zeggen, viel Cecilianus in de rede. Alleen....
- Alleen is L u d i M e g a l e s i a minder spreektaal en meer....
- Dichterlijk, had snel Cecilianus het laatste woord.
Allen lachten, vermaakt.
- En wat i nu een s o l o e c i s m u s ? examineerde Quintilianus.
- Een fout tegen de grammatica, heer....
- Zoo als de bewoners van Soles....
- In Cilicië....
- In Cilicië....
- Er maakten....
- Er dagelijks maakten.
De jongens riepen het door elkaâr. Om hen schaterlachten allen. Plinius kwam
aan, gehuld in luchtige s y n t h e s i s en s o l e a e aan de voeten.
- En nu, vrienden, aan tafel, noodde hij hen.
- .... Je laat me ook nooit uitspreken, verweet Cecilius, boos.
- Broêrtje - en Cecilianus vlijde zich tegen hem aan; niet boos zijn: ik heb al zoo
een honger....!
In het t r i c l i n i u m , tegen over de zee waren de aanligbedden bijeen geschoven,
ruim, breed; er waren er drie voor deze acht tafelgenooten; er was dus voor twaalf
gasten plaats. De slaven brachten de kleine, ronde tafels aan, die zij tusschen de
bedden plaatsen. Ter beide zijden van deze middengroepen waren langere tafelen,
waar enkele cliënten en vrijgelatenen, zittende, zouden plaats nemen.
- Neem de komediantjes naast je, Hermes, beval Plinius den Griek.
- Heer, zeide Hermes; ik noodde ze reeds, maar ze willen niet eten.
- Waarom niet?
- Ze zeggen, dat ze nooit eten als ze nog zingen en dansen en voordragen moeten....
- Knapen! riep Plinius. Willen jullie niets eten?
Zij verontschuldigden, op een afstand, beleefd, bedankten.
- Wandelt de tuinen dan rond, niet waar, zei Plinius vriendelijk. Of langs de zee.
De beide jongens bogen, gingen de trappen af. Zij dwaalden langs het strand en
kwamen langs de keukens; de damp steeg

Groot Nederland. Jaargang 15

125
van de pannen, die stonden op de verschillende, kleine, steenen oventjes.
- Cecilius, kreunde Cecilianus met zijn hand aan zijn mond; ik krijg zoo een
verschrikkelijken honger....!
- Straks misschien, krijg je wat, troostte Cecilius en beiden snoven de geuren op.
- Wie zijn jullie? riepen, zeer bezig, de keukenslaven, verbaasd.
- Wij zingen straks en spelen....
- Komediantjes? vroegen de keukenslaven. H i s t r i o n e s ?
- Zeg ze toch niet, dat wij c o m o e d i zijn, zei Cecilianus zijn broêr, die boos
werd. Ze begrijpen immers het onderscheid niet. Ja, we zijn h i s t r i o n e s , hoor!
- Zing en speel dan eens wat voor ons!
- Vraag je meester of je ons mag komen zien, in het Pompeïus-theater, over twee
dagen! En applaudisseer ons dan!
- Dat zullen we doen, hoor.... Wil je vast snoepen?....
- Neen, neen! kreet Cecilianus wanhopig, toen een schotel hem toe gestoken werd.
- We mogen niet eten als we spelen moeten, lichtte Cicilius in en trok zijn broêrtje
weg van de verleiding.
De jongens dwaalden langs het strand.
- Hoe is het ook weêr, als Hero klaagt van den toren af? vroeg Cecilianus.
Zij repeteerden, aan den zoom van de zee. Hunne hooge stemmen klonken op, in
recitatief, half zingende.... Zij zagen een jongen, bleeken man naar hen toe komen
en zwegen.
- Ik ben Zozimus, zeide de jonge man. Ik ben vrijgelatene van mijn heer en hij
verzocht mij jullie te zoeken. Ik draag voor en ik bespeel lier en fluit. Ook lees ik
mijn meester dikwijls voor, geschiedenis en poëzie....
Hij hoestte en vervolgde:
- Zingen mag ik niet meer sedert ik bloed op geef, maar mijn gezondheid is veel
beter sedert mijn heer mij zond naar Foruli, bij zijn vriend Paulinus. Berglucht heeft
mij goed gedaan.
- Je heer, de edele Plinius, is wel een goèd meester? vroeg Cecilius.
- Hij is in der daad onze p a t e r f a m i l i a s , zei Zozimus; vader van heel zijn
gezin van vrijgelatenen en slaven. Hij beschouwt ons, met allen eerbied gezegd, als
kinderen, zoo goed is hij voor
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ons, die zelf geen kinderen heeft. Hij heeft mij gezegd jullie spel te begeleiden met
lier of fluit.
- Wij repeteerden juist, zei Cecilius.
- Ja, wij repeteerden, herhaalde Cecilianus.
- Als je mij op de hoogte brengen wilt van het verloop van het kleine
m i m u s -spel.... Terwijl dan de heeren eten....
- Ja, zeide Cecilius. Wij moeten ook een paar p a l l i a hebben.
- Om ons te drapeeren, zei Cecilianus....
Intusschen werd in het t r i c i l i u m den gasten het voorgerecht opgedischt. Plinius
hield van geen overdaad: een dergelijke samenkomst met letterkundige vrienden was
meer een voorwendsel tot kout dan tot het verorberen van tallooze spijzen. Maar
verzorgd, met kunst toebereid waren toch de, zoogenaamd, landelijke spijzen. Iedere
gast, op de hem voorgezette schaal, kreeg drie in sneeuw gekoelde slakken, met
latuwe omringd en twee harde eieren; op een anderen schotel, olijven, komkommers
en gefarceerde uitjes en dit was een eenvoudiger begin dan oesters en biggetepeltjes
geweest zoû zijn. En de wijn, die geschonken werd, was de zelfde, die aan de tafel
der cliënten en vrijgelatenen werd geschonken: geurigen maar lichten landwijn van
Plinius' landgoed te Toskane.
- Wij redenaars, zeide Quintilianus; wij, die in het publiek vaak het woord voeren,
het zij als advokaat in een proces, het zij in louter letterkundige oratie of voordracht
onzer werken, kunnen van de tooneelspelers wel het een en ander leeren, als wij
zorgen niet te theatraal te worden. Onze stèm, bij voorbeeld, kunnen wij zeer zeker
scholen naar de methode, waarnaar de tooneelspelers de hunne scholen....
- Maar hoe jòng, zeide Verginius Rufus; zijn die knaapjes, die Plinius en Martialis
ons mede brachten! Moeten zij reeds, op hun leeftijd, nauwlijks zestien, dunkt mij,
groote vrouwerollen spelen en zèggen in een immens theater als dat van Pompeïus
is. In mijn jongen tijd speelden oudere tooneelspelers die rollen.... Worden hunne
stemmen, zoo jong, niet gebroken!?
- Ik meen, zeide Martialis, die met smaak zijn voorgerecht at; dat hun d o m i n u s
hen ook om hun mooie smoeltjes die groote rollen laat spelen.
- En de vrouwerollen van de klassieke komedie, zei Plinius; zijn niet zoo heel lang
en zwaar. Zij moeten goed gezegd worden en die knapen spreken zuiver. De kluchtige
m i m u s -rollen zijn
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eigenlijk veel zwaarder, vermoeiender; dat zijn dan ook akrobaten, die die spelen....
- Decimus, vroeg Martialis den slaaf achter zich: schenk mij gekoeld water in....
De slaaf schonk hem een gecizeleerden, kristallen beker vol met gekoeld water.
- Een epigram, Martialis? vroeg Frontinus.
- Een epigram? zei Martialis. Volgaarne; hoor dan!
En hij improvizeerde, den beslagen beker vol sneeuwkoud water omhoog:
- Bewonder 't genie des Egyptenaars: meer dan eens wenschte hij
Te cizeleeren zoo dun kristal, en brak zelve zijn werk, tot hij slaagde....

De gasten klapten de handen, juichende.
- Na zoo sierlijk epigram op den vorm, Martialis, vraag ik er een op den inhoud!
vroeg Suetonius.
- Op den inhoud? bedacht zich Martialus. Hoor toe, o jonge vriend!
En, steeds den beker hoog, zegde hij:
- Sneeuw niet te drinken maar water, door sneeuw slechts gekoeld,
Is verfijning te prijzen van vernuftigsten dorst.

Zij juichten; zij klapten de handen.
- Gasten, meende Plinius; eischt niet méer van onzen goedgeefschen vriend:
onbescheiden zouden wij worden....
Maar Martialis ging door, toen Decimus hem enkele droppelen zeér geurigen
Massilianer in zijn schaal wilde schenken:
- Meng niet, o schenker, in mijn omsneeuwde water,
Geur van Massilia; water blijve witter dan wijn....

Juvenalis zei tot Tacitus, fluisterend:
- Zie hem daar liggen, een oude Silenus al, maar nièt oud. Een man van ondeugden,
vriend, als geen onder ons. Maar een dichter, fijn als geen onder ons ook....
- Hij drinkt water, zei Tacitus; omdat hij weet, dat Plinius matig is....
- Hij is matig uit vleierij....
- Hij vleit, maar in epigrammen.
- In Latijn, fijner gecizileerd dan zijn Egyptische drinkschaal.
- In d i s t i c h a , sierlijk als vóor hem niemand ooit schreef....
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- Het is niets wat hij zegt....
- Maar als hij het zegt, wordt het iets....
- En men weet nauwlijks waarom het bekoort....
- Maar het bekoort....
Zij glimlachten Martialis toe, die iets van hun woorden had opgevangen.
- Ge oordeelt beiden uw vriend Martialis, dreigde hij met den vinger. Ik hoorde u
wel....
- Dan zult ge gehoord hebben, dat ik u prees, zei Juvenalis.
- En ik je benijdde, zei Tacitus. Blijf jong, steeds levenslustig.... luchtig....
- Als wìj niet zijn, voltooide Juvenalis.
En hun aller vergoêlijkende glimlach ging naar den dichter toe, met den toedronk
hunner uitgestokene bekers.
Maar een groote, lange steur werd rond gediend, weelde tòch, na den eenvoud der
voorgerechten.
- Steur!! riep verrukt Martialis uit. Edele gastheer, wat keizerlijke weelde!:
- Zend dezen steur, gastheer, ter Palatijnsche taaflen;
Zoo zeldzame spijs siere ambrozischen disch!

- Hij is onverbeterlijk! lachte Plinius.
- .... Maar eten wij hem éerst zelf op! vervolgde Martialis in proza.
Zij aten den steur en zonden hem niet naar Domitianus, als diens Egyptische
gunsteling den beroemden Tarbot gedaan had, dien Juvenalis in stilte reeds had
bezongen.
Jong-evergebraad volgde....
Martialis, op dreef, riep dadelijk:
- 't Borsteldragende dier gelijk, dat Diomedes
Velt met AEtolischen werpspies....

En terwijl zij aten, vertelde de gastheer, dat hij een brief van Plutarchos had, uit
Athene.... En dat hun aller vriend, de dichter Statius, steeds ziek was....
- Wat dunkt u, gasten? vroeg Plinius. Zullen wij, in afwachting van naspijs, onze
komediantjes hooren?
De gasten beâamden. Plinius klapte in de handen, drie malen. Hermes stond van
der vrijgelatenen tafel op en naderde:
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- Heer....?
- Kunnen de komediantjes nu iets ten beste geven?
- Ja, heer, zeide Hermes.
- Hebben zij wat zij noodig hebben?
- Zij hebben met Zozimus hun spel voorbereid en Plautilla heeft hun twee stukken
lijnwaad gegeven, die zij noodig hadden.
- Is dat alles, dat zij behoeven?
- Ja, heer....
- Zeg hun dan te beginnen.
- Heer, zij vragen verlof te spelen tusschen de zuilen, tegen de zee aan.
- Wij zullen ons dan allen een weinig wenden. Wenden wij ons allen, lieve gasten,
om de komediantjes te zien.
Zij schikten zich op de bedden zoo dat zij allen naar de zee toe zagen. Die trok
zich zomerblauw en Zuidelijk recht tusschen de zuilen. Zozimus, met zijn dubbelfluit,
zette zich bij de trap, op een marmeren zuilvoetstuk. Hij preludeerde....
- Geef Zozimus een kussen, beval Plinius, in zorg voor zijn vrijgelatene, wiens
gezondheid zwak was....
Zozimus speelde: aan éen mondstuk klonken de twee fluiten van zijn instrument
ongelijk; de rechter- was de hooge, de linker- was de basfluit en hij improvizeerde
zijn melodie rechts en begeleidde haar links. Het was een teeder, weemoedig ingezet
voorspel. Maar spoedig, op een hooge schabel, die een slaaf gezet had op de bovenste
traptrede, even achter een zuil, verscheen Cecilianus. Met weinig middelen had de
knaap zich vervrouwelijkt tot Hero, de priesteres van Afrodite. Enkele witte
haarbanden, die de huishoudster, Plautilla, hem had verschaft, omgaven zijn breed
uit gekamde blonde krullen en met een rooskleurig stuk lijnwaad had hij zich sierlijk
omwikkeld en het vastgesnoerd om zijn middel. Het viel tot zijn voeten; zijn armen
waren vrij, rond en blank als van een meisje. En toen hij op de schabel verschenen
was, achter de zuil te voorschijn, tegen de blauwte der zee, zeide Hero's hooge stem
van de kalmte dier zee en dat zij verwachtte wie iedere nacht den Hellespont
overzwom, als zij haar lamp als lichtbaken op dezen toren geplaatst had. En
Cecilianus, half zeggende, gesteund op het fluitspel van Zozimus, die weêr volgde
het recitatief van den knaap, scheen verlangend te roepen van liefde, den Hellespont
over, naar Leandros, die toefde.
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En Plinius' gasten verwonderden zich om zijn stem, die hoog, hel, zuiver geschoold,
uit galmde de verliefde smachting....
Ter zijde van het t r i c l i n i u m , schuchter, op het strand, kwamen de keukenslaven
kijken en hooren. De gebaren van Cecilianus, zijne zich strekkende armen waren
eene melodie van lijning, bijna onbewust mede vloeiende met de melodie van de
rechterfluit, die telkens terug en terug kwam, meer en meer klagelijk om te
vergeefsche wachting. Want de zee scheen te donkeren, te dreigen in woester
aanrollende golven en Hero zegde, galmende, uìt haar angst en zij wròng de armen
en zonk, aanroepend de godin, in een.... Er was een vreemde hartstocht in de accenten
van den jongen knaap, iets niet van zijn leeftijd en sekse: een openbaring van zijn
jonge kunstenaarsziel: Plinius en en zijn gasten hoorden, elkander toe knikkende toe,
ontroerd....
Maar ter andere zijde, bij een andere zuil, was Leandros zichtbaar geworden.
Zozimus herhaalde zijn smachtend verlangenmotief, minder hoog, mannelijker: de
basfluit domineerde telkens. Cecilius, die Leandros speelde, zegde zijne liefde, zijne
smachting naar Hero. Hij wenkte toen onmerkbaar tot Zozimus, en de fluitspeler,
plotseling, gaf met zijn diepste bastonen der linkerfluit weêr de zee, die opstormde,
den razenden, stormenden golvenslag. En Leandros - Cecilius - mimeerde, dat hij
zich zoû werpen in zee. Hij wierp den mantel af, die hem omplooide, stond naakt.
Het blond-blanke knapenlichaam lijnde zich verwonderlijk schoon uit tegen het
marmer der zuil, tegen het blauw van lucht en zee....
- Die jongens mimeeren héel goed! bewonderde Tacitus.
- Zij zeggen bizonder zuiver! zei Quintilianus.
- Alleen de zee speelt haar rol nièt goed, zei Martialis.
In der daad, de zee bleef zalig blauw en lentemiddagkalm, zich daar strekken,
tusschen de zuilen.... Maar in het kleine m i m u s -spel stòrmde de zee en Leandros
had zich in de golven geworpen. En toen hij, aan de onderste trappetreden, mimeerde
zijn zwem-inspanning, zijne hijging, de krachten, die hem, begaven, lette Martialis
niet meer op, dat de zee slecht speelde haar rol. Er was in het spel van Cecilius, die
zijn stem en gebaar vermannelijkte, den strijd van de menschekracht en het
overmachtige element. Er was in zijn kreet de wanhoop van te sterven vèr van zijn
liefde.... Weêr verscheen Hero op den hoogen toren: Cecilianus op zijn schabel. Het
scheen, dat hij in den donkeren storm onderscheidde
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den geliefde, die vocht met de baren. En Hero beurde haar lamp op, Hero wuifde
met haar sluier, om moed, wie haar toe zwom, te geven, en de beide stemmen, hooger
die van Cecilianus, iets lager die van Cecllius, riepen te zamen elkander hun wanhoop,
hun angsten, hun smarten toe. Alle de slaven nu, links en rechts, waren toegeloopen....
De beide knapen, op Zozimus' bassigen golfslag, herhaald en telkens herhaald op de
linkerfluit, met de arabesk des verlangens, die scheen te verwarren in smartvaag en
windvlaag, op de krijschende rechterfluit, klaagden hoog hunne stijging van
ontroeringen uit. Toen verdween Leandros; hij verdronk, zijn hand wuifde nog het
vaarwel. En Cecilianus riep tot den hemel en Afrodite Hero's verwijtende smart en
stortte zich omlaag....
Het fluitspel vervloeide als een zich verzwakkende golfslag....
- De zee speelde, onverschillig, niet meê, beâamde Plinius tot Martialis; maar de
beide jongens zijn kùnstenaars.... Neen, ik heb, waarde Frontinus, geen vaste narren,
vaste fluitspelers, dwergen of andere kunstenaars-kunstemakers onder mijn f a m i l i a .
Ge weet, wat dit voor volkje is. Zoo zij obsceen waren tegen over mijn gasten, zoû
mij dit niet verwonderen, want zij meenen, dat zij het moeten zijn om ons te vermaken,
maar hunne obsceniteiten zouden mij toch nooit kunnen behagen. ‘Prodigia’, monsters,
noemen wij ze dikwijls, niet waar. Aan den anderen kant ben ik toegevend voor
anderer smaak en wil ik mij niet verontwaardigen als anderen in hen genoegen nemen.
Knapen, zijn jullie moê of draag je ons nog een anderen m i m u s -tweespraak voor?
De jongens waren bereid.
- Wat dunkt u, edele heer, zei Cecilius; van ‘Adonis en Afrodite?’
Maar Hermes, verschrikt, naderde Plinius.
- Heer, zeide hij.
- Wat is er?
- Er is een boodschapper van het Palatium....
Allen schrikten. Over dit oogenblik van vredig samenzijn dier bezadigde mannen
van verstand en smaak, over de bekoring van dit nog niet afgeloopen maal, - de zon
daalde ginds rossiger, de kalme zee purperde - over dit ènkele uur van onbezorgdheid
tusschen wijn en kout, waarbij de knapen hun gratievolle kunst hadden gevoegd, viel
de druk, de altijd weêr terug keerende druk.... Viel plots de sombere melancholie,
de stille vrees, de onzekerheid
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der vreeslijke tijden. Zij waren allen op gestaan, om Plinius heen; zij waren bezorgd
voor hun vriend.... Want zij voelden allen de onzekerheid en de vrees, de
melancholische somberheid en wie deze nièt voelden, dat waren alleen de beide
knapen.... Zij stonden verwonderd, nog denkende van ‘Adonis en Afrodite,’ omdat
de edele Plinius een tweeden m i m u s -tweespraak wenschte en zij begrepen den
druk niet: voor hen was alléen de onbezorgdheid, de luchtige uitoefening van hun
‘veracht bedrijf’, de benijdenswaardige onbekendheid: wiè waren zij, om vrees te
koesteren, hoe vreeslijk de tijden ook waren....! Boodschap van Domitianus zoû hen
niet deeren: hij wist niet van hen af....
- Wat wenscht de Keizer? vroeg Plinius bleek: de ongenade kon ièder oogenblik
treffen.
- De Augustus wenscht, dat Marcus Valerius Martialis op het Palatium kome....
Er was een verademing. Martialis lachte....
- Hij vraagt maar om mij.... Waarde vrienden, vreest niet om mij.... Ik ben maar
zijn nar en zijn honigsmeerder. Neen, mij zal niets overkomen. Ik zeg hem mijn
zoetste epigrammen en hij slikt ze, hij slikt ze en lacht.... O, waarde vrienden, i k
ben het maar, om wien een keizerlijke boodschapper, te dravende paard, naar
Laurentum kwam, na mij eerst in Nomentanum te vergeefs te hebben gezocht. Ik
ben het maar, Martialis, zonder eenige last van eervolheid op de schouders, naùwlijks
behoorende tot onzen kleinen ridderstand - behoor ik er eigenlijk toe? - zelden met
meer dan eenige a s op zak, die woont in een klein huisje, dat de Keizer hem schonk
maar zònder waterleiding, en die nog zoo heel gelukkig is éen aardig slaafje - éentje
maar - te bezitten, dat hem zijn water haalt; Martialis, mijn vrienden, die Hermes nu
om zijn oud, klein toga-tje vraagt, om ten Hove, op avondbezoek te gaan! Vrienden,
vrienden, zit toch weêr in Horatiaansche zielerust neêr en laat mij gaan: werkelijk,
mij zal niets gebeuren, dan dat ik van daag te veel eten zal, als Domitianus mij voor
het avondmaal noodt. En vreest dan nòg niet o vrienden, want ik haal dat morgen
dadelijk in: ik eet morgen dan maar nièt, o vrienden!
De gasten lachten, verademd. Hermes kwam met de kleine toga.
- Martialis, zeide Plinius. Een draagstoel, natuurlijk, is te uwer beschikking.
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- Dank, voorzienende vriend....
- Alleen.... Wilt gij de komediantjes meê nemen naar Rome....
- Ik wil het, zoo gij ze ‘des draagstoels recht’ geeft....
De gasten lachten....
- Knapen, zeide Plinius. Wij kunnen ‘Adonis en Afrodite’, helaas, niet meer hooren.
Je moet meê, met Martialis. Verkleedt je en gauw; de Keizer wacht....
De beide jongens haastten zich weg, om hun tuniekjes aan te doen.
- Hermes, beval Plinius. Bereid een mand voor die jongens. Doe er drank in en
spijs. Breng mij de citroenhouten kist, die in mijn werkkamer staat. En het zilveren
kistje, uit het schatkamertje.
Er was een zenuwige ontroering tusschen gasten en slaven, nu de naam van den
Keizer geklonken had. De knapen kwamen, gekleed, terug.... Voor den p o r t i c u s
bereidden de Nubiërs een draagstoel, een kleinere, dan die in statie Plinius ter
s a l u t a t i o vervoerd had. Hermes kwam met het zilveren kistje en de citroen-houten
kist.
- Knapen, zei Plinius, kistje en kist ontsluitend. Je hebt ons mooie kunst gegeven.
Jong, zijn jullie reeds kunstenaars.... Hier is voor ieder, een vergoeding....
Hij gaf ze ieder een goudstuk.
- Hier is een vergoeding voor den d o m i n u s : vergeet hem niet, die te geven.
Hij gaf hun een derde goudstuk.
- En hier, zeide hij, openend de citroenhouten kist.... Is nog iets, dat je pleizier zal
doen. Hier zijn, tusschen andere Grieksche herinneringen van mijn reis in Hellas,
twee Grieksche tooneelmaskers, vrouwerol-maskers.... Zij zijn niet geschikt om te
gebruiken als jullie spelen.... Maar ze zullen je misschien van nut zijn, niet waar, en
bij mij sluimeren ze maar in deze kist!
- O, heer! kreet Cecilius uit. Het zijn pràchtige Grieksche p e r s o n a e !! Het zijn
maskers, die men zelden meer vindt! O, heer, dank: wij zullen, als wij de Bacchides
spelen, onze gezichten schilderen naar déze maskers!
- We zullen allen je dan komen zien maar nu wèg, wèg!! De Keizer wacht
Martialis....
Allen begeleidden Martialis, die zijn toga-tje met zwier had omgeslagen of het
een senatoren-l a t i c l a v i a geweest ware. De knapen volgden hem, met hun mand
en de maskers.
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Zij stegen in, de gasten wuifden. De zwarte slaven dráafden weg.
- Martialis.... begon Cecilius, wenschend zijn indruk van dien middag mede te
deelen.
- Jongens, zei Martialis. Hoû je stil. Dit is een héel gewichtig oogenblik. Ik moet
mìnstens vijf nieuwe epigrammen voor den Keizer verzinnen. Laat mij peinzen en
dichten in stilte.
- Ja, Martialis, zei Cecilius, eerbiedig, onder den indruk, dat Martialis bij
Domitianus ontboden was.
- Cecilius, klaagde Cecilianus; nu sterf ik hèusch van den honger!! Wàt zit er in
die mand....?
En hij greep er naar en opende....
Achter de pijnbosschen van Laurentum rossigde de ondergaande zon. De wijde
zee baadde zich in een bad van purper. De villa verschimmigde met hare wijkende
zuilen. De dragers draafden....
Cecilianus, gretig, gulzig, grabbelde in de mand. Hij vond er de, in latuwe omhulde,
slakken, de harde eieren, sneden evergebraad en honigkoeken, veel fijner en geùriger
dan die van Nilus. Hij vond er een kruik vol wijn....
En de jongens, in de schemering, die viel over den weg, aten gulzig, zwijgend,
gewiegeld op het rythme der dravende dragers.
Terwijl Martialis, over hen, ernstig in de kussens, achter in den draagstoel, zwijgend
ook, zijn vijf epigrammen dichtte....

IV.
Het was donker van vallende nacht toen de draagstoel door de Porta Ostiensis en
langs de Zuidzijde van het Circus Maximus Rome bereikt had; de dragers, hijgende,
repten zich langs het Paedagogium der keizerlijke slaven en hielden stil bij een kleine
achterpoort, waarbij een wachthuis van Praetorianen; de soldaten, op een bank
schrijlings gezeten, dobbelden, om een kruik wijn bij het licht der walmende
muurlamp.
Martialis wekte op uit zijne peinzing.
- Jongens, zeide hij. Hier stap ik uit. Dit is de poort, waardoor ik den Keizer bereik.
Waar gaan jullie heen?
- Heer, zeide Cecilius. Wij moeten den d o m i n u s zoeken....
- .... d o m i n u s zoeken, herhaalde Cecilianus.
- Hij zal vermoedelijk in het Theater zijn....
- .... in het Theater zijn van Pompeïus....
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- .... van Pompeïus, natuurlijk....
- Kunnen jullie het vinden, jongens? vroeg Martialis. Want jullie mogen alleen
niet verder in den draagstoel.... I k heb zelfs al betwijfelbaar recht in een draagstoel
te zitten!
- Natuurlijk, heer; wij zullen wel loopen....
- .... Zullen loopen, echode Cecilianus.
Zij stegen alle drie uit; Martialis gaf drinkpenning den voorloopers. De nacht, na
den schitterenden Aprildag, was vochtig: een zilveren waas hing in de lucht, als een
immens, doorzichtig spinnerag.... De jongens, in hun lichte tuniekjes, rilden.
- Hier, zeide Martialis - hij greep een witte l a c e r n a , die lag in den draagstoel;
doet dezen mantel aan; ik ben overtuigd, dat de edele Plinius hem in den draagstoel
heeft doen leggen voor wie van ons drieën het koud zoû hebben.
- Gelooft gij, heer? weifelde Cecilius.
- Ik wel, zei Cecilianus; want de edele Plinius is een bizonder edele heer.
Martialis sloeg de wijde l a c e r n a den beiden jongens om en glimlachte....
- Jullie zien er uit net twee kleine Dioscuurtjes, zeide hij; in dien eenen witten
mantel. Ik zal eens een epigram op jullie maken. Maar nu zit ik nog met mijn vijfde
in de maag, voor den Keizer.... Vier kan ik er hem niet toe dienen, dàt is geen
eerbiedig getal en drie is te weinig. Goede nacht, mijn Praetorianen.... Ik ben bij den
Keizer ontboden.
- Ga binnen, Martialis, noodden de Praetorianen, die op stonden; de draagstoel
wiegelde al weg....
- Ik haast mij, zei Martialis; hij streelde Cecilius vlug over zijn hoofd, tikte
Cecilianus op de wang en slipte het poortje binnen, om den Keizer vooral niet langer
te doen wachten dan noodzakelijk was.
- En jullie, jochies? vroegen de Praetorianen, die zich weêr zetten bij de kruik en
de dobbelsteenen, schrijlings over hun bank.
- Wij moeten, lichtte Cecilius in; naar het Theater van Pompeïus.... Wij zijn
komedianten....
- Kom maar wat bij ons zitten, jochies, noodden de Praetorianen; zij zaten in hun
leêren soldatentunieken, de zware c a l i g a e gesnoerd om de voeten, de breede
riemen om de kuiten; helmen hadden zij afgezet; zwaarden hingen aan de muur. En
zij verveelden
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zich. Zouden nog lang niet worden afgelost en jonge komediantjes waren altijd aardig.
- Neen, zeide Cecilius; dat ‘zal niet gaan’! Wij moeten naar onzen d o m i n u s ....
- ‘Zal niet gaan’.... kwam Cecilianus na....
- En ik hóop, dat die in het Theater is.... We moeten heùsch naar het Theater;....
Waar is het?
- Ga dan maar langs het Septizonium.
- Die hooge toren daar?
- Ja, die hooge wachttoren daar.... En dan het Circus Maximus heelemaal langs....
- En dan?
- Het Forum Boarium over....
- E c à s t o r ! En dan?
- Tusschen den Capitolinus en het Theater van Marcellus....
- Is het dan vèrder dan het Marcellus-Theater?
- Bij Herkles, ja, een goed eind verder.
- En dàn?
- De Portiek van Octavia door en langs het Theater van Balbus....
- E c à s t o r , vloekte Cecilius met zijn meisjesvloek en de Praetorianen lachten
omdat hij zoo aardig, als een meisje, vloekte. Moeten we twée Theaters langs, voor
dat we....?
- Aan jou Theater komen, ja, komediantje!
- E c è r e ! vloekte Cecilianus bij Ceres, nog fijner dan Cecilius, omdat hij ook de
Praetorianen wilde doen lachen, en ze lachten om hem en deden hen na: E c è r e en
Ecàstor!
- Vloek eens bij Hèrklès!!! donderde een Praetoriaan voor de grap.
- Bij Hèrklès!!! vloekten de jongens met plotse basstemmen van kerels, en de
Praetorianen brulden om ze van het lachen en noodden weêr:
- Niet een kroes wijn, hier, een oogenblik, op de bank??
Maar zij hadden beiden beteren wijn gedronken in den draagstoel en haastten zich
weg, dicht tegen elkaâr in de witte l a c e r n a , de blonde koppen vlak bij elkaâr....
- Dàt zijn me je jochies! prezen de Praetorianen, met een oogje na en dobbelden
voort, wie de kruik wijn zoû betalen....
De jongens gingen langs het Septizonium, en keken op....
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- Hoog, hè? zei Cecilianus.
- Zeven zônen, zei Cecilius.
- Zeven? Tellen.... Eén, twee, drie, vier, vijf, zes.... ja zèven, waaràchtig....
- Niet zoo hoog als....
- .... Neen, als de Faros van Alexandrië....
- Toch hoog....
- Héel hoog.... Om uit te kijken over de Via Appia....?
- De Via Appia.... Wie weet....
Plotseling zagen zij een paar, in de schaduw, op zij van den toren. Een man en een
vrouw, in omhelzing en éen mantel, liepen langzaam; de nachtschemering doezelde
om hen maar Cecilius herkende hen.
- E c à s t o r ! riep giechelend Cecilius.
- E c è r e !! giechelde, hen herkennend, Cecilianus en kietelde van pret broêrtje in
het middel:
- Zie je wel?
- Of ik zie....
- Die patricische....
- Van gisteren....
- Ja, die ònze rollen wil spelen.... Laat ze liever.... ik weet niet wàt doen....!
- En Colosseros....
- Die ons hossen deed, op zijn knie....
- St.... stil.... niet ze laten merken, dat we hebben gezien.... Luisteren....
- Ja.... luisteren....
De beide jongens slopen het Septizonium om. De maan rees; door het vochte,
zilveren spinnerag, dat geheel de lucht doorweefde, zeefde de vage gloor.... En zij
gluurden om.... Ja, het was Colosseros en het was Fabulla.... Zij liepen tegen elkaâr,
de kussen klonken....
- Hoè!!! deden de beide jongens plotseling schrikken het paar.
Fabulla gilde, Colosseros vloekte. En hij stond een oogenblik breed, wijdbeens,
vuisten gebald, gereed, zag toen de knapen: zij vluchtten weg in hun fladdermantel:
hij herkende ze; liep ze na, haalde ze in met een paar wijde stappen, greep ze ieder
in den nek.... Zij lachten, zij gilden....
- Niet doen! Niet doen! Colosseros! Wij zijn Cecilius en Cecilianus!
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- Kwâjongens! Waar moet dat heen?
- Naar het Theater! D o m i n u s wacht ons! Colosseros, zit hij bij Nilus soms?
- Weet ik het?
- Heb jij dan niet bij Nilus ge-avondmaald?
- Ik gá avondmalen....
- Bij Fabulla?
- .... Fabulla??
- Ja, bij Fabulla....
Colosseros hield nog steeds een vuist om ieders nek. Hij liet ze nu los, lachte om
ze, goedmoediglijk, streelde ze om de kinnen ten teeken, dat hij ze vergaf: iedereen
mòcht ze wel, al waren ze èchte bengels.
- Den heelen middag zijn we zoèt geweest.... zei Cecilius.
- Het zal me wat zoets geweest zijn, betwijfelde Colosseros.
- Nou, wat dènk je.... Bij den edelen Plinius!!
- Het is overal éen pot nat, was Colosseros' ondervinding. Va l e t e dan, lievertjes!
- Vale, Colosseros.
- Vale....
- Eet lekker....
- .... lekker, bij Fabulla....
De jongens repten zich nu, keken om. De g l a d i a t o r en de patricische
verwijderden zich, haastiger, Fabulla zeker bang voor meerdere ontmoeting....
Maar in Rome's avondstraten, in dezen wijk tusschen Palatinus-heuvel en Tiber
liep niemand. Het was de verlatenheid in de groote stad. Rechts, in de rijzende maan,
zuilden de keizerlijke paleizen, vaag blank in den nachtkleurigen hemel, waarin het
zilveren spinnerag gespannen scheen. Links verschoot de lange muur van het Circus,
met, regelmatig, pilasters, nissen, waarin standbeelden, die als spookten....
De jongens waren bang. Zij liepen heel dicht tegen elkander aan geperst, in die
eene, witte l a c e r n a . Zij kwamen niemand tegen....
- Verbeeldt je, dat we een spóok zouden zien....? griezelde Cecilianus.
- Néen, stelde Cecilius gerust, maar zelve bang.
- Dan wordt je bezeten, als je een spook ziet!
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- Néen....
- Ja, gèk!
- Schei toch uit, Cecilianus....
Nu kwamen den hoek van het Circus om twee donkere mannen.
- Cecilius, kreunde Cecilianus.
- Ben je zót, bang te zijn....??
Maar zij waren beiden bang. Tot zij de mannen herkenden. Het waren die twee,
die met elkaâr, gisteren, zoo hadden zitten smoezen, blikkend naar Fabulla en Nigrina.
De jongens waren, plotseling, niet meer zoo bang voor de sinistere boeven, toen zij
ze hadden herkend....
- Goed geluk! riep Cecilius hen toe.
- .... gelùk! bauwde Cecilianus na, benauwder.
De mannen hielden hen staande.
- Waar gaan jullie heen, komediantjes?
- Naar het Theater....
- .... van Pompeïus....
- Wij zoeken den d o m i n u s !
- At hij bij Nilus?
- Weet ik het? zei de weggeloopen slaaf. Wij waren niet bij Nilus. Niet zeggen,
hoor, dat je ons hebt gezien?
- Nóoit, verzekerde Cecilius plechtig.
- Nooit, echode Cecilianus....
- Va l e t e ....
- Va l e t e ....
Zij gingen elkander voorbij.
- Zij gaan hun slag slaan....
- .... slag slaan? Inbrekers dan?
- Natuurlijk....
- Verbeeldt je, dat ze in ònze villa....
- Inbraken??
De jongens giechelden. Wat was het wijd om hen rond en eenzaam. Het Forum
Boarium, die verlaten vlakte zeker, met paaltjes.... Zie je, om een gróoten bronzen
stier....
- Daar is soms veemarkt....
- Geloof je....
- Kijk, daar boven; die tempel met vergulde pannen: hoe dat opschittert in de maan!
- Dat is zeker de tempel van Jupiter Capitolinus. Al die
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gebouwen daar, in de lucht, met al die beelden, dat moet de Capitolinus zijn.
- Ja, de Arx. Kijk, die herken je, de Citadel....
- En, hier, links, is een halfronde muur: een Theater....
- Dat is het eerste, dat we voorbij moeten; dat van Marcellus....
- De Portiek.... Kijk! bewonderde Cecilianus.
De Portiek van Octavia zuilde verlaten wijd, wit, weelderig op. De talrijke zuilen
- driehonderd - verschoten achter elkaâr als een bosch blanke stammen, schachten
van sneeuw, met breede, blauwige schaduwkanten. Er verwijderde zich door heen
een verlaatte voetganger, strompelend....
- Hij is dronken, fluisterde Cecilianus.
- Dronkenlàp!! gilde Cecilius hem scheldend na, maar toen de dronkaard zich
omdraaide, een donkere aap gelijk in het zuilenwoud van blanke stammen, renden
de beide jongens, bang, weg; de l a c e r n a waaide om hen rond, en Cecilius verloor
bijna de maskers, die hij van Plinius gekregen had....
- Dronkenlàp! schold Cecilianus, van heel ver, nog na.
Maar de Portiek voorbij, keken de jongens om zich rond, giechelend van de pret,
en toch bang. Witte wolken trokken over de maan en de wijde, witte verlatene
nachtstad strekte zich om hen rond. De straten waren smal, met de groeven der
wagensporen, altijd sinds eeuwen de zelfde, en de schuilsteenen tusschen die sporen....
Soms openbaarde plotseling zich tusschen de gebouwen een vergezicht: een blik op
den glanzigen Tiber links; rechts, over een verlatene vlakte, onbebouwd, de plotse
pracht der keizerlijke f o r a : dat van Caezar, dat van Augustus, het modernst dat van
Vespazianus en het waren in die vaag zilverende verte zuilen, zuilen, zuilen....
Niemand ging hier; het nachtleven riep niet de Romeinen, die op dit uur thuis niet
toefden, in dezen wijk en het was beangstigend wijd en wit, voornaam en leêg, en
de standbeelden in de nissen der muren of tusschen de portiek-zuilen spookten....
Des morgens slechts, na de eerste en tweede ure, vulde zich deze verlatenheid met
de menigte der bezigen, der zakenmenschen, der advokaten en procesbezorgers, der
loerende verklikkers, met al het bezige leven, dat niet alleen het Forum Romanum
besluiten kon.... Nu spookten slechts de witte beelden en donkere schaduwen....
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De jongens liepen verder en plots wees Cecilius, klemmend de maskers onder zijn
arm, in de mantelplooien:
- Dáar moet het zijn....
- .... Moèt het zijn, beweerde Cecilianus met nadruk. Want een hooge half-cirkel
muurde omhoog, met beelden bekroond.
- Het Pompeïus-Theater....
- Met zijn portiek....
De maan was achter de wolken. Tusschen de zuilen van den immensen p o r t i c u s
van het Theater donkerde het. Het was of de jongens stemmen hoorden achter den
ronden muur met pilasters, nissen, beelden. Zij liepen de zuilen langs, zochten een
ingang. Een poort stond open. De stemmen verduidelijkten.
- Hier is het, zei Cecilianus beslist.
- .... Natuurlijk is het hier, zei Cecilius.
- Wàblief? baste een diepe stem in het donker.
- Pompeïus....? vroeg Cecilius.
- Zijn Theater ten minste, zei de portier.
- Is de d o m i n u s hier....?
- Ja, en jullie zullen er van làngs krijgen, hoor! Kom maar gauw binnen, noodde
de j a n i t o r van het Theater; een gewichtig persoon; slaaf maar van den Stáat. En
ga dan rechts....
Maar de beide jongens wipten binnen, liepen dadelijk een trappevlucht op.
Plotseling, als een half-ronde put, donkerde het ontzaglijke Theater vóor hen; terwijl
de j a n i t o r achter hen vloekte. De half ronde muur steeg tot de wolken, scheen het:
de beelden, die den ommegang bekroonden, gebaarden tegen de maan, die door brak.
Zij helde twijfelachtig schemerig naar binnen, verschoot weêr, liet alles dan weêr in
het duister met een grillig, zich telkens verbergen achter meer en meer wolkgevaarte.
De jongens zagen, dat zij door de keizerlijke ingang waren binnen gekomen. Zij
gingen weêr een vlucht van trappen op, bevonden zich in het Tribunaal, de keizerlijke
loge. Op het tooneel, met enkele roode lampjes verlicht, op het wijde p r o s c a e n i u m
liepen, praatten, gebaarden tal van donkere wezens, als schimmen en schaduwen....
De jongens, in den schemer, herkenden hen. Het was de c a t e r v a ....
- D o m i n u s ! riep Cecilius.
- D o m i n u s !! riep Cecilianus, scheller.
Uit de schimmen en schaduwen, die op keken, en daar op het
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p r o s c a e n i u m hun vreemde nachtspel mimeerden, trad er eene driftig voor. Het
was Lavinius Gabinius.
- Zijn jullie daar, eindelijk? riep hij woedend.
- Ja, d o m i n u s ....
- Waar zijn jullie geweest, dondersche jongens?! Moet je den heelen dag weg
loopen? Moet je me in ongerustheid laten, als mijn hoofd tòch me al omloopt? Moeten
jullie me heelemaal gek maken? Wáar zijn jullie geweest? bulderde Lavinius Gabinius
van af het tooneel naar de keizerlijke loge, waar in hun witte l a c e r n a de tweelingen
waren verschenen.
- Bij den edelen Plinius, d o m i n u s .... Is de cliënt dat dan niet komen zeggen?
- Wiè is de edele Plinius?! riep razend Lavinius Gabinius. Ik ken geen edelen
Plinius, en ik heb niets met zijn cliënten te maken! Jullie behooren bij mij te zijn en
ransel krijg je als je weg loopt. Kom dadelijk hier, op het p r o s c a e n i u m . Zijn
jullie gek!! Wat moèt dat, in het Tribunaal? In de Keizersloge?? Moeten jullie
gekruizigd worden voor heiligschennis??
De jongens merkten, dat het mis was. De d o m i n u s was geen kwaad meester,
tot aan den vooravond der voorstellingen. Naderde echter het gewichtige oogenblik,
dan ontpopte zich uit zijn van nature gemoedelijke, door artisticiteit verzachte, door
omgang met vele gewichtige autoriteiten beleefd toegevende persoonlijkheid, een
zèlf autoritaire andere persoonlijkheid, die de komedianten kenden en waarmede
rekening was te houden Dorsten zij ook eens van te voren een grapje zich veroorloven,
met hun d o m i n u s , hem plagen over zijn angst om zijn ‘tweelingen’ te verliezen,
naderde de dag der eerste voorstelling, dan dorst zelfs de s e n e x niets meer en de
‘paraziet’, fijntjes, hield zich koest. Terwijl de d o m i n u s raasde, zwegen zij allen
stil. Zij waren daar, in den maneschijn, in den rooden lampeschijn, in de schaduw
van het immense Theater nog verzameld na de repetitie, die dien geheelen middag
geduurd had. Zij hadden de Menaechmi gerepeteerd, toen de d o m i n u s , terug van
de a e d i l e n , met wie alles was afgesproken geworden, hen in het Theater verzameld
vond. Alleen de ‘tweelingen’ hadden weêr ontbroken.... En de ‘paraziet’ had weten
gedaan te krijgen, gesteund door den s e n e x , dat in plaats van de Bacchides, de
Menaechmi was gerepeteerd, omdat de jongens, die de hoofdrollen in de Bacchides
zouden vervullen, toch bij een
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zekeren edelen Plinius toefden, als een cliënt was komen melden.... De s e n e x hield
eigenlijk meer van zijn grijzaardsrol in de Bacchides maar uit nijdigheid tegen de
jongens, uit jaloezie, bijna uit haat, had hij zich met den ‘paraziet’ vereenigd en
aangedrongen bij den d o m i n u s , dat de Menaechmi werden gerepeteerd en de
vrouwerollen door andere jongens gespeeld. Toen was Gymnazium gekomen, met
hare t o n s t r i x : er was over de kapsels te doen geweest in de kleine kleedkamertjes
achter het p r o s c a e n i u m ; toen was Cosmus gekomen, de beroemde geurwerker,
die zorgen zoû voor de zalven, blanketsels en poeïers; van alles werd nota genomen....
Gèen Bacchides, géen Bacchides! had de d o m i n u s , wiens hoofd omliep, geraasd.
Nóoit meer de Bacchides, als die dondersche jongens met iederen edelen Plinius weg
liepen! Ketenen zoû hij ze, onder in het gewelf van het p r o s c a e n i u m , waar de
m i m u s -decoratiën werden bewaard; uithongeren zoû hij ze; geeselen zoû hij ze
laten, als ze ooit terug kwamen, die dondersche jongens, die dòndersche jongens....
De komedianten, om den d o m i n u s , lachten niet meer; hunne gezichten stonden
strak: dit was Lavinius Gabinius, als, de contracten geteekend, àlles met de a e d i l e n
geregeld, hij zeker was van zijn zaak, als tact en hoffelijkheid met de autoriteiten uit
hadden gediend, als hij het klaar had gespeeld, als hij geld wist te verdienen.... De
komedianten wisten het: hij máakte een potje. Nu ontpopte hij als de èchte d o m i n u s ;
zijn eerst gemoedelijk, wel eens pijnlijk gezicht van rijperen man verstevigde,
verjeugdigde trots zijn rimpels, in kracht, in energie; zijn anders zich
verontschuldigende blik vervastte, verfèlde; zijn vuisten balden, als het niet go d
ging. Nu was h i j meester van het Theater van Pompeïus, weet je, meester van de
Megalezia, die hij in zijn macht had om móoi gevierd te worden of nièt mooi; nu
was hij meester van Rome! Ja wel, de g l a d i a t o r e n -spelen, in het Flavische
Amfitheater, dat immense Colosseum.... De wedrennen in het Circus Maximus....
Hij lapte ze aan zijn laars! Naar hèm zouden ze komen: Plautus zoû hij ze laten
slikken, den eeuwigen Plautus, de hóoge komedie, de onovertrefbare p a l l i a t a en
dàn de m i m u s , maar de artistieke m i m u s , de m i m u s , niet met al te grove grappen
maar het onvergelijkbare e x o d u s -spel, dat zoû zijn als een muzikaal-choregrafische
navoorstelling met decoratie-verwisselingen en lichteffecten, met edel
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fluitspel en Attischen dans.... Z i j n smaak van kunstenaar zoû hij nu doen zegevieren
en ze zouden, bij Herklès! eens zien allemaal, en het allereerst zijn komedianten,
zijn slàven, wat voor een kerel hij kon zijn, als het moest....
En Lavinius Gabinius' oogen flonkerden als die van een leeuw, zijn grauwe haar
flladderde als manen om zijn herschapen d o m i n u s -gezicht toen hij Cecilius en
Cecilianus met den vinger wees op het p r o s c a e n i u m te komen.
De jongens wisten er alles van: dreigen zoû het zijn en dan.... tòch niet met de
zweep. Maar zij gehoorzaamden; zij keerden zich kleintjes om, verlieten het Tribunaal
en werden, boven aan de trappenvlucht, gescholden door den j a n i t o r , dat zij zoo
op een drafje, éer hij het verhinderen kon, de keizerlijke trappen òp, de keizerlijke
loge waren in geloopen!! En door de ronde gang, de p r a e c i n c t i o , kwamen zij
langs de p a r a s c a e n a - bewaarplaats van requizieten - door een zijpoort op het
p r o s c a e n i u m : Daar stonden zij bij het poortje, half in de schaduw, half in den
roode-lampenschijn als misdadigers, naast elkaâr, even groot, even blond, met de
zelfde schuldige gezichten. En de d o m i n u s , woedend, gaf ze een klap links, een
klap rechts en brulde dat ze flink op de billen zouden krijgen. Zij twijfelden nog,
waren wel gewoon aan die bedreigingen, twee dagen vóor de voorstelling, als de
d o m i n u s van allerlei bemoeiïng buiten zichzelven was en bleef. Maar dit maal
scheen het èrnst te worden. De d o m i n u s riep om zijn machinisten, twee, en om
de zweepen. En de kerels kwamen, ruwe gasten, ieder met een stok, waaraan smalle
lederen riemen.
- Kleedt ze uit! riep de d o m i n u s . En geeft ze er van làngs!
Nu gilden de jongens, smeekten genade.
- Van wie heb je die l a c e r n a ? riep de d o m i n u s , den witten mantel in de
handen. Atijd hèbben jullie wat en nooit weet iemand, hoe je aan de dingen komt!!
- Van den edelen Plinius, d o m i n u s ! smeekte Cecilianus en huilde en vouwde
de handen: allen drongen op het p r o s c a e n i u m te zamen, alle de komedianten,
en ook Thymele, de groote danseres, die in het m i m u s -spel zoû optreden, en
Cosmus, de beroemde geurwerker en Gymnazium met haar t o n s t r i x .... Allen
wilden kijken....
- Wiè is toch de edele Plinius?! riep woedend nòg eens de
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d o m i n u s ; de jongens stonden in hun gele tuniekjes, die de knechten hen
openknoopten.
- Die weet ik óok al niet, hoe je die gekregen hebt! raasde de d o m i n u s voort.
Uìt met die dingen....!
En de knechten deden den jongens, steeds schreeuwend, steeds huilend, de tuniekjes
uit. Ginds, op de ommerijen en gangen van de donkere, nu en dan maan-doorvloeide,
half ronde, immense theaterput, zaten er te kijken: dat was volk, binnen gedrongen,
om de repetitie te zien en nu te zien hoe de komediantjes zouden gegeeseld worden....
- Wat is dàt? riep de d o m i n u s : uit Cecilius' gordel viel een boekje; de d o m i n u s
raapte het op....
- Dat zijn de laatste Epigrammen, d o m i n u s , van den edelen Martialis: hij heeft
ze me zelven gegeven!!
- Wiè is de edele Martialis? raasde de d o m i n u s .
- Martialis' Epigrammen? riep Cosmus, de geurwerker, uit. Staan er epigrammen
op mij in? Martialis maakt altijd epigrammen op mij, wàt aardige!
- Op mij ook! blufte Gymnazium, de voormalige.
- Op mij ook, natúurlijk!! meende zelfbewust Thymele, de danseres, te moeten
zeggen en Latinus, de beroemde m i m u s -speler, die als gast in het m i m u s -spel
zoû optreden, kwam aan en vroeg wat er toch aan de hand was.
- Hij zal er op òns ook maken! blufte hoog gillerig Cecilianus benauwd, angstig
omziende naar den geeselzweep, die nog slap hing in den knuist van den knecht.
- En wat is dat, onder je àrm? bulderde de d o m i n u s , want Cecilius, bang voor
den ànderen tooneelknecht, die stond te wachten, met zijn nog slap hangende
riemenroê, knelde, onbewust van angst, een pakje vàst onder zijn oksel. De d o m i n u s
rukte het weg.
- Pas òp! schreeuwde Cecilius. Het zijn móoie Grieksche vrouwemaskers, kostbare
antieke dingen: we hebben ze van den edelen Plinius gekregen....! En, d o m i n u s ,
in mijn gordel, die daar ligt, zijn driè goudstukken verborgen, voor jou, alle drie, van
den edelen Plinius, voor jou, omdat we ‘Hero en Leandros’ gespeeld hebben van
middag na zijn feestmaal!!
De d o m i n u s raapte haastig den gordel op en de jongens, uitgekleed, stonden
nu naakt, hoogriemig geschoeid, bibberig blanke efeebjes met knikkende knieën en
krimpende ruggetjes in den
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maneschijn, op dat zelfde p r o s c a e n i u m , waar ze overmorgen zouden moeten
optreden voor veertigduizend toeschouwers. Zij stonden naast elkaâr, angstig steeds
omziende en de geheele c a t e r v a lachte omdat ze zoo grappigjes stonden; de s e n e x
alleen grinnikte werkelijk van voorpleizier; de ‘paraziet’ niet; hij kòn zelfs niet tegen
geeselen-zien, ook al intrigeerde hij wel eens tegen de tweelingen....
Bij het roode lichtje van de s c a e n a - den achtermuur met hooge zuilen,
waartusschen nissen met beelden, vaag zichtbaar in de twijfelachtige schijnsels van
flauw glimmende lampen, door flauw glorenden maanschemer heen, met de donker
gestapelde schaduwen in de hoeken - pakte de d o m i n u s het pakje uit. Hij zag de
twee maskers. Latinus en Thymele kwamen ook kijken.
- Mooie dingen, zèldzaam! zei Thymele, de beroemde.
- Of ze zeldzaam zijn! zei Latinus, eveneens een beroemde.
- Cecilius, fluisterde Cecilianus tegen zijn broêrtje, beide knapen, bibberend van
angst, naakt tusschen de toekijkende c a t e r v a ; twée goudstukken zijn er voor òns
bij!
- Laat maar, fluisterde Cecilius. Ik gap ze hem later weêr alle drie af. Silus - tot
den tooneelknecht - zal je niet hard slaan?
- Jij ook niet, Afer? smeekte Cecilianus. Zal je niet hard slaan? Dan krijg je....
- Ja, dan krijg je van me....
- Twee a s , Afer....
- Twee a s , lieve Silus, als je niet hard slaat.
De c a t e r v a lachte; de tooneelknechten lachten: zij hieven zelfs lachend de
zweepen op.
- Au....!! gilde Cecilianus en trok zijn onderrug in. Maar de knecht hàd nog niet
geraakt.
- Ach! riep de d o m i n u s , haastig toe tredend; sla de jongens toch niet! Het zijn
bengels, maar als ze nu bij den edelen Plinius geweest zijn....
- Ziè je wel? nijddaste de s e n e x tot den ‘paraziet’. Hèb ik het je niet gezegd? De
jongens wòrden niet gegeeseld....
- Maar w i j spelen de Menaechmi! triomfeerde fluisterend de ‘paraziet’, blij om
de mooie rol, die hij had in dat stuk.
De s e n e x bromde wat: eìgenlijk gaf hij de voorkeur aan zijn rol in de Bacchides.
- .... En, pochte Cecilius, herademend, tot den d o m i n u s ; we
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hebben in de villa bij Laurentum den edelen Quintilianus ontmoet en die heeft ons
ondervraagd in de rhetorica.
- Ja, in de rhetorica, riep Cecilianus....
- Omdat die niet geloofde....
- .... niet gelooven wìlde....
- .... dat we wisten wat een s o l o e c i s m u s ....
- .... een s o l o e c i s m u s was....
- Wie is de edele Quintilianus? vroeg, brauwefronsend, de d o m i n u s .
Nu praatten allen door elkaâr. Latinus en Thymele legden om strijd den d o m i n u s
uit wie Quintilianus en Plinius wel waren; alle de komedianten, omdat de d o m i n u s
verzoend scheen door de drie goudstukken en de maskers, ademden ruimer, maakten
weêr grapjes, durfden weêr, bauwden na wat de m i m u s en de danseres hem zeiden....
- Wie de edele Plinius is? Wie de edele Quintilianus en Martialis? Maar,
d o m i n u s , weet je dan niet....
- Dat die de modèrne Latijnsche schrijvers zijn....
- En...., sneden heftig de jongens door elkaâr op; we hebben er ook ontmoet den
edelen Tacitus! Verginius Rufus!
- Suetonius!
- Frontinus, den proconsul!
- Juvenalis!!!
- D o m i n u s , zeide, glunderend, Latinus, - hij was lang, mager, geestig, vlug,
met scherpe, ondeugende oogen -; je tweelingen hebben voor de bloèm van onze
moderne Latijnsche schrijvers en dichters ‘Hero en Leandros’ mogen opvoeren....
- Bloem? viel de d o m i n u s uit. Wàt bloem? Ik geef nièts om modèrne schrijvers!
Wat kunnen mij moderne schrijvers schelen! Er zijn geen moderne tooneelschrijvers
en àls ze er waren, zouden ze nog nièts waard zijn! Er zijn niemand dan Terentius
en Plautus; dat zijn genieën; die hebben de Grieksche modellen zùiver weten na te
bootsen....
- Je moet origineel zijn, om iets te beduiden, zegt de edele Quintilianus!
schreeuwde, brutaal, Cecilianus tusschen allen door, en gilde toen van angst na want
de tooneelknechten, voor de grap, klakten met de zweepen; allen lachten.
- Afer en Silus, fluisterde Cecilius den kerels toe; donder nou op; we wòrden niet
meer gegeeseld....
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De d o m i n u s verstond hem echter.
- Neen, ik zal je niet doen geeselen, ik ben àltijd tegen geeselen, dat weten jullie
wel.... Als ik het met zachtheid en overreding van jullie gedaan kan krijgen, geesel
ik niet....
De knapen, oogenblikkelijk, bukten haastig en grepen snel hun tuniekjes.... hun
gordels....
- Maar, bij Herklès, jongens, we geven overmorgen de Menaechmi en zonder
jùllie! Begrijp je?
- Wat!!? spitsten de beide jongens razende op, blonde addertjes gelijk. De
Menaechmi? En zònder ons? En waarom niet de Bacchides? Ja, waarom niet de
Bacchides? Hoe gemeen! Hè, hoe gemeen!! Dat zal ik.... ja, dat zal ik....
Zij dachten precies het zelfde....
- Aan den edelen Plinius zeggen!
- En aan den edelen Martialis!!
- En aan den edelen Quintilianus!!!
En zij dreigden met opgestokene adderkopjes, met flonkerende oogen. Zij waren
beiden razend, en, half gekleed nog, wierpen zij zich beiden, plots, als met éene
ingeving hunner tweelingzielen, op den ‘paraziet.’ Er was éen helsch geschreeuw,
een tumult; ginds, in de donkere theaterput, immense halfcirkel vol schaduw, vaag
maan-doorvloeid, zat dichter en dichter het binnen gedrongen volk te kijken. De een
na den ander drong binnen; het was reeds als een voorstelling. Maar de tweelingen
hadden den ‘paraziet’ op de planken gegooid en hamerden er met hunne ronde
meisjesvuisten op los. Ze speelden de vrouwerollen maar ze waren sterk genoeg om
dien ‘paraziet’ op zijn donder te geven, schreeuwden ze. Hunne hooge stemmen
galmden al het gejoel en lawaai bóven uit en ze hamerden, ze hamerden.... Lavinius
Gabinius, Latinus, de anderen, trokken hen weg, hielpen den ‘paraziet’ op; de
‘paraziet’ stond razend, vuisten gebald; de twee jongens over hem, vuisten gebald;
alle drie weêrhouden door al de joelende en lawaaiende anderen.
Op die p r a e c i n c t i o n e s joeg de j a n i t o r , met zijne slaven, het volk weg.
Door welke poort waren zij binnen gedrongen? Er was geen orde te houden, als het
zoo donker was. Kom, de repetitie was uit! Weg met iedereen, wèg ook met de
komedianten; toe, d o m i n u s , de j a n i t o r moest sluiten....
Boven, in den hemel, straalde de maan fèl uit. De nacht was
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blauw. De zilveren vloed stroomde de half ronde theaterput binnen. Langs de
schaduwlijnen der zitrijen en ommegangen dreef de j a n i t o r de donkere schimmen
der binnen-gedrongenen. De komedianten verlieten achter elkaâr het p r o s c a e n i u m .
Er was nog vloeken, razen, dreigen, lachen, schertsen en ophitsen; er klonken gemeene
uitroepen.
- Cecilius, riep de d o m i n u s . Waar zijn nu de drie goudstukken van dien edelen
Plinius?
- Maar, d o m i n u s , die heb ik je in de hand gedrukt.... alle drie voor jou....
- Me in de hand gedrukt....??
- Ja.... Je hebt ze in je gordel gestoken....
- Je liegt, ik geloof er niets van. Je hebt ze nog, jij kwâjongen. Maar weet je, die
antieke maskers.... hoû ik. Hoû jij dan maar je goudstukjes....
- Zeg, d o m i n u s ?
- Wat, bengel?
- Spelen we overmorgen niet.... de Bacchides??
- En wanneer repeteeren?
- Morgen.... Toe, d o m i n u s ; je hebt òns toch niet in je c a t e r v a om ons
achterbaks te houden....?
- D o m i n u s .... vleide Cecilianus met zijn liefste stemmetje. Je hebt ons toch niet
in je c a t e r v a om ons achterbaks te houden???
- We zullen zien, mompelde, brauwefronsend, de d o m i n u s .
Buiten, in de manenacht, druk pratend, lachend, dreigend, met een vloek er nog
tusschen door van den ‘paraziet’, vervloeide de c a t e r v a , in de richting van de
Suburra. Zij glng naar Nilus, avondmalen.

V.
Wat al ontroering, dien volgenden morgen, dadelijk op straat, voor het huis van voller
en slavenkoopman, toen de c a t e r v a , mèt Cecilius en Cecilianus dit maal, hun
woning verliet, allen te zamen, om te baden in de Thermen van Titus, om iets te eten,
om daarna te repeteeren. Ten eerste de ontroering, die ging door de straten, omdat
er die nacht een moord was gebeurd in de Carinae en een inbraak; meer bizonderheden
ontbraken nog: de misdadigers waren gevat, zei de een; zij waren ontvlucht, beweerde
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de ander. Dan de ontroering in de c a t e r v a zelve, dat de Bacchides toch zouden
worden opgevoerd... Misschien de Bacchides èn de Menaechmi beiden, had de
d o m i n u s met gezag verklaard, terwijl de slavenkoopman, Autronius, dit maal een
troep van twaalf buitenlandsche slaven en slavinnen, meest Daciërs, ter markt zoû
geleiden en de voller in den blanken weêrschijn van zijn uitgehangene toga's op den
drempel van zijn winkel verscheen om Lavinius Gabinius te begroeten. Intusschen
trok de ‘paraziet’ den d o m i n u s ter zijde, en tusschen de bolderende karren vol
marmerblokken, door muilen getrokken, onder een geklikklak van zwepen der
karrevoerders, poogde de ‘paraziet’ zijn d o m i n u s fijntjes te bepraten.... Zoû het
toch werkelijk niet beter zijn, meende de ‘paraziet’, àls de Menaechmi dan werden
opgevoerd, géen tweede stuk van Plautus te nemen maar, ter afwisseling, een stuk
van Terentius: de Formio of de Heautontimorùmenos? Woedend, in stilte, nog steeds
op de tweelingen, stelde hij van alles in het werk hun dat successtuk der Bacchides
te ontnemen. In die Bacchides speelden zij de tweelingzusjes, de twee
courtizanentweelingen en hadden zij steeds, maskerloos, meer dan gewonen bijval....
Hij trok den s e n e x er bij en beiden zeurden nu aan des d o m i n u 's ooren; uit nijd
en afgunst de s e n e x , die, jong, altijd gemaskerd moest spelen; uit wraakzucht de
‘paraziet’, al zoû hij zijn mooie rol in de Menaechmi toch misschien kunnen luchten....
Neen, zeide de d o m i n u s : Terentius hadden zij in Neapolis heelemaal niet gespeeld;
Plautus zat er beter in bij heel den troep.... Terentius was zoo fijn, meende de
‘paraziet’, zoo beschaafd, zoo Attiesch, zoo welluidend van titels:
Heautontimorùmenos.... Jawel, jawel, meende de d o m i n u s .... Terentius èn Plautus
beiden waren de genieën, de klassieken - modern was er niets. Maar toch, er wàs
geen tijd Terentius op nieuw heelemaal in te studeeren en de voorstellingen, zie je,
moesten puik zijn; denk toch, voor de Megalezia, te Rome....! Achter hun drietal
stieten de tweelingen elkander aan, hadden de samenzwering wel in de gaten, maar
waren reeds zeker van hun Bacchides. Koesterden niet de minste vrees meer.... Dien
middag werden de Bacchides gerepeteerd en ze zouden nu niet meer er van door
gaan, zelfs al riep de genadige Domitianus zelve hen in zijn keizerlijken draagstoel....
Zij bleven vlàk achter hun d o m i n u s en zouden hun zaak niet meer bederven: zij
zouden nu oppassen, hoor! En
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zoodra zij kans zagen s e n e x en ‘paraziet’ weg te duwen, voegden zij zich aan
weêrszijden van den d o m i n u s vol zoete woordjes, gevlei, flikkeflooiden zij hun
meester, beloofden héel mooi te spelen en te zeggen, en Cecilius vroeg en Cecilianus
vroeg na, of het niet aardig zoû zijn hun koppen te maken, hun gezichten te schilderen
naar de antieke maskers van den edelen Plinius? De d o m i n u s bewonderde hun
inval: toch wel aardige, knappe jongens; ze hadden talent meer dan gewoon, zèker
geërfd van hun vader Manlius, die een h i s t r i o was geweest.... En hij zei van ja,
altijd ingepalmd door die twee. En zoo bleven zij den geheelen tijd om hun
d o m i n u s : ‘d o m i n u s ’ hier en ‘d o m i n u s ’ daar; in de Thermen verlieten zij
hem niet, maakten grapjes en iedereen keek naar hen, omdat zij zoo mooi naakt in
het water waren en de d o m i n u s was trotsch op hen en verheerlijkte tusschen hen
beiden. Een oude bader, half kaal met grijzen ring haren en een dikken buik boven
zijn altijd afvallenden badmantel bombeerend, wenkte den d o m i n u s en de
c a p s a r i ï zeiden, hij was de schatrijke Sextilianus en daarom ging de d o m i n u s
naar den dikbuik toe. En Sextilianus bood den d o m i n u s tweehonderd-vijftigduizend
sestertiën voor de beide tweelingen, als hij ze verkoopen wilde. Het zal niet gaan!
riepen Cecilius en Cecilianus na, overtuigd van hun onverkoopbaarheid. Het was
toch een goèd bod; een gewone slaaf-van-waarde kostte zoo ongeveer honderdduizend
sestertiën. Maar de d o m i n u s , vlug, berekende toch, dat de tweelingen hem in de
c a t e r v a niet minder op brachten en hij zeide Sextilianus, dat hij ze niet missen
kon, nu vooral niet, in de Megalezia.... Of ze dan niet eens konden komen voordragen,
tijdens een banket... Neen, neen, fluisterde de tweelingen tot den d o m i n u s : lieve
d o m i n u s , en dat ze niet konden: ze moesten immers de Bacchides repeteeren, en
morgen spelen? Dag aan dag spelen... Misschien niet dàg-aan-dàg, meende de
d o m i n u s , als de Menaechmi... Dus toch de Menaechmi? fluistervroegen de jongens
en duwden dikken, schatrijken Sextilianus, die tweehonderd-vijftigduizend sestertiën
voor hen geven wilde met den elleboog weg. Om de beurt: Menaechmi en Bacchides?
Om af te wisselen? Nu goed dan, maar dan ook de rol van Erotium, aardige deerne-rol,
nu eens door Cecilius, dan eens door Cecilianus laten spelen, hè? Clarus, die hem
gisteren gerepeteerd had, was toch eigenlijk beter in een m a t r o n a -rol, had
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niet de intonatie van de m e r e t r i x . Vond de d o m i n u s niet? En ze vleiden en ze
flikkeflooiden en de d o m i n u s , hoewel steeds met een autoritairen frons tusschen
de brauwen, gaf toe, gaf alles toe, op éen voorwaarde; dat ze nooit meer zoo een
heelen dag weg liepen en hem in ongerustheid lieten... Een moord, ja een moord en
een diefstal... In de Carinae... Het was een ontroering: Rome was niet veilig; de
Viermannen zorgden heelemaal niet voor de nachtelijke veiligheid; schorrie-morrie
dwarrelde 's nachts altijd rond tusschen de zuilen der portieken; dat waren de
c o l u m n a r i ï , zoo als de Romeinen hen reeds noemden: dieven en moordenaars
en 's nachts krioelden ze in de Suburra, in al de kroegen, taveernen, bordeelen. Ja,
zeiden de jongens en sneden op: gisteren nacht, toen zij langs de Portiek van Octavia
waren gegaan, had het er gekrioeld van c o l u m n a r i ï , allemaal moordenaars en
dieven. En de eene dronkelap, dien zij hadden gezien en uitgescholden, werd in hunne
verbeelding een bende boeven en roovers en zij vertelden ervan hoe zij waren
nagezeten, hoe zij hadden gevochten en de baders verzamelden om hen. Zij stelden
zich aan, hingen ieder aan een arm van hun d o m i n u s om toch goed te laten zien,
hoe goede vriendjes zij met hem waren en de d o m i n u s liep er in, geloofde, dat zij
gevaar hadden geloopen, vloekte, dat zij zoo onvoorzichtig waren, drukte hen op het
hart voortaan niet alleen door die groote stad te dwalen. Een man vermoord...? Ja,
een man.... neen, tòch een vrouw.... En plotseling, op den drempel van de Thermen,
die zij verlieten, om vlak bij, staande, in een taveerne, gestremde melk en honigkoek
te eten, hoorden zij wie er die nacht vermoord was in de Carinae.... Het was Nigrina...!
Wie, Nigrina? Wel, de zwaardvechtster, je weet wel; ze trad in het Colosseum op
tegen een beer of een tijger, soms tegen een anderen zwaardvechter of -vechtster en
zelfs kerels hadden ontzag voor haar; ze was een patricische en de vrouw van een
senator, die was al lang om het een of ander door den Keizer verbannen en zij was
nu vermoord.... Nigrina, die met Fabulla...? vroegen de jongens. Ja, die natuurlijk,
diè, en de jongens beweerden wereldwijs, dat zulke hooge vrouwen ook niet onder
het volk moesten komen; dat liep altijd slecht af.... En onder elkaâr smoesden zij,
toch even beïndrukt, als het wèrkelijk Nigrina zoû zijn, dat zij het er altijd goed
hadden afgebracht, van hun nachtelijke avontuurtjes en onverwachte uitnoodigingen....
En, voor de
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taveerne bij de Thermen, bestormd door de baders, die er de roode kommetjes
gestremde melk uitslurpten, besprak de c a t e r v a , bespraken alle de ontbijters het
geval.... Neen, het wàs nièt Nigrina, hoorden zij nu weêr.... Wie het dan wel was...?
Crispina, de Egyptische, de zuster van Crispinus, den gunsteling van den Keizer. En
de d o m i n u s schrikte wel, toen hij hoorde, dat het Cripisna was! Crispina, de moeder
van de tweelingen, die met Manlius, den h i s t r i o , in der tijd.... Maar het was niet
Crispina.... Er was heelemaal geen moord gepleegd.... Jawel, jawel.... Dus toch de
Bacchides? Die verdomde jongens, ze kregen toch altijd hun zin. En de komedianten
overluisterden ook een twist van Clarus en Cecilianus:
- Jij bent maar een m a t r o n a -jongen, zei Cecilianus hoog; alleen mijn broêrtje
of ik kan Erotium spelen....
- Zoo, ben ik maar...? begon Clarus woedend; hij was al in de twintig, zijn stem
werd al te mannelijk; hij moest die forceeren naar de hoogte toe.
- Ja, en jij hebt de stem van een vènt, minachtte Cecilianus en Clarus werd rood
van boosheid maar de s e n e x wenkte hem en zij smoesden, terwijl allen nu,
langzaam, slenterend, op weg gingen naar het Pompeïus-theater, voor de repetitie.
De tweelingen lieten niet af van den d o m i n u s . Zij lieten zich niet meer afleiden
door al het geklets en gekakel over den moord, hier, vlak bij de Carinae, wier rijke
huizen zich daar ginds verloren, weg verschoten in een fijn geschaduw van tuinen,
van sycomoren-geschemer en platanengeblaârte, doorzond door de nog jonge, gouden
zon. Voorname draagstoelen wiegelden aan, aangekondigd door geklikkak van
zwepen. Bevallige c a r p e n t a , met een of twee paarden, deden de voetgangers
haastig schuil zoeken op de nauwe vluchtrichels; zwarte slaven, laatdunkend, stieten
hun schreeuw van aankondiging uit. De c a t e r v a , vaak na gekeken, herkend soms
toe geroepen: h i s t r i o n e s !, slenterde onverschillig voor de algemeene minachting,
langzaam een eind de Sacra Via op, door den Titusboog...
- De Joodsche Kandelaar! wezen de tweelingen den d o m i n u s .
- Hebben jullie dan àlles al weêr in Rome gezien? vroeg de d o m i n u s , steeds
tusschen hen beiden in, langs de trappenvluchten van het Flavische Paleis....
- Daar woont de Keizer, wezen de jongens; en hier heeft de edele Plinius ons in
zijn draagstoel meê genomen....
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De d o m i n u s wist wel, dat de Keizer daar woonde, maar sommige komedianten,
die nooit in Rome waren geweest, stonden stil, gaapten naar die prachtige, Olympische
woning, zuilende op den Palatinus, tegen de doorzichtigheid van blauw kristallijnen
Aprillucht.... En de jongens wezen, pedant, omdat ze het wel wisten, meér hadden
gezien, aan s e r v u s en andere beminde c a t e r v a -leden....
- Het paleis van den goddelijken Domitianus....
Zonder dien beroerden ‘paraziet’ en s e n e x met een blik te verwaardigen....
En zij slenterden door de drukte verder. Nu was het zoo druk, voor het Huis van
Vesta, en den ronden Vesta-tempel, bij den Tempel van Castor en Pollux, dat zelfs
hun groote troep niet meer in het oog viel. Zij werden niet meer opgemerkt; zij zagen
er bijna uit als iedereen; zij werden niet meer nagejouwd; hier verdrong zich en
woelde de menigte. Steeds schreeuwden de voorloopers van draagstoelen en
c a r p e n t a , klakten de zweepen, en de drukke stemmen lawaaiden luider, lachende,
twistende, schertsende tegen elkaâr in. Die tweelingen lieten den d o m i n u s niet
meer los, hielden hem ieder aan een slip van zijn tuniek.... Zij genoten van de volte,
de drukte. Zij wezen den d o m i n u s de Basilica Julia; zij wisten dadelijk in iedere
vreemde stad den weg. Waarlijk, Rome herinnerden zij zich weêr, van drie jaren her,
toen ze nog ukjes waren geweest.
- De Basilica Julia weet ik ook wel, bromde de d o m i n u s .
In de Baziliek verdrongen zich de wandelaars, schuilende voor de al warme zon.
De schaduw koelde blauw tusschen de zuilen. Straatjongens speelden damspelletje
op de in de marmeren treden door hen gegroefde vierkante lijntjes.... Meiden met
kleurige toga's om - want de deerne droeg de ‘toga’ en niet als de m a t r o n a s t o l a
en p a l l a - wandelden daar, wapperden met hare franjes, buitensporig gekapt, lonkten
met geschilderde oogen... Pleitbezorgers stonden met hunne slachtoffers te
redetwisten, druk over hun hangende processen, met de duimen stavende hun
bewijsredenen. Senatoren, in rood omzoomde l a t i c l a v i a , begroetten elkander,
deftig. En het was als kleur een even bont, maar zacht bont getinte, grauwige
blankheid, om de weêrschijningen van al het marmer van het dicht op elkander
bebouwde Forum: de tempels, de bazilieken, de zuilen, de trappetreden, de tallooze
beelden, die allen de blauwige schaduwen sloegen.
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- Hoe nu? vroeg, de d o m i n u s een oogenblik de kluts kwijt.
- Den Vicus Tuscus door, natuurlijk! orienteerden zich de jongens dadelijk.
- De Vicus Tuscus, natuurlijk! herstelde zich spoedig de d o m i n u s .
De jongens hìngen aan hem, lieten hem niet meer los, na de les van gisteren avond.
Zij zouden hun Bacchides niet meer verliezen. Zij zouden zich vast klampen aan hun
Bacchides èn aan hun d o m i n u s en zij liepen met hem vooruit: de c a t e r v a ,
slenterend, volgde, vol commentaar.
Langs den Vicus Tuscus, die van het Forum naar het Circus Maximus leidde,
rijden zich de winkels. Hier stond het beeld van den god Vertumnus, god van alle
wisselvalligheid, god van goed en slecht weêr, god ook van koop en verkoop. Hier
waren de voorname zijdehandelaars, en op hun toonbanken plooiden zij voor de
koopende vrouwen de kleurige, ritselende lappen uit, juist geschikt voor s t o l a ,
p a l l a , t o g a . De matronen verdrongen zich met de deernen, deden de stoffen
knisteren in hare vingers. De goud- en zilversmeden stalden hun goudsmeêwerk, hun
zilveren vaatwerk uit; de geurwerkers, in tal van kleine vaasjes van onyx, albast of
goedkoopere steen hadden in zeer kleine winkeltjes op planken hun koopwaar sierlijk
uitgestald. Een barbier voor aanzienlijke klanten er naast. Open waren alle de winkels;
het was alles klein, druk, vol, rumoerig en roezemoezig op elkaâr. Lavinius liep even
bij Cosmus in. Het winkeltje, hoewel open, geurde een nardus-potje gelijk.
- Ik breng alles van daag in gereedheid, d o m i n u s ! verzekerde Cosmus. Al je
zalven, verven en poeiers....
- Maar dènk, vriend Cosmus, dat ik een arme drommel ben, die zijn geld moet
verdienen!
- Kom, kom, je zit er goed in! meende Cosmus.
De d o m i n u s sloeg de armen op en uit, de tweelingen dicht naast zich. Er goed
in?! Hij, een vrijgelatene, die vroeger, zelf slaaf, komediant, nu ja een beetje van
alles gespeeld had, vrouwerol, slaverol, ‘paraziet,’ s e n e x , tot hij zich had vrij
gekocht en een g r e x , o een kleine maar, had kunnen verzamelen....
- Wees maar niet bang, d o m i n u s ; Cosmus zet je niet af, verzekerde de
geurwerker; ik ben ook vrijgelatene maar ik ben ook cliënt van een aanzienlijken
patroon, van den schatrijken Sextilianus....
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- Die ons woû koopen....?
- .... Ja, woû koopen....
- .... Voor tweehonderd....
- .... vìjftigduizend sestertiën!! vielen de tweelingen samen in.
Cosmus lachte; Lavinius nam afscheid. Hij liep nu het Argiletum op, waar de
boekenwinkels waren en den winkel van Tryfo binnen. Reeds had hij afgesproken
met Tryfo, dat hij hem zijn t i t u l ï leveren zoû, om aan te plakken op de hoeken der
straten en Thermen. En hij woû nog eens gaan hooren, want de tijd vloog om....
- Dag Martialis! Dàg Martialis! begroetten de tweelingen den dichter, die juist bij
den boekhandelaar was om te hooren of zijn laatste epigrammenbundel goed werd
verkocht. D o m i n u s , dit is Martialis....!
De d o m i n u s wist nu wel wie Martialis was. Een moderne epigrammendichter,
wiens epigrammen dóoden konden.... Verbeeldt je, als hij eens epigrammen, venijnige,
dichten ging op hèm, op zijn g r e x , op de voorstellingen, die hij zoû geven! En hij
dacht, dat het goed zoû zijn, zeer hoffelijk Martialis te groeten.
- Edele Martialis!! groette de d o m i n u s . Wat ben ik verheugd u te mogen
begroeten, u, den geestigsten Romein onzer dagen! Wat zal ik het waardeeren zoo
niets u verhinderen zal onze voorstellingen bij te wonen! Vooral de eerste, waar alles
wat Rome voornaam, aanzienlijk, geletterd, geleerd bezit, zal samen stroomen!
- Ik zal komen, ik zal komen, Lavinius, verzekerde Martialis; en wij zullen allen
komen: Plinius, Quintilianus, Tacitus, Frontinus, Suetonius....
- Hooge eer doen de groote schrijvers mij aan en de edele proconsul en de
alleredelste Plinius, verzekerde Lavinius Gabinius; en wij zullen de Bacchides, hoop
ik, tot hun aller genoegen opvoeren.
- De Menaechmi.... Las ik ten minste op de a c t a d i u r n a in het Forum,
Lavinius....?
- De nieuwsberichten, meende, hoffelijk glimlachend, de d o m i n u s ; zijn nooit
héelemaal juist ingelicht. Wij zullen spelen, edele Martialis, misschien een enkelen
keer de Menaechmi, maar vooral de Bacchides, vooràl de Bacchides....
- Daar spelen wij....
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- .... Ja, wij....
- De hoofdrollen in! riepen de jongens.
Maar Tryfo rolde-uit een groot perkament.
- Zie hier, d o m i n u s ....
- Mooi zoo! riep de d o m i n u s , dadelijk getroffen.
En zij lazen allen, Martialis, d o m i n u s , knapen het groote perkament van den
t i t u l u s , de d i d a s c a l i a , het programma:
Acta Ludis Megalensibus.
- Vindt je die roode en zwarte letters mooi, d o m i n u s ? vroeg de boekhandelaar, te
gelijk uitgever en vrijgelatene, éen der cliënten van Plinius. Hij was meester van zeer
knappe copiïsten: die zaten achter in een zaaltje over te schrijven en keken
nieuwsgierig op, hunne stiften in de hand.... Martialis vroeg even, ter loops....
- Uw epigrammen, edele Martialis? Zeker, ik verkoop ze, ik verkoop ze.... De
laatste bundeltjes zelfs voor drie-en-een-halve as. Iedereen wil ze hebben, grif gaan
ze weg. Dus mooi, niet waar d o m i n u s ; die roode en zwarte letters en mooi groot,
niet waar, dat treft dadelijk:
Acta Ludis Megalensibus.
Lucio Sosibiano et Marco Sofronio
Aedilibus Curulibus.
- Zoudt ge niet de namen van de a e d i l e n , beste Tryfo, meende de d o m i n u s , met
iets grootere letters laten schrijven?! Dat doet altijd pleizier, weet ge.... Wat vindt
gij, edele Martialis??
- De namen van de a e d i l e n zoo groot mogelijk, Tryfo, zoo groot mogelijk!
- Goed dan, d o m i n u s ; zeker, Martialis: de eigennamen iets grooter dan, met
iets meer rood er tusschen? Maar a e d i l i b u s c u r u l i b u s ?
- Zoo laten, zoo laten, meende Martialis.
- Ja, zoo laten, meende de d o m i n u s , en de jongens bauwden na:
- Zoo laten! Niet met grootere letters: a e d i l i b u s c u r u l i b u s !
Tryfo wees en las verder:
Door den beroemden troep
- Neen, zei de d o m i n u s : niet ‘beroemd’. Ik wil niet: ‘beroemd’.
- Je hèbt een beroemde troep, Lavinius, verzekerde Martialis. Je bent zelf beroemd.
- Ik bèn het, zeide de d o m i n u s , met kalme eigenwaarde;
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maar het staàt niet.... het staat niet waardig. Het staat zoo weinig letterkundig, artistiek:
het doet zoo aan als een opschrift voor koordedansers en bereleiders. Neen, Tryfo,
ik wil niet ‘beroemd’....
- We zullen dan niet ‘beroemd’ zetten, d o m i n u s . Dus:
Door den Troep....
- Ja; d o o r d e n t r o e p ....
- Met roode letters: t r o e p ....?
- Ja, t r o e p rood: rood en zwart samen doen mooi.
Tryfo ging voort:
Door den Troep van Lavinius Gabinius.
- Goed zoo, meende de d o m i n u s , nu ‘beroemd’ was doorgeschrapt, en las nu zelve:
Hymne en Voorspel met Dans, Zang en Fluitspel.
Muziek van Atillius Burrhus voor Rechter- en Linkerfluiten.
- Je copiïsten zijn kunstenaars, Tryfo, meènde Martialis.
- Het is heùsch nog al mooi geschreven, bracht Cecilius in het midden, met
jeugdige, wereldwijze waardeering.
- In Alexandrië schreven ze de d i d a s c a l i a met goùden letters, fluisterde
Cecilianus echter minachtend.
Maar voor de deur van het winkeltje verdrongen zich nu de komedianten en
iedereen las op zijn beurt, hard op:
- Acta.... Acta Ludis.... Acta Ludis Megalensibus....
Daarna,
lazen de d o m i n u s en Tryfo te gelijker tijd:
De Bacchides van Plautus.
- De Bacchides! De Bacchides!! klapten de tweelingen zegevierend in de handen.
De Bacchides!!!
En zij zagen om naar de deur: daar verschenen de gezichten van den s e n e x en
den ‘paraziet’. Nu, dacht de s e n e x , hij had toch een aardige rol in de Bacchides.
Maar de ‘paraziet’ was bleek van woede en beloofde zich zijn lamme, kleine rol
slècht te spelen, zelfs al zoû de d o m i n u s hem een kwaad ding doen....
- Staan onze namen er nu niet eens onder?? vroegen te gelijker tijd de tweelingen.
Waarom staan onze namen er nu niet eens onder?
- Dat is geen gewoonte! zei de d o m i n u s beslist.
- Heelemaal niet! zei Tryfo.
- Wijk maar eens van de gewoonte af, ried Martialis aan. Mooi zoo: daar valt mij
een epigram op ‘De Gewoonte’ in! Dat heb ik ten minste al weêr!
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Maar Lavinius en Tryfo beiden waren het met elkaâr eens, dat een strenge traditie
gehandhaafd moest worden in den t i t u l u s .
- D i d a s c a l i a , verbeterde eigenwijs Cecilius, die het Grieksche woord mooier
vond.
- .... D i d a s c a l i a , bauwde Cecilianus, klein mondje, na.
- Ziet u, edele Martialis; de t i t u l u s màg niet afwijken van de antieke t u t u l ï ,
zooals Plautus en Terentius ze gaven.
- Jullie tooneelvolk groeit vast in je ‘traditie’ en gewoonte, meende Martialis.
En hij zelve herhaalde nu:
De Bacchides van Plautus.
De geheel Grieksche handeling valt voor te Athene.
Daarna:
Verschillende ATELLANAE
met Zang, Dans en Fluitspel.
Muziek van....
- De namen van die muziekmakers worden wèl genoemd, viel Cecilianus Martialis
in de rede.
- .... Wèl genoemd, kwam ouder broêrtje nijdig na.
Daarna,
lazen zij alle drie, dichter, d o m i n u s , boekhandelaar:
DE KOFFER,
Mimusspel van Publilius.
G e s p e e l d d o o r d e n b e r o e m d e n L a t i n u s .,..
- Latinus wordt oòk al genoemd! siste nijdig Cecilius; broêrtje sìste dadelijk na....
En....
ging Martialis voort, met een ondeugenden blik naar de tweelingen:
D o o r d e z e e r b e r o e m d e D a n s e r e s ....
- Oooh!! verontwaardigden zich de tweelingen.
‘THYMELE’
voltooide Martialis.
- Een vrouw!! krijschten de tweelingen te zamen, de vuisten ballend. Alleen maar
een danseres! Nièts dan een danseres! Thymele, verbeeldt je! Wordt die oòk al
genoemd! En nog wel geschreven met zulke groote letters, heelemaal rood! Heelemaal
rood!
- Dat is de gewoonte, zei Tryfo. Thymele en Latinus worden altijd genoemd.
M i m u s en Danseres....
- En waarom niet de c o m o e d i ?? protesteerden de tweelingen.
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- Om de ‘traditie’, komediantjes! plaagde Martialis.
- Wij mimeeren ook, wij dansen immers ook....
- .... Zijn ook m i m u s en danser....
Ten slotte:
viel de d o m i n u s in met autoritaire verheffing van stem om die dondersche
tweelingen toch te doen zwijgen: de heele c a t e r v a nu gluurde binnen, kop na kop
en las, hard op, een voor een:
- .... De Bacchides.... Dus de Bacchides....? D a a r n a ...
De Koffer....? Latinus en Thymele?
LAUREOLUS,
Groot Exodus-Spel,
Gespeeld door den allerberoemdsten a r c h i m i m u s Lentulus, ving Martialis het
van den d o m i n u s op.
- Allerberoemdst! Allerberoemdst!! raasden de beide jongens: de blonde koppen
naast elkaâr hadden nijdige adderbewegingen rond den d o m i n u s en ze fluisterden
na, ze flikkeflooiden....; mochten hun namen oòk niet....??
- Kom, pleitte Martalis; d o m i n u s ! Laat nu maar schrijven door de copiïsten met
véel roode inkt:
De Bacchides van Plautus.
Waarin de hoofdrollen zullen gespeeld worden door mijn twee onvergelijkelijke
tweeling-c o m o e d i , Cecilius en Cecilianus....
Tryfo lachte. De d o m i n u s werd zenuwachtig.
- Edele Martialis, waarlijk! En jùllie jongens, hoor nu even toch.... Gaan jùllie
toch dóór, naar het Theater?! donderde hij de c a t e r v a toe, die bleef kijken: de
koppen, plots, verdwenen: het daglicht viel helderder neêr over den, door Tryfo
steeds opgehouden, uitgespreiden t i t u l u s :
- Je weet, ik doe voor jullie wàt ik kan! Jullie zijn ook lieve, aardige jongens....
- Blonde schàtten! prees Martialis.
- Jullie spelen goed, zeggen móoi; ik geef het àlles toe, jullie spelen de Bacchides....
- Als èchte Bacchides! viel Martialis in.
- Maar....
- Maar.... echode Martialis.
- De traditie, zie je, de traditie....
- Ja, de ‘traditie’, knikte Martialis den jongens toe.
- .... Wil niet, ging Lavinius door; wil niet....

Groot Nederland. Jaargang 15

161
- .... dat jullie namen worden vermeld, viel Tryfo in en rolde den t i t u l u s op....
- Neen! herwon zich Lavinius. De traditie wil het niet. En dat is heel goed.... Kijk,
het m i m u s -spel blijft altijd een kijkspel, zonder zèggingskunst, nu ja, mimiek,
dans, s a l t a t i o , dat kan alles heel mooi worden en we zullen ook pogen het zoo
mooi mogelijk te doen, maar het evenaart nóoit de èrnstige, hoogere komedie, de
p a l l i a t a , het Grieksche blijspel, verlatinizeerd, maar tòch Grieksch, onherroepelijk
Grieksch en daarom alléen al, naast de tragedie, het hoogst staand van alles wat op
de planken vertoond wordt, vertoond kàn worden.... En, zie je, jongens, ziet ge, edele
Martialis, we kùnnen niet, we mògen niet, in iets van de p a l l i a t a
m i m u s -manieren aannemen, zèlfs niet in den t i t u l u s , waarin noch de Grieken,
noch Plautus, noch Terentius de namen van de spelers ooit hebben vermeld; we
moeten trouw aan de traditie blijven, de hooge traditie en jullie mogen niet, neen
Martialis, ge moògt niet aandringen op die vermelding van de namen der
hoofdrolspelers, en dat nog wel met roode inkt, veel roode inkt: neen, Martialis, ge
moògt niet!!
Op eens schrikte Lavinius.
- Tryfo!! riep hij. Tryfo! De namen van de Consuls zijn toch niet vergeten onder
aan den t i t u l u s ?
- Heb geen vrees, Lavinius, zei Tryfo; voor de autoriteit heb ik minstens even veel
eerbied als jij.... Ze stáan er op: onder het Consulaat van.... Zie je wel? - plooiende
de rol nog even open. Dus alles in orde, Lavinius? Edele Martialis, vindt ge het dan
goed, dat de copiïsten het schrijven van uw laatste bundeltjes staken voor van daag
en morgen? En met de t i t u l ï beginnen? Er is zoo veel aan te doen! Om aan te
plakken in het Forum, de Baden, bij het Velabrum, het Theater.... Ja, druk, drùk is
het leven, edele Martialis, voor een boekhandelaar in Rome!
- Druk is het, beste Tryfo, voor een armen dichter, die van epigrammen leeft!
- Maar druk ook, met uw verlof, edele Martialis, zei Lavinius; voor een d o m i n u s
g r e g i s tijdens de Megalezia. Ik moet weg: repeteeren moeten we, den heelen
middag....
- De Bacchides! verzekerden de jongens trotsch.
Het stond nu op den t i t u l u s ; zij waren nu zeker van hun zaak. En zij namen alle
drie afscheid van Martialis, die terug
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moest naar zijn huisje, heelemaal bij de Porta Nomentana, en te voet....
- Heb je je vijfde epigram voor den Keizer gisteren avond nog gevonden? vroeg
Cecilius, al gemeenzaam met den jovialen dichter.
- Hèb je? riep Cecilianus na.
- Ik heb, ik heb, o c o m o e d i der hoogere p a l l i a t a , arme roode-inktlooze
slachtoffers van de traditie, blonde Bacchides-spelertjes met je aardige bakkessen!
declameerde Martialis en wuifde ze toe, glimlachte ze toe met zijn Silenus-glimlach.
Ze wuifden, lachten terug; de d o m i n u s drong ze vooruit. De c a t e r v a was
reeds een eind voort geslenterd; ja de tweelingen bleven altijd de lievelingen. Wat
wil je, hè; er waren er àltijd een paar, die....
De jongens, alleen met den d o m i n u s , verzekerden hem sentimenteel, dat zij èrg
veel van hem hielden.... Dat zij hem nooit zouden willen verlaten, zelfs al werden
ze rijk.... Ze hingen hem ieder aan een arm, gezellig slenterend met hun drieën, terwijl
zij het Velabrum overstaken.... Daar was de markt nog in vollen gang; in Rome begon
het huishouden laat. Daar waren de slagers, poeliers, warmoeziers, de banketbakkers,
ooftverkoopers.... Daar waren de sneeuwverkoopers.... Onder bonten zeiltjes,
kraampjes met afdakken, onder groote zonneschermen krioelde en woelde het
marktgedoe. Vrijgelatenen, intendanten van rijke burgers, bevalen hun slaven de
inkoopen in manden te bergen; vrouwen dongen, venters scholden terug, gaven toch
toè, riepen dan weêr aanprijzende. Op den weg gingen onder oorverdoovend
geschreeuw geklak, gevloek, de karren elkander voorbij, reden op muilezels en ezels,
ter weêrszijden beladen, de koopers met hunne korven provizies.
- Goed geluk! riep Nilus plots van zijn ezel hen toe; hij had zijn inkoopen gedaan;
ter weêrszijden van zijn lastdier hingen de korven vol geladen met den voorraad voor
de c e n a .
- Goed geluk! riepen Lavinius, de knapen: basroep tusschen soprane-gilletjes.
- .... Heb al de c a t e r v a daar ginds gezien! riep Nilus van af den ezel. Heb jij van
den moord gehoord?
- Ja.... Nigrina....? Maar nièt Crispina, hè?
- Nigrina.... Vermoord!! Keèl afgesneden!.... Is de moèite
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waard zwaardvechtster te zijn om vermoord te worden door een dièf! Of een
weggeloopen slaaf!!
- Door wiè? Een dièf?.... Weggeloopen slaàf??
- Klanten van mij.... Maar niet zeker: dief òf slaaf....
De jongens keken elkander aan, zeiden niets van hun ontmoeting van gisteren
avond, bang voor het gerecht in Rome.
- Beiden? vroeg Lavinius.
- Wie weet! Kom je van avond?
- Ja! Avondmalen.... Nà de repetitie!
- Zal de lange tàfel voor je open houden, hoor!
- Kooltjes in l a s e r p i c i u m gestoofd?? gilde Cecilius.
- P i c e n u m -broodjes? gilde Cecilianus hooger.
- Op je lieve snoètjes!! riep Nilus.
De ezel sloeg de achterpooten naar boven. Wie volgde, vloekte. Nilus vloekte
terug, reed toch voort, spoorde met de hielen het beest. De jongens schaterden, zoo
maar, om de vroolijkheid....
- Vlug toch, jongens; we hebben nog zoó veel te doen....
- Ja ja, de Bacchides! De Bàcchides!! triumfeerden de jongens, vroolijk.
Zij liepen nu haastiger, duwden zich brutaal een weg door de markt.
- Bijna zoo aardig als in Alexandrië.... glunderde Cecilianus, wereldwijs, hàd de
wereld gezièn. Maar aan het einde van het Velabrum was de slavenmarkt en zij
hoorden de uitroepers prijzen.
- Even kijken? vroeg Cecilius den d o m i n u s .
- Ja, even kijken? kwam Cecilianus na.
- Waarom niet.... meende de d o m i n u s .
Je wist nooit.... Geld had hij nu, voorschot van de a e d i l e n , in bewaring gegeven
bij een bekenden wisselaar en àls hij op de markt eens een goed slaafje aantrof, dan
was het in Rome, waar de groote slavenmarkten waren, geen kwaad zaakje er éen te
koopen.... Een knaapje, om op te leiden voor vrouwerol als de tweelingen te oud
zouden zijn....
Zij liepen naar de slavenmarkt. Het krioelde en joelde er en de stemmen woelden
door elkaâr. Het was daar aan het einde van het Velabrum een soort baziliek,
zuil-overdakt, waar de slavenkooplui hunne slaven ten toon stelden. Zij betaalden
voor hunne standplaats, zooveel voor iederen slaaf. De d o m i n u s trof er den
slavenkoopman Autronius, die over den voller woonde, aan wien
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behoorde het huis, waar de g r e x inwoonde. Er was hoffelijke begroeting tusschen
koopman en d o m i n u s .
- Ik kom eens kijken, zei Lavinius, met de twee jongens hem ieder aan een arm
slingerslenterend.
- Ik dacht, dat je Cecilius en Cecilianus verkoopen kwam, zei voor de grap
Autronius; hij was dik, kaal, gewichtig-joviaal.
- Dat kan je denken! zei Cecilius.
- .... Kàn je denken! echode Cecilianus. ‘Hadt je me maar!’
- .... ‘je me maar!!’
- Misschien zie ik een slaatje op de markt, zei de d o m i n u s , keek rond.
- Wat moet je met een nieuw slaafje? stelden de jongens belang.
- Ik heb van daag niets dan Daciërs, zei Autronius. Dat is niets voor jou. Kijk, daar
zijn ze!
En hij toonde zijn Daciërs; drie had hij er reeds verkocht; negen zaten er nog op
een bank; zij kwamen van den Ister, drie vrouwen, zes mannen; zij zwegen, zagen
weemoedig;...
- Ik dacht, zei de d o m i n u s , voor de grap; dat je niets dan d a c i c i hadt, de
gouden muntjes, die onze genadige Keizer heeft laten slaan....
- Ik had liever d a c i c i dan Daciërs, d o m i n u s , weet dat wel, grappigde
Autronius; die Daciërs zijn alleen maar sterk, maar stèrk zijn ze en jong....
- Nou, die eene meid....
- Nog geen twintig jaar, d o m i n u s , dat verzeker ik je: een flinke deerne: wil je
haar niet?? Voor tweehonderd-vijf-en-twintig sestertiën? Uitroeper, roep eens mijn
Daciërs uit....
De uitroeper riep, met galmende stem:
- Daciërs, sterke Daciërs, sterke mannen, knappe vrouwen! Daciërs....
- Ik heb nooit meiden noodig, zei de d o m i n u s goedig; in mijn c a t e r v a doe
ik het alles met mannen en jongens af....
De beide jongens giechelden; zij kregen van den d o m i n u s ieder een klap en een
stomp.
- Die blagen! zei de d o m i n u s ; ik meen....
- Blonde blagen! prees dikke Autronius; verkoop ze me maar, d o m i n u s !
- Voor meer dan Sextilianus....?
- .... Sextilianus woû geven?? blageerden de tweelingen.
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Het gegil, gegalm, uitgeroep was oorverdoovend; de d o m i n u s vroeg:
- Autronius, heb je al je ‘kostbare’ verkocht?
- Neen, nog niet, d o m i n u s : die hoû ik in eere. Ik laat haar hier niet zitten, weet
je; ze is te fijn daar voor. Ze is een Grieksche, uit Lydië en ze gaat op de
muziekschool. Ze leert fluit spelen, zingen, dansen.... Als je haar gebruiken kunt....
- De d o m i n u s doet het alles met.... begonnen de tweelingen te plagen.
Maar de d o m i n u s sloeg ze voor hun brutale monden.
- Kom, nog eens rond kijken, meende hij.
Een uitroeper riep een neger uit. De neger stond, breede borst, spande zijn biceps,
zijn dij en de koopers voelden. De uitroeper beval den neger zijn mond te openen en
toonde zijn witte tanden.
- Gaaf allemaal, gaaf allemaal! riep hij uit. Geen éen tand er in gezet!
Twintigduizend sestertiën....
- Hm! bromde de d o m i n u s ; allemaal krachtpatsers van daag; iets fijns is er niet
bij.... Heb je niet een heel jong ventje, dat ik drillen kan voor mijn c a t e r v a ?
- Hoe oud? vroeg de koopman
- Zoo jong mogelijk; dan leert die goed....
- D o m i n u s , riepen de jongens. Wat moet je nou met een jong ventje?
- Je hebt immers òns!!
De koopman had niets op dit oogenblik. Sterke slaven werden het meest gevraagd;
jonge slavinnen....
- Ja, beaâmde de d o m i n u s ; het moet altijd een buitenkansje zijn voor mij....
- Een gestolen jochie, hè? fluisterde de koopman, met een blik naar de tweelingen:
zij voelden den neger de armen, de dijen, en, vol belang, schudden zij aan zijn tanden,
terwijl de neger roerloos bleef.
De d o m i n u s haalde de schouders op, minachtend: al kletste hij er nooit over,
hij wist maar al te goed, dat hij de tweelingen van Manlius en Crispina nièt had
gestolen.... En hij grinnikte nu, blij om zijn goede kans, dankbaar aan Fors Fortuna,
en verteederd: was hij niet altijd als een vader voor hen geweest?
- Kom jongens, kom meê! riep de d o m i n u s . Jullie willen toch niet dien neger
koopen....
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- Waarom niet?
- .... niet? blageerden de jongens en hingen weêr aan, aan Lavinius' armen.
- We moeten voort maken, spoorde de d o m i n u s aan.
Zij liepen het Forum Boarium over, tusschen den drek der runderen: dien morgen
was het veemarkt geweest.
- Abah! klaagde Cecilianus. Zoo vuil! Tusschen die groote hoopen! Het is vuìl,
hier in Rome, hoor. Vergelijk dat nu eens met Alexandrië! Daar wordt alles schoon
gehouden door de ibissen, die er van de reinigingsdienst zijn.
- Ja, de ibissen, zei Cecilius.
- Die eten toch geen koeiendrek! wierp Lavinius tegen. Kom toch, vlugger vooruit,
dondersche slenteraars....
Maar was het nog modderige, bevuilde Forum Boarium vlug over te steken, er
wàs niet zoo heel vlug te gaan, onderlangs den Capitolinus en langs het Theater van
Marcellus. De Portiek van Octavia krioelde stampvol tusschen hare driehonderd
zuilen: vele advocaten, pleitbezorgers, processe-jagers....
- Ik word zoo moê, zei Cecilianus; hij keek naar zijn gele schoentjes, of ze niet
èrg vuil waren geworden.
- Dan zullen we maar de Menaechmi repeteeren en niet de Bacchides.... plaagde
de d o m i n u s .
Maar de jongens lachten, waren heelemaal niet meer bang.
- Daar zijn we er! zei de d o m i n u s .
De jongens zagen op. Gisteren nacht hadden zij het Theater van Pompeïus slechts
vaag, donkerend, gezien in de nachtschaduw of doorvloeid van telkens
verschemerenden maneschijn. Nu zagen zij het, in stralenden zonneschijn. Het
halfrondde zijn statigen boog omhoog, onder den glorenden, blauwen ether. Het
verrees hoog zijn drie verdiepingen op de eerst Dorische, dan Jonische, ten hoogst
Corinthische zuilen. Marmeren beelden, glanzende blank, bekroonden den hoogsten
ommegang, gebarend tegen het transparante azuur. In de nissen der muren rijden
zich eveneens de beelden. De deur van het p o s t s c a e n i u m stond open; de
c a t e r v a , een voor een, slipte, slenterde er door heen, toen de d o m i n u s en de
jongens naderden.
Ze keken alle drie op.
- Toch een móoi Theater! bewonderde de d o m i n u s .
- Ik heb het gisteren nacht nièt goed kunnen zien, zei Cecilius.
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- Het is móoier dan het Theater te Alexandrië! gaf Cecilianus toch wel toe.
Zij bleven, een oogenblik, toeven, heel ernstig nu, kijken, òp kijken. En zij waren
trotsch, alle drie. De d o m i n u s , omdat hij dit maal, in den vijftiende jare der
genadige regeering des Keizers Domitianus, den goddelijken Flaviër, de Megalezische
Scenische Spelen zoû inwijden in dit prachtige Theater, te Rome; de jongens omdat
zij er zouden optreden, morgen, voor duizenden en duizenden, in de Bacchides.... de
Bàcchides!!
Maar voor zij binnen traden, zei Cecilius aan broêrtjes oor:
- Cecilianus, nóoit zeggen, dat we gisteren avond....
- Wàt?
- Dien dief en dien slaaf hebben gezien, toen zij denkelijk....
- Ik zal zoo gek zijn! zei Cecilianus.

VI.
Het was de volgende avond, vóor de Megalezia. Na twee stralende Aprildagen was
somber, drukkend, scirocco-achtig deze dag geweest, het azuur verborgen achter
zwaarmoedig laag hangend nevelwaas; de lucht zwanger van regen, die niet viel....
Achter het Flavische Paleis, strekten de wijde tuinen en parken van den Palatinus,
- waar een eeuw later Septimius Severus zijn eigen paleizen zoû bouwen - zich onder
den drukkenden nachthemel uit. Geen sterren drongen dien zwoelen mist door. De
laurierbosschages stonden roerloos, geruischloos, met donkere massa's op, stapelden
hunne schaduwen om de hier en daar verspreide woningen van hofbeamten. Geen
geluid, geen lach, geen stem klonk. Het was de somberheid, die, om de zielsziekte
van den Keizer, van uit het paleis zelve zich scheen te spreiden over geheel den
Palatinus. Het groote gesloten paleis ginds was geheel donker, met nauwlijks den
glimp van de lamp aan de paleiswacht der Praetorianen. Sinds jaren waren geen
feesten gegeven, hadden geen banketten meer plaats gehad in het Triclinium met de
beide n y m f e a - de twee sierlijke vijverzalen -, was Domitianus meer en meer
versomberd, zweeg hij, verborg zich en barstte dan plotseling uit in blinde woede,
onverwachte wraak.... En die ziekte van achterdocht, vàn vervolgingswaanzin, vol
spoken van wroeging, vol angstverwekkende larven en lemuren, vol aanhitsende
demonen,
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die de Keizer zag kronkelen om zijne, hem verpletterende wereldmacht, drukte met
een angst op alles, op allen, die hem omringden. Dat sloop in de nacht door het paleis,
uit het paleis, als een wijd uit zich spreidend spooksel, dat dreef de tuinen door, dat
steeg vaal in de lucht en vermengde zich met den laag hangenden mist.... Dat hing
om de woningen, de kleine villà's, hier en daar vaag verschemerd tusschen de
stapelende schaduwen, en allen donker en zwijgend, omdat de Keizer geen geluid
kon verdragen en schrikte bij elke stem....
De zool van een sandaal kraakte, sinister, bijna, in deze somberte. Een man liep
het park door, van af het paleis, hield stil voor het kleine huis van Crispina, tikte op
de deur. De deur opende, op het a t r i u m .
- Ben jij het, Crispinus? vroeg een vrouw.
- Ik ben het, antwoordde de man en ging de deur in, het a t r i u m binnen. De deur
sloot.
Broêr en zuster, Crispinus, Crispina stonden in de nacht voor elkaâr.
- Lavinius Gabinius komt straks, zeide Crispinus. Ik heb hem een bewijs van
doorlating laten geven, voor de wachtpoort bij het Septizonium.... Ik doe voor je wat
ik kan....
Crispina was zenuwachtig, wrong hare handen.
- Geloof je, dat....?
- Dat wat? vroeg ruw haar broêr.
- Niets....
- Wat zal hij willen doen? ging Crispinus ruw voort. Wat zal hij kúnnen doen?
Bekend maken, dat jij twee kinderen hebt van een m i m u s -speler, nog wel, zestien
jaar geleden, gekregen? En dan nòg??
- De Keizer.... angstigde Crispina.
- De Keizer! Hij maalt er wat om!
- Hij heeft zijn vrouw....
- Ja, zijn vrouw verstooten, omdat zij een h i s t r i o tot minnaar had.... Hij heeft
Domitia weêr tot zich genomen, op de ‘heilige kussens van zijn godebed’ als het
decreet luidde en Pâris is gekruizigd. Wat verder? Jou m i m u s -kerel is verdronken
in de Aegeïsche zee, in een storm, en jou zal hij niets doen al hoort hij ook àlles....
Hij is toch niet meer in die kuische bui van goede zeden.... als hij was nadat hij Titus
vermoord had....
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- Toch.... het schandaal.... als Lavinius....
- In der tijd, zei Crispinus; heb ik de jongens hun nek willen omdraaien. Je woû
het niet: je hebt ze prezent gegeven in Syracuze, aan Lavinius, nadat je ze daar drie
jaren verborgen hadt.... Uit angst voor mij.... Je hebt geen angst meer te hebben.
- Crispinus....
- Mij kunnen je jongens niets schelen: ik ben tòch de gunsteling des Keizers, al
heb jij bastaard-tweelingen....
- Hij heeft grillen; als het bekend wordt, Crispinus en hij jaagt mij weg van de
vrouwen der Keizerin! Waar moet ik heen? Geld heb ik niet, moet ik het paleis
verlaten!
Hij lachte.
- Verdien dàn je brood, zeide hij. In de Suburra. Maar steek een lamp op: ik zie
hier niets....
Zij ontstak een lont, stak de pit aan van een der tuiten van de bronzen lamp, die
stond in een hoek, bij een rustbank. In het vijvertje, in het midden van het a t r i u m ,
tikkelde een dun waterstraaltje: als zij zwegen, droppelde het hoorbaar.
- Doe dien waterstraal zwijgen! riep hij, zenuwachtig, uit. Dat geluid maakt me
gek!!
- Hoe is Domitianus van daag? vroeg zij; de fontein zweeg stil.
- Als bezeten, zeide Crispinus, neêr gevallen op het rustbed.
- Als bezeten....?? angstigde zij.
- Hij kreunt, dwaalt door het paleis rond, ziet achter de gordijnen.... We hebben
den moord op Nigrina voor hem verborgen gehouden.... Hij schrikt telkens, verbergt
zijn hoofd in zijn mantel en strompelt, struikelt dan.... We hebben hem nog nièts
durven zeggen.... Maar het is geen leven meer in het paleis.
- Het is geen leven meer, herhaalde zij.
Zij viel kreunende, snikkende neêr op een kussen.
- Wees toch kalm, zeide hij, zelve zenuwachtig. Tob toch zoo niet.... Wees
luchthàrtig, als ik....
Maar hij beefde; in de schemering dier eene pit der veeltuitige, bronzen lamp zag
zijn zuster hem aan, om hem te doorzien. En zij zag hem bleek en bevend, trots zijn
luchtige woorden. Zij leefden van den gunst van den zielszieken Keizer, en die gunst
kon ieder oogenblik keeren. Om niets, om een gril, een blik, een verkeerd woord....
Hij, Crispinus, de Egyptenaar, die van Memfis
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kwam - een slaaf, zeide men, uit Canope, niet zeker van den oorsprong van dien
intrigant, - had zich al die jaren staande weten te houden in den gunst van den
Keizer.... Hij was het geweest, die den Keizer den beroemden Tarbot had aangeboden,
in de Adria bij Ancona gevangen, bij den Venustempel.... De Tàrbot, waarvoor de
Senaat in aller ijl was bijeen geroepen, zoo dat de senatoren waren aangeloopen, met
nog lossen gordel, afsleependen mantel.... Om te beraadslagen in welke pot of ketel
zoo monstergroote Tarbot gekookt zoû worden.... De anecdote, door geheel Rome
herhaald en herhaald, had Crispinus zijn roem gegeven. Sedert den Tarbot scheen
hij onwankelbaar in Domitianus' gunst. Dwong hij te vergeten wie zich herinnerde
zijn plebeïschen Egyptischen afkomst, zijn plebeïschen Egyptischen naam. Was hij,
almachtige favoriet, Crispinus, Crispinus alléen, de vreemd mooie Oosterling, de
blonde Oosterling, met de mat amberen gelaatskleur; de slanke, mat bleeke, blonde
Oosterling, de Magiër aller wellusten en zinnelijke fantazieën; de nerveuze fantast,
de ontzenuwde verfijnling, die des warmen zomers dunnere ringen droeg dan des
winters: een vreemde kràcht in een lichaam van enkel zenuwen.... Hoe lang zoû hem
Domitianus' gunst duren? dacht zijn zuster, neêr op hem kijkende. En háar? Zij,
Egyptische, - vreemd rossig blond, als hij, - was een nog jonge vrouw, slank en fijn,
maar moê en gebroken scheen zij; Egyptiesch aan haar vooral waren hare lange,
gespleten oogen, donker, zwart bijna en dan nog omtint in haar even zacht gouden
gelaatskleur. Zij geleken op elkaâr. Zij hadden beiden dat vreemd exotische, beiden
dat moede en ontzenuwde.... Dat wachtende op òngenade, die ieder oogenblik, om
nièts, zoû kunnen vallen uit die drukkende, ontzenuwende lucht boven hen.
Luchthartig.... neen, zij waren het niet. Noch hij, noch zij. Hij loog, als hij zei, dat
hij luchthartig was.... Maar zij, trots hare angsten en doorzieningen, had een behoèfte
haar broêrs leugen te aanvaarden als waarheid. Hare lichtzinnigheid leed te veel,
àdemde niet onder zooveel bezorgdheid.
- Crispinus, smeekte zij. Geloòf je, dat....
- Dat wat....
- Dat als Lavinius....
- Wat??
- Als verklikkers misschien er achter komen....
- Dat jij tweelingen hebt....?
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- De Keizer....?
Woest stond hij op, balde zijn fijne vuisten over haar: zij kroop in een.
- Had de krengen dan bij hun geboorte gesmoord! Wat geeft het nu bàng te zijn....?
Lavinius heeft hen meer dan twaalf jaar in zijn troep: ze zijn komedianten....
- Drie jaar geleden zag ik ze!! steunde Crispina; ze dansten toen....
- Ik heb ze zoo even gezien, zei Crispinus.
- Waar? vroeg zij, begeerig.
- In het Theater....
- Hoe dan....?
- Zij speelden, zij repeteerden....
- Hoe zijn zij?? vroeg zij.
Hij lachte.
- Moederlijk hart?? spotte hij. Ze zijn allerliefst. Ze doen je eer aan. En Manlius
ook, in de Aegeïsche zee. Je kinderen-van-liefde.... Je tweelingen. Je
spruiten-van-hartstocht. Ze zijn móoi.... Ga morgen zelve maar zien hoe goed ze
spelen....
- Ja.... zeide zij, met een lachje blij.
Het was een verschiet van blijheid, even, tusschen de angsten door: het Feest van
morgen, de Megalezia! Het Theater, haar kinderen, die zij zoû zien!! In drie jaar had
zij hen niet gezien. Zouden zij lijkenen op hun vader? Dien zij, gek, bemind had,
gevolgd, toen Titus nog leefde en heerschte, en toen, pas uit Egypte, haar broêr had
gepoogd zich in Rome een weg te openen naar rang, geld, grootheid.... Toèn had hij
haar bijna vermoord. Sedert, om hem te verzoenen, had zij zich door hem verkoopen
laten, telkens en telkens.... Ook aan den Keizer.... Had hij zich nièt gewroken.... Nu
waren de jaren gewenteld....
Zij zag hem steeds aan, onderging zijn vreemde kracht, als magiesch, in zijn
doorzenuwde zwakte. Maar er werd gebonst op de deur.
- Lavinius....! riep zij.
- Bónst een komediant op de deur van Crispina? lachte hij.
Zij zelve opende. Driè vrouwen, gesluierd, haastten zich binnen. De middelste
trok haar sluier weg.
- Augusta!! kreet Crispina, strekte groetend de handen; Crispinus rees op....
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Het was de Keizerin, Domitia. Zij was met de jongere Domitilla, Domitianus' zusters
kind en met Fabulla, hare nicht. De beide andere vrouwen ook, ontsluierden zich....
Fabulla was doodsbleek.
- De Keizer is gek! fluisterriep Domitia. Hij doet als een bezetene: hij loopt de
lange spiegelgalerij af, heen en weêr en ziet in iederen spiegelsteen om, of niet iemand
hem volgt....
- Wij durven niet in het Palatium blijven, zei Domitilla, bevende. Wij hebben om
een hoek gekeken, in de spiegelgalerij.... O, die galerij, die krankzinnigheid! Overal
die weêrkaatsing van je eigen beeld! Als een duizendvoudig spook!!
- En sedert hij heeft gehoord van mijn àrme Nigrina....! snikte Fabulla op.
- Wàt? vroeg Crispinus: de vier vrouwen stonden om den eenen man, in het kleine
a t r i u m ; over hen drukte de zwoele, lage, starlooze lucht. Hij heeft tòch gehoord??
- Vreest hij ook voor zìch!! riep de Keizerin. Wil hij niemand bij zich! Jaagt hij
iedereen weg, zelfs Saturio! Zelfs Parthenius!
- Zelfs hèm?? vroeg Crispinus.
- Zelfs hèm! riep Domitia woedend. Jou creatuur!
- Ik dacht, den Keizer welgevallig....
- Wàt welgevallig! riep Domitilla. Niets, niemand is hem welgevallig! En wij,
vrouwen, wij kunnen niets. En jij kan niets, al ben je een man. Het kan zoo langer
niet duren!
- Het kàn zoo langer niet duren! riep Domitia.
- Fabulla! riep Crispinus. Jij was gisteren nacht bij Nigrina?
- Ik?! schrikte Fabulla. Néen!
- Ja, jij wàs er! Jij bent iedere nacht bij haar in de Carinae!
- Neen! schreeuwde Fabulla. Ik was er nièt!
- Schreeuw nièt! riep Crispina, angstig. Bedenk toch....
- Jij was er, dreigde Crispinus. Toen zij vermoord was.... Met wie waren jullie?
- Ik wàs er niet! verdedigde zich Fabulla. Ik weet van niets! O, ik dàcht wel, dat
ze denken zouden....!
- Jij wàs er!! zei de Keizerin. Je weet er van[!]
- Augusta! smeekte Fabulla; zij viel op de knieën.... Augusta! ik zweer u; ik was
er niet, ik was niet bij Nigrina....
- Je bent er iederen avond! zei meêdoogenloos Domitilla.
- Iederen avond! riep Crispinus, wreed verlucht een ànder angstig te zien.
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- Ik was er niet!! gilde Fabulla.
- Gil nièt!! riep Crispina.
Crispinus rukte Fabulla op.
- Waar was je dan?? vroeg hij ruw.
- Ik was.... Ik was....
- Waar?
- Waar??
- Waar??? vroegen de vrouwen, om haar heen dringend.
- Bij Galla! kreet Fabulla uit.
Zij lachten, de vrouwen, de man.
- Bij Galla! lachten zij. Bij de oude Galla! Bij die smerige l e n a ....?
- In haar onderaardsche f o r n i x , lachte Crispinus. In de gemeenste buurt van het
Summenium?
- Ja! kreet Fabulla, alles zeggende om van zich af te wenden alle verdenking, dat
zij weten zoû van den moord op Nigrina.
- Met wie....?? drongen de vrouwen. Zeg met wie?
- Anders gelooven we je niet! drong Crispinus.
- Met.... aarzelde Fabulla.
- Met?
- Colosseros! riep zij. Met Colosseros!!
Zij rees in doodsangst. Zij zoû àlles zeggen, liever dan nòg verdacht te worden;
zij zag het martelkruis reeds vóor zich rijzen, zij zag zich levend worden begraven
als de Vestale geworden was, Cornelia, die Crispinus verleid en verraden had.
- Wie is Colosseros? vroegen Domitia en Domitilla.
- Wel, de ‘kolossale Eros’, natuurlijk een g l a d i a t o r ! riep Crispinus.
- Nu ja!! riep Fabulla verlucht. Nu ja! Een g l a d i a t o r !
De vrouwen, driest, zagen elkaâr allen drie aan; Domitia, Domitilla, Crispina. Zij
hadden, met Fabulla, geen geheimen voor elkaâr, wat betrof hare nachtelijke
omzwervingen, hare vluchtige hartstochten, die zij niet telden. In de zwaarmoedige,
steeds somber dreigende atmosfeer, die het Palatium vervulde, die dreef over geheel
den Palatinus, hadden hare ontzenuwde zinnen en zielen onweêrhoudbare behoefte
dien knellenden tooverban te ontvluchten naar het leven, naar het gloeiende, bloeiende
leven, het dòlle leven, om toch te vergéten! Zij hadden allen hare minnaars; zij hadden
misschien wel verstoken kinderen; vermoedden allen van elkaâr
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zulke dingen. Domitia was immers gedurende maanden verstooten geweest door
Domitianus, om Pâris, den m i m u s , dien de Keizer had laten kruizigen. Zoo Fabulla,
op het oogenblik, dat Nigrina vermoord was geworden, samen was geweest met dien
‘kolossalen Eros’ in de onderaardsche krotten van de oude Galla, dan....
Crispinus, in zich, voelde den spijt, dat het hem vermoedelijk niet gelukken zoû
op Fabulla verdenking te werpen. Zoo hem dit gelukte, zoû hij dadelijk in Domitianus'
gunst sterker staan; de Keizer Nigrina's moord immers willen wreken, al zoû het
alleen maar zijn om zichzelven gerust te stellen, dat er een moordenaar minder door
Rome zwierf.... Als bezeten van angst was hij voor moordenaars! En Crispinus dacht:
wàt kon hij doen! De grond wankelde als onder zijn voeten....
Plotseling werd, bescheiden, op de deur geklopt. De vrouwen schrikten.
- Wie wacht je? riep Domitia, zenuwachtig, ongerust. Doet de Keizer misschien
m i j zoeken? Wat wil hij? O, ik kàn niet naar het paleis terug; ik ben bàng!
- Wacht je iemand? vroeg Domitilla Crispina.
- Ja, bekende Crispina.
- Hièr?? riep heftig Domitia, in angst om zich rond ziende. Op den Palatinus? Een
minnaar van je? Als óoit de Keizer dàt weet, dat je hier ontvangt.... een vreemden
man.... die nièt op den Palatinus behoort.... die binnen kan sluipen in het Palatium
om hem te vermóorden....!
- Augusta, ik weet alles af van den man, die daar klopt.... zei Crispinus.
- O jij, jij! riep Domitia. Denk jij, dat jij in 's Keizers gùnst bent van daag? In zijn
gunst bent, sedert Nigrina vermoord is? Hij zal haar willen wreken, misschien wel
op jou....
- Op mij?? riep Crispinus ontsteld. Wat kan i k ....?
- Waarom niet op jou....? Waarom niet op den eerste de beste? Op een van ons,
op mij?! Als hij zijn angsten maar stillen kan, door een daad van bloed, door een
daad van bloèd! Een moord, dien hij zelf niet pleegt, maakt Domitianus gek!
- Om der Goden wìl, Augusta!! smeekte Crispina. Spreek zachter; die man hoort
misschien, buiten....!
- Hoe kunnen wij weg? vroeg Domitilla. En waarheen?
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- O! riep Domitia uit. Ik kàn niet terug naar het Paleis! Ik ben bang, ik ben bang!
- Ik ook! riep Domitilla....
Zij wrongen de handen.
- Kom met mij meê, zei Crispinus bleek.... Ge kunt hier niet blijven, Augusta; als
de Keizer hóort, dat ge een nacht niet in het Palatium sliept....! Kom meê....
De klop op de deur herhaalde zich. Er klonk even koperen klank, als van een speer,
verzet op het steen buiten.
- Er staan Praetorianen voor de deur, fluisterde ademloos Domitia. Hoe kan ik
vluchten!?
- Augusta, zei Crispinus. Geloof me, ik wéet wie daar klopt.... Het is éen
Praetoriaan, met....
- Met wie?
- Met wie? vielen Domitilla, Fabulla in.
- Met Lavinius Gabinius, bekende Crispina.
- Wie is dat?
- Wie is dat....?
- De d o m i n u s g r e g i s , zei Crispina; wiens troep morgen speelt.
- De Megalezia!! riep Domitia. Het is morgen de eerste dag van de Megalezia! O,
de Keizer zal niet in het Theater willen komen! Het is ook beter niet te gaan....
Crispina, wat moèt je met dien d o m i n u s g r e g i s ....?
- Augusta....
- Zeg het me....?
- Hij komt haar nieuws van haar tweelingen melden, zei ruw Crispinus.
- Crispinus!! kreet zijn zuster.
De vrouwen begrepen; zij lachten.
- Je tweelingen? spotte Domitia.
- Zijn ze in zijn g r e x ?? spotte Domitilla.
- Tweelingen! riep Fabulla. In den g r e x , van Lavinius Gabinius! Maar ik kèn ze!
Ik heb ze gezien! Ik heb jou tweelingen gezien....!
- Gezien?? riep Crispina.
- In.... fluisterde blij Fabulla, die terrein herwon; in de taveerne van Nilus; daar
aten ze....!
- Haar tweelingen??
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De vrouwen scháterden het uit van lachen....
- Tweelingen.... Crispina's tweelingen!!
- Ik krijg nóoit tweelingen! juichte Fabulla. Onnoozele, die je geweest bent.... De
oude Galla wéet hoe ze niet te krijgen!
- Augusta.... smeekte Crispina. Ik smeek u....
- Wees niet bang, Crispina, lachte Domitia en Domitilla en Fabulla schaterden van
minachting. We zullen nièts, aan niemand, van je tweelingen zeggen.... Hoe kunnen
we weg.... Hier langs....??
- Ja, zei Crispinus, en wees een deur....
De drie vrouwen, lachende, vergeten àl hare angsten, om zoo vermakelijke
verrassing, stortten toe op de deur.... Crispina, smeekende, vouwde de handen....
- Augusta.... Zeg nóoit den Keizer....?!
- Het is immers nièts, Crispina, stelde lachende Domitia gerust. En ik zeg nièts
aan den Keizer.... En wat zoû het hem nog kunnen schelen! Tweelingen....!
- Twéelingen!! lachten de vrouwen, weg dringende door de deur.
Zij waren weg, met Crispinus.... Crispina, bleek, opende de deur.
- D o m i n a , zei de Praetoriaan, wiens speer zij had hooren rinkelen.... Hier is
Lavinius Gabinius, dien ik van de Septizoniumpoort heb moeten begeleiden tot uw
huis....
- Laat hem binnen....
Lavinius Gabinius trad binnen; de Praetoriaan zeide:
- Ik zal in het park op hem wachten, om hem terug te leiden....
En Crispina sloot de deur.
- D o m i n a , groette beleefd de d o m i n u s .
Crispina, een oogenblik, zeide niets. Zij moest tot kalmte komen; haar borst deinde.
Zij zette zich op de rustbank. Eindelijk sprak zij:
- Lavinius....
- Domina?
- Ik heb je bij me laten komen.... Om je te vragen....
- Wat, d o m i n a ?
- Naar de kinderen....
- Zij maken het wèl, d o m i n a ....
- Ik zag ze niet sedert drie jaar....
- Toen zij dansten in het m i m u s -spel.... Zij zijn gegroeid;
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zij zijn mooie knapen.... Zij spelen de ‘eerste-vrouwe’-rollen.... D o m i n a zal ze
morgen zeker komen zien....?
- Ik weet het niet, weifelde Crispina.
- Maar het Hof komt toch? De Keizer? vroeg Lavinius, reeds angstig. De eerste
dag der Megalezia....?
- Niets is zeker, twijfelde Crispina. De Keizer is ziek.... En de Keizerin....
Lavinius....
- Domina?
Zij rees plotseling op, hoog, boos.
- Kon je niet vermijden in Rome te komen?
- D o m i n a , de a e d i l e n noodigden mij.... Ik was in Neapolis.... Ik ben drie jaren
in Klein-Azië geweest, in Egypte.... Ik kòn niet weigeren.... Ik ben bekend, beroemd.
En.... en d o m i n a .... wàt vreest ge?
- Weten z i j ?
- Wàt weten z i j ? Zij weten niets. Zij denken dáar niet over, vermoeden, dat zij
vondelingen zijn.... gestolen kinderen....
- Zijn ze mooi....?
- Als uw zonen maar kùnnen zijn, d o m i n a .
- Lijken zij op hun vader? Je herinnert je hem....
- Zoû ik me Manlius niet herinneren, d o m i n a .... Zij lijken op hèm en op ù....
- Al gaat het Hof nièt, ik kom ze tòch zien.... Maar Lavinius....
- Domina?
- Zeg me eerlijk.... Wil je gèld, dat je in Rome komt?
- Geld, d o m i n a ....?
- Dan heb je mis gerekend. Ik hèb geen geld; ik leef hier op de goedgunstigheid
van den Keizer en dan.... ièdereen weet nu van mijn kinderen af.... Zelfs de Keizerin....
- D o m i n a , wat zoû ik geld willen? Waarom? De tweelingen, die ge mij - meer
dan twaalf jaar geleden - schònkt, zijn slaatjes, die hun geld òpbrengen, al gaf ik ze
een dure opvoeding....
- Ik dacht....
- Gij dacht niet goed, d o m i n a .... Gij dacht, dat ik u lastig zoû willen vallen....
Omdat ik in Rome was.... met de jongens? D o m i n a , ik ben een kùnstenaar: ik denk
alleen aan mijn kunst; aan mijn troep, aan ons spel.... Ge hebt Lavinius Gabinius
verkeerd beoordeeld....
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- Omdat ik je waarschuw, dat toch ièdereen - zij haalde diep adem - het wéet....
- Behalve zijzelve....
- Laat het hen niet weten....
- Ik zal het hen niet zeggen.... En zij dènken niet aan hun moeder....
- Dènken zij niet....?
- Hoe zouden zij....? Wat kan een moèder hen schelen. Ik was hun altijd een vader....
- Je bent goed voor ze, Lavinius?
- Te goed, d o m i n a . Een komediant krijgt wel eens slaag, als hij slecht speelt.
Zij hebben nóoit slaag gehad.
- Omdat zij goed spelen....?
- Zij spelen goèd maar verdienen toch wel eens slaag.
- En dan.... krijgen ze....?
- Géen slaag.
- Ik kom ze morgen zien....
- Zelfs als het Hof....?
- .... Niet komt. Lavinius....
Zij zocht in den gordel van haar s t o l a , vond er de beurs, die zij, voorbereid, bij
zich gestoken had en een oogenblik geleden, niét had willen geven, omdat Crispinus
toch alles opzettelijk, verraden had....
- D o m i n a ....
- Hier zijn duizend sestertiën.... Neem die aan.... Blijf goed voor mijn kinderen....
Mijn jongens.... die op hun vader gelijken....
- Zij zijn tenger en fijn, als gij....
- Maar tòch....?
- Zeker, zij gelijken op Manlius.... en hebben zijn talent geërfd....
Een sandaal kraakte.... door de zijdeur kwam plotseling Crispinus.
- Je laat me schrikken, beefde Crispina.
- De Keizer is rustig, fluisterde hij. In zijn kamer.... De Keizerin, Domitilla, Fabulla
hebben zich in haar kamers opgesloten. Ik blijf hier, Crispina....
- Hier??
- Het is mij hier veiliger. Als hij mij ontbieden laat, moeten
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zij mij zoeken en kan ik vluchten. Als hij mij nièt ontbieden laat, ga ik hem morgen
begroeten, omdat er dàn geen gevaar is. Lavinius, weet wèl, dat iedereen wéet, dat
mijn zuster....
- Edele Crispinus, als ik de d o m i n a zeide, heb toch geen vrees, dat ik.... Onder
òns menschen dènken wij niet aan wat gij denkt, hier, in het Palatium, op den
Palatinus. Wij zijn h i s t r i o n e s , weet ge en wij hebben àndere zorgen.... Ten minste
ik.... Ik verdien mijn geld op àndere wijze.... De d o m i n a gaf mij duizend
sestertiën....
- Tòch?? riep Crispinus.... Waarom nu? vroeg hij ruw zijn zuster.
- .... Maar, ging de d o m i n u s voort; ik heb geen rècht op dat geld. Hier is het,
edele Crispinus!
Crispinus rukte hem de beurs uit de hand.
- Ik gaf het, smeekte Crispina; voor de kinderen....
- Je gaf hem de kinderen al zelf.... Voor ik ze de nekken kon omdraaien....
- Het was zeker een schoon geschenk, edele Crispinus, zei Lavinius waardig. Maar
het zoû jammer geweest zijn, voor de kunst, hun de nekken te hebben omgedraaid....
- Ik kom ze morgen zien, zei Crispinus.
- Alleen, edele Crispinus, zei Lavinius rustig; ze zijn mijn sláven, niet waar....?
- Je sláven....??
- De d o m i n a stond mij haar kinderen af, als slaven, niet waar. Zij schonk ze
mij, maar als slaven.... Het staat duidelijk in de acte van afstand. Ge herinnert u dat?
- Waarom....? vroeg Crispinus.
- O nèrgens om! zei Lavinius, zich nederig buigend, met afwerend armgebaar.
Nergens om....
- Je denkt toch niet....?
- Ik denk nièts, edele Crispinus. Mijn arm hoofd is vòl van de voorstelling van
morgen. Denk toch eens: de opening der Megalezia-spelen.... Geheel Rome.... Het
Hof toch ook, hoop ik? De d o m i n a ? Gij?
- Er is geen vrees, dat.... fluisterde tot Crispinus Crispina.
- Ik? fluisterde haar broêr. Ik vrees voor niets.... Ik vrees voor niets....
- Geef hem het geld terug....
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- Het geld! Duizend sestertiën....??
Zij grinnikte, minachtend.
- Patriciër! spotte zij.
Hij verbleekte.
- Komediantenmeid! schold hij. Die haar kinderen als sláven weg schenkt....
- Jij zoû ze verkòcht hebben, als je geweten hadt, dat ze nog hadden geleefd, toèn....
- Jij hadt geen rècht....
- Hun vader léefde nog....
- Een i n f a m i s ! Geen burger, een rechtlooze, een h i s t r i o !
- Recht! spotte zij. Wat is rècht in onzen tijd? Zoû je nog een proces Lavinius
willen aandoen?? Ik was je vóor! Géef Lavinius het geld!
- Ik bèn immers geen patriciër....
- Slaaf uit Canope! schold zij.
Hij brieschte, balde hoog over haar de vuisten.
Lavinius weerde hem af met tooneelgebaar.
- Edele Crispinus, d o m i n a ! zeide hij. Twist niet om mij, of om de knapen. Wij
zijn h i s t r i o n e s . Uw aandacht niet wáard. Ik ben overtùigd, dat gij, Crispinus,
nooit en nòg niet hun iets kwaads zoû willen doen. Vergunt ge, dat ik thans ga? Het
is laat en morgen, vóor het derde uur, moet ik reeds àlles gereed hebben.... Bedenk
tòch, de éerste dag van de Megalezia-spelen....
- Geef hèm het geld, zei Crispina.
Maar reeds, met beleefd zwierigen groet, trok zich Lavinius terug, opende plots
de deur. De Praetoriaan stond buiten.... zijn oor tegen de post, om te luisteren....
verveeld, dat hij alleen onduidelijk had hooren schèlden....
Broêr en zuster waren alleen. Zij zagen elkander vol haat aan.
- Ik blijf hier, zeide hij. Als de Keizer mij nièt laat ontbieden....
- Blijf, zeide zij, mat.
Hij volgde haar, het a t r i u m uit, naar binnen, in het kleine huis. Op den drempel
bleef hij nog staan, zijn sandaal kraakte; hij schrikte, nerveus en luisterde uit....
- Stemmen.... fluisterde hij.
Zij, ook angstig, luisterde.... De nacht drukte zwoel en laag.
- Gij, edele Martialis? hoorden zij, buiten, Lavinius Gabinius verwonderd zeggen.
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- Jij, Lavinius Gabinius? hoorden zij, buiten, verwonderd Martialis antwoorden. Op
dit uur, in de tuinen van den Palatinus?? O, jij schalk, die zeker een Palatijnsche
bemint! O, jij, h i s t r i o , dien een patricische mint.... Wacht maar! Ik zal een epigram
op je dichten!.... Ik? Ik ga naar den Keizer. Ik ben bij hem ontboden; als hij héel
treurig is en genoeg van zijn narren heeft, roept hij mij om hem te verstrooien. Ja,
Lavinius, wij, dichters zijn somtijds narren en narren zijn dikwijls dichters.... Va l e ,
Lavinius....
- Va l e , edele Martialis! Tot morgen, in mijn Pompeïus-Theater....
- Tot morgen, in jòu Pompeïus-Theater! Lavinius Gabinius, v a l e !
(Wordt vervolgd).
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De merel
door Remko ter Laan.
Voor mijn meisje.
O merel die in 't welig wit
der kerselaar gedoken zit
en zingt maar, zonder zorgen,
en juicht maar uit een licht gemoed
en vol verheugenis een groet
zingt aan den Meidagmorgen,
nog heeft uw hart zoo'n vrijheid niet,
nog geeft uw zang zoo'n blijheid niet
in haar verheugde streven,
als in mij naar omhooge dringt
en in mijn borst om uiting dwingt
de vreugde van te leven.
Gij moet maar altijd zingend zijn
van jubel om de zonneschijn
en kent geen droeve dingen,
maar ook de grooter vreugde niet
van wie de wereld tegen ziet
nà strijd en twijfelingen.
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O merel, die in 't welig wit
der kerselaar te juichen zit,
in 't bloesemloof verborgen,
nog heeft uw hart die vrijheid niet
die is de blijheid van dit lied,
deez' jongen Meidagmorgen.
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Drie avondliedjes1)
door Remko ter Laan.
Voor Jo.

I.
Zomeravond.
Nu was een lichte dag voorbij,
schemering dreef op bosch en akker,
een late vogel was nog wakker,
floot helder-blij.
En om mij steeg de nacht zoo loom,
een avondwind bewoog het koren,
de velden luisterden, verloren
in witte droom.
Langzaam verstierf nu elk gerucht,
terwijl de schemer grooter groeide;
een koe, die naar den hemel loeide,
stond, vóór de lucht.
En stil- en stiller werd de nacht,
alleen die vogel zat te zingen,
toen voelde ik in mij alle dingen
slechts mooi en zacht.

1) Uit de bundel Verzen, van Remko ter Laan en Martien Beversluis, in October te verschijnen
bij W. Versluys, Amsterdam.
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II.
Een witte Wegel....
Een witte wegel
door 't korenveld,
het avondwindje
dat iets vertelt;
de halmen ffuistren 't
onder elkaar
en knikken lachend
en fluistren maar
en zeggen 't verder
aan d'elzeboom,
die staat te mijm'ren
in stille droom;
nu schrikt hij wakker
en mompelt wat
en staat weer droomend
aan 't witte pad,
maar 'n kleine vogel
heeft het gehoord
en zingt 't de wolken,
die dragen 't voort.
...........
Een witte wegel
door 't korenveld,
het avondwindje
heeft uitverteld.
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III.
Stemming.
Nu zweeft zoo stille
de schemering
en weeft een webbe
van mijmering;
in de grijze stilte
niet één gerucht,
alle geluiden
zijn weggevlucht,
de wind, de wolken,
't gaat al zoo zacht
over de wereld,
die niets meer wacht....
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Verzen
door J.L. Walch
In de stilte
Zij dan uw geest een bergbeek, - mijn'
is als een vijver stil
die luchtgebeuren wonderbaar
alleen weerkaatsen wil.
Ga rusteloos - ik wijl gestaag
en zonder verdren wensch.
Gij stuwt naar zee en zelfverlies,
ik ben mijn eigen grens.
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Sollicitatie
door H. van Raalte-Simons.
Nog moe en hijgend van het ongewone trappen-loopen, na een worstelen tegen feilen
wind, liet ze zich plomp op een stoel neervallen, toen ze eindelijk boven gekomen,
door een jong klerkje in een soort kantoortje ontvangen werd.
‘U zult even moeten wachten, juffrouw begon het ventje, “er is een andere juffrouw
bij mijnheer; u bent de achtste vandaag!”
Ze gaf geen antwoord. Ze kon nog niet praten, kortademig van inspanning. En hij,
met een air van gewicht tegenover zoo'n vreemde snoeshaan, die voor 't eerst een
voet in zijn kantoor zette, babbelde verder:
“Ja, van daag zijn er zeven geweest. Gisteren heeft mijnheer der tien laten komen,
en een brieven dat er waren! Niet te tellen meer op 't laatst. Een heel werk voor
mijnheer om er daar een van uit te zoeken, dat begrijpt u!”
Ze knikte mechanisch.
Tien gisteren, vandaag zeven; zij was dus de achttiende overdacht ze moedeloos,
terwijl ze, om maar eindelijk iets te zeggen het jongetje vroeg, of hij hier altijd alleen
werkte.
“Ja” deed hij gewichtig, hier zit ik alleen. Het is hier half wachtkamer, half
kantoortje, ziet u. Soms zit 't loopjongentje bij mij, als hij niets anders te doen heeft,
maar ik houd hier de boeken bij. Binnen op het groote kantoor zit mijnheer met de
juffrouw. Vandaag is de onze ondertrouwd, die is hier vier jaar geweest. Met
November komt er een nieuwe, u of een ander.’
‘U of een ander’, herhaalde zij bij zich zelf.
Natuurlijk voor dat klerkje was het precies gelijk wie daar binnen zat; voor haar
was het een levensquaestie! Er werden vrouwen
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genoeg gevraagd voor kantoorwerk, er was plaats genoeg op de arbeidsmarkt voor
vrouwen, die zooals zij, wat in haar mars hadden. Maar voor haar was 't honderdmaal
moeilijker dan voor een ander om een betrekking te vinden, omdat zij (en dat wist
ze zelf zoo goed!) haar uiterlijk zoo sterk tegen had.
Hoe dikwijls was haar in 't oogvallende leelijkheid haar al een beletsel geweest
voor een goede betrekking. Telkens, telkens was ze teruggewezen, ook als ze aan
alle eischen voldeed, om redenen die niemand haar eerlijk verteld had, maar die ze
voelde, neen, die ze wist, alsof men ze haar zwart op wit had voorgelegd.
Nu op dat laatste kantoor, waar ze zoo hard gewerkt had en zoo weinig verdiend,
hadden twee onder haar gestelde meisjes, mooie jonge dingen, haar het leven zoo
ondragelijk gemaakt, dat zij, na bij een heftige scène haar zelfbeheersching verloren
te hebben, haar ontslag had moeten vragen. Ze begreep dat ze haar prestige kwijt
was, en dat haar positie als chef onmogelijk was geworden.
En nu begon het zoeken weer opnieuw.
Als nu hier de patroon eens een oude man was, hoopte ze, die haar alleen als
arbeidskracht zou taxeeren, die haar niet critiesch zou bekijken, uit wiens blik ze niet
dadelijk het hoonende: O god wat 'n mormel! zou voelen. Niet als vrouw wilde ze
beoordeeld worden! Ze zou 't wel dadelijk willen zeggen als ze binnen kwam, dat
ze alleen haar werk, haar toewijding, haar kundigheden kwam aanbieden. Wat kwam
het er dan voor de zaak op aan of een mooi klein handje de brieven tikte, of een
groote peezige? Wat kon 't den patroon schelen of een jong frisch snuitje zich over
't papier boog om de gedikteerde brieven te stenografeeren of een groot bleek gezicht?
Het werk was toch de hoofdzaak, en dat durfde ze aan!
Ja als 't hier nu eens een oude, desnoods lastige brompot was, zoo veeleischend
voor zijn werk, dat hij van haar uiterlijk weinig notitie zou nemen!.... Gisteren tien,
van daag zeven. Zij was dus nummero achtien, dacht ze weer. Achttien, achttien,
dreunde 't door haar hoofd. Veel kans was er hier niet. Ze deed misschien nog wijzer
om zich maar terug te trekken, voor dat ze straks weer in een paar manne-oogen,
onuitgesproken medelijden of lichten spot met haar opvallende leelijkheid zou moeten
lezen.
Maar.... als ze hier heenging, moest ze 't toch weer ergens
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anders probeeren want ze moest toch haar brood verdienen, en het hier gevraagde
werk trok haar juist zoo aan! Neen, doorzetten en afwachten. Ze was nu eenmaal
begonnen, vooruit dan maar! Ze zou zich met een dosis onverschilligheid wel
pantseren.
Onwillekeurig richtte ze zich wat op.
Niemand, zelfs dat kleine klerkje niet, mocht haar aanzien, dat ze aan haar succes
twijfelde. Je zelf moest je toch hoog houden tegenover een ieder, al was elk gebaar,
elke beweging valsch, al voelde je je vertrapt, al hadt je je leven lang onder bespotting
geleden!
Een scherp belletje onderbrak haar gedachtenloop.
Het ijverig pennende klerkje wipte vlug van zijn stoel en ging het privékantoor
binnen.
‘Laat deze dame uit, Geert’ hoorde ze zeggen, ‘en laat die andere juffrouw, die je
zooeven aangediend hebt, bij me binnen!’
Een slank, goed gekleed meisje met iets zelfbewusts in houding en gang, passeerde
haar, en in 't rakelings voorbijgaan, lette ze direkt op, hoe mooi en gedistingeerd haar
voorgangster er uit zag.
‘Dat is vast verloren,’ dacht ze bitter. ‘Ik kon 't ook al niet ongelukkiger treften!’
En terwijl ze de van haar schouder gegleden boa, die haar scheefheid nog iets
maskeerde en haar vale tint wat opfleurde, vlug om hals en rug sloeg, ging ze zonder
eenige verwachting het kantoor binnen.
Gaat u zitten, juffrouw.... e...!’
‘Donkers’ vulde ze aan.
‘Juist, juffrouw Donkers’ herhaalde een heer, aan een bureau ministre gezeten,
dat midden in het groote vertrek stond.
Ondanks het in den laten namiddag al vervloeienden daglicht, zag ze dadelijk dat
ze tegenover een knappen jongen man zat, en deze teleurstelling ontmoedigde haar
zoo, dat ze zich voornam, niet veel te zeggen, en maar gauw weg te gaan. Hier was
't toch vergeefsche moeite, dat begreep ze.
De jonge man ondervroeg haar zakelijk, maar zeer welwillend.
Afgemeten en rustig, gaf ze toestemmend antwoord op alles.
Ja, ze typte vlug, en was op verschillende machines goed thuis. Ze stenografeerde
ook gemakkelijk en was gewend Engelsche stenogrammen op te nemen en dadelijk
te vertalen.
‘En zelfstandig werken?’ informeerde hij.
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Ja, dat stond immers in haar referenties!
‘En vacantie, veertien dagen per jaar, gaat u daarmee accoord?’
‘O, dat is ruim voldoende’ zei ze mat.
‘Ja, dan is alles in orde, dan heb ik op 't oogenblik niets meer te vragen’, besloot
hij.
Even was er stilte. Nu kan ik wel gaan, dacht ze, maar ze wachtte tot hij wat zeggen
zou.
‘Komt u eens wat dichterbij zitten juffrouw’, zei hij toen vriendelijk, ‘uw stem
kinkt mij zoo ver af, zoo zacht’.
Onwillig schoof ze haar stoel wat vooruit. Ze kon er waarachtig niet bij winnen,
om van dichtbij bekeken te worden! Wat wou die man dan van haar?
Ze had een scherp antwoord op de lippen, maar ze bedwong zich. Hij had immers
niets onaangenaams gezegd! Hij leek haar juist een sympathieke man, een echte heer.
En wat een keurig ingericht kantoor! Zelfs bij dit aarzelende licht was 't hier al
gezellig, hoe mooi moest 't hier 's zomers zijn, met dat hooge ruime uitzicht over al
die tuinen. Dat ze nu juist hier haar kansen nihil wist!
‘Er zijn heel wat sollicitanten geweest, juffrouw Donkers,’ begon hij weer. ‘Ik
heb verscheiden dames bij mij laten komen. U is de laatste. Nu zal ik u binnen twee
dagen antwoorden; maar ik wou u zeggen, dat u op alle meisjes die hier zijn geweest
een voorsprong hebt!’
Onwillekeurig gleed er een lachje over haar leelijk gezicht; haar gewilde strakheid
ontspande zich, en ze voelde zich iets weeker gestemd, toen ze zacht vroeg:
‘Is 't erg onbescheiden om u te vragen, wat ik boven mijn, concurrenten of collega's
zooals wij ons noemen, vóór heb?’
Hij wachtte even, alsof hij zijn woorden zocht.
‘Uw capaciteiten juffrouw Donkers, zijn ongeveer gelijk met die der andere
sollicitanten; trouwens ik heb in mijn annonce duidelijk omschreven wat ik eischte,
maar.... ik zal wel niet de eerste zijn. die u dat zegt,.... de natuur heeft u in zeker
opzicht wel zeer bevoorrecht.’
Ze verbleekte.
Het was alsof iemand haar plotseling een gevoeligen stomp tegen haar borst gaf.
Moeielijk haalde ze adem.
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Zoo sarcastisch, zoo brutaal had haar nog nooit een man gezegd, dat ze een
verschoppeling was. En ze moest zich inspannen om kalm te vragen. ‘In welk opzicht
vindt u mij zoo bevoorrecht, mijnheer?’
‘Ik vind dat u een bijzonder mooie stem hebt, juffrouw, une vraie voix d'or, en
ik.... ja, dat is natuurlijk iets persoonlijks, ik ben daar zeer gevoelig voor; Uw stem
hebt u werkelijk voor boven ieder ander!’
Sprakeloos keek ze hem aan. Nog nooit had iemand haar dit gezegd en ze wist
zoo gauw niet wat ze antwoorden moest. Maar zijn vriendelijke opmerking had haar
zoo blij, zoo warm gemaakt van binnen, dat ze zich plotseling rijk voelde met iets
dat al die mooiere, jongere vrouwen haar benijden konden.
‘Ik hoop dan’ zei ze eindelijk en haar stem klonk nu in lichte ontroering zeer
melodieus, ‘dat mijn stem hier bij u mijn voorspraak mag zijn!’
‘Ik wil er nog eens over nadenken, juffrouw Donkers, want als ik een keuze doe,
dan hoop ik dat 't een voor langen tijd zal zijn. Er zijn voor mij groote bezwaren
verbonden aan het veranderen van typiste, dus ik wil op mijn gemak vergelijken,
voor dat ik besluit. Maar zooals afgesproken, heeft u binnen twee dagen mijn
antwoord.’
Hij was opgestaan omdat hij 't onderhoud als afgeloopen beschouwde.
Weer viel 't haar op, toen hij nu in zijn volle lengte voor haar stond, hoe knap en
flink hij was. Hij greep naar een boven zijn hoofd hangend schelletje om den klerk
te roepen, maar hij tastte verkeerd. Onzeker zag ze zijn hand bewegen, totdat hij
toevallig het zilveren knopje beet pakte. En nog voordat de jongen bescheiden de
deur had opengeduwd om haar uit te laten, wist ze met ontstellende zekerheid, dat
die man daar vóór haar, totaal blind was.
Onwillekeurig ging ze een paar passen terug en keek nog eens naar het mooie
regelmatige gezicht, waarvan de doode oogen haar leelijkheid niet hadden kunnen
peilen.
En ze wist nu in eens, wreed-blij, dat dit noodlottige haar gelukskans was.
Opgewonden liep ze vlug het wachtkamertje door en de hooge trappen af, en in
haar vreemd-gelukkige stemming voelde ze,
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buiten gekomen den snerpenden wind niet, gaf ze acht op modder noch regen.
Hier zag ze dan eindelijk haar toekomst zorgenvrij voor zich! O! als ze nu hier
klaar kwam, bij dien blinde!.... Hoe veilig, hoe rustig te weten, dat hij je niet zag,
zich niet aan je leelijkheid stooten kon!....
En zoo versteend was ze, in haar levenslange misère van bespotte,
mismaakt-leelijke vrouw, dat geen zweem van medelijden ook maar één oogenblik
haar vreugdevol hopen op dit groote geluk temperde.
Twee weken later dikteerde hij haar zijn eersten brief.
Met haar voix d'or las zij dien hardop over!
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Studies over hedendaagsche Duitsche letterkunde.
(I. Hugo von Hofmannsthal.)
Door Herman Wolf.
Inleiding.
Voor G.H.
‘De literatuur-critiek’, heeft van Deyssel eens gezegd, ‘kan twee functiën verrichten:
zeggen, hoe het werk van een schrijver is, en zeggen, hoe het zoo komt te zijn.’
Hierdoor zijn twee essentieel verschillende methodes van literatuur-beschouwing
getypeerd. De eerste gaat uit van het gegeven product en tracht door beschrijvende
analyse, òf psychologisch, òf zuiver aesthetisch, het werk te doen kennen, tracht door
het te rangschikken in groepen, door het werk als schakel te doen zien van een
historische reeks, dit zoo zuiver mogelijk te bepalen, als behoorende tot zekere
stroomingen en onderhevig zijnde aan zekere invloeden van buitenaf. Kortom, zij
wil geven een alomvattende en alles doorziende, een volledige kennis van het werk
en tracht dit te bereiken door een aesthetisch-psychologisch-historische analyse. Haar
weg gaat van buiten naar binnen; zij klampt zich vast aan het gegevene en tracht,
door haar methode zooveel mogelijk te verfijnen, tot in den diepsten kern door te
dringen. Zij laat geen onoplosbare rest over; voor haar is alles ‘begrijpelijk’ mits zij
maar over voldoende gegevens beschikt. Heeft zij deze niet, dat weet zij, òf op
intuitieve wijze het ontbrekende aan te vullen, òf door vernuftige combinatie de
analyse verder door te voeren.
Deze literatuur-beschouwing is vruchtbaar, historisch belangrijk en heeft voor
sommige schrijvers uit het verleden zeer interessante resultaten opgeleverd. Zij is
een moderne voortzetting van de oude, bloot beschrijvende en omschrijvende methode,
slechts door toepassing van nieuwe psychologische en aesthetische factoren verdiept
en
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verfijnd. Zij is de heden ten dage officieele, op de leerstoelen gedoceerde methode,
die bij sommige harer beoefenaren tot hoogen bloei is gekomen en nog belangrijke
resultaten voor de historische literatuur-beschouwing geven kan. Maar - en dit is in
elk geval het onvolmaakte en volstrekt onvoldoende van deze wijze van behandeling
voor werken van hedendaagsche schrijvers - zij gaat van buiten naar binnen, van de
periferie tot het centrum. Zij plaatst zich tegenover het literair product als een
operateur met zijn mes; zij wil door analyse het wezen doen kennen; zij wil door
voortdurende ontleding van samengestelde feiten en gegevens; komen tot de oorzaak
van deze feiten en gegevens; zij wil den weg van het afgeleide naar den bron toe
volgen en meent dien bron gevonden te hebben, als zij alle ‘relaties’ en ‘functies’
van een schrijver heeft opgesomd en aldus de stuwkracht van zijn wezen heeft
aangetoond. Zij tracht, scheppingsdaad en wil op de wijze der beschijvende
psychologie te doen kennen. Dit is echter veelal een subliem zelfbedrog. Zelfs de
analyse, die met de beste en fijnste methode werkt, zal nooit het geheimzinnige
centrum vinden., wiens uitstralingen de waarneembare zichtbaarheden zijn; zij kan
nooit de eigenlijke bron, waaruit alle uitingen van een dichter opwellen, volledig op
deze wijze kennen. Zij is te zeer gebonden aan de voor-de-hand-liggende feiten, zij
moet zich te zeer vasthouden aan het gegeven materiaal, dan dat zij het diepere en
diepste wezen zal kunnen onderkennen. Haar werk is vlijtig graafwerk, dat af en toe
iets belangrijks en nieuws opdelft, maar haar snuffelende feitenvergarende jacht naar
‘psychologische factoren’, haar streven naar absolute volledigheid van alle
historisch-biografische gegevens, zal nooit het raadsel, het mysterie van de dichterziel
volledig kunnen onthullen. Zelfs al beschikt de literair-historicus over alle biografische
feiten, al weet hij volstrekt door welke mannen en door welke werken de dichter
‘beinvloed’ is, al kan hij precies zeggen tot welke groep deze historisch behoort en
in welke ‘richting’ hij staat, het is op deze wijze toch onmogelijk, het diepere zijn
van den dichter te leeren kennen. Het blijft een zelfbedrog van den historicus te
meenen, daardoor ‘wetenschappelijk’ den man te kunnen beschrijven en zijn psyche
te reconstrueeren. Al dit zoeken naar ‘typische’ en ‘merkwaardige uitingen’, al dat
wroeten in het particulier leven van den schrijver, om daaruit ‘bijdragen te putten
tot de kennis van het karakter,’ al het speuren naar ‘invloeden’ van buiten, is uiterst
oppervlakkig, gemakkelijk en lijkt eigenlijk onbe-
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schaamd. Het schijnt, dat bijna alle hedendaagsche letterkundige geschiedschrijvers
de geweldige onkieschheid van hun werk niet beseffen. Zij komen steeds weer
triomfantelijk aandragen met nieuwe bijdragen tot de kennis van dien en dien
schrijver, nieuwe feitjes uit diens leven en gelooven, door steeds maar dieper in te
dringen in bijv. het sexueele en erotische particuliere leven werkelijk verhelderend
en beter de werken te commenteeren. Alle respect en alle ontzag voor het mysterie
van het scheppende genie gaat zoodoende verloren. De dichterziel wordt geatomiseerd
en tot in de kleinste hoekjes microscopisch onderzocht, met lompe vingers betast en
bevoeld.
Maar deze methode zal zich zelve opheffen; zij zal op den duur in elk geval voor
schrijvers, die nog dicht bij ons staan en waartoe men den juisten historischen afstand
nog niet heeft gevonden, blijken onvoldoende te zijn. Doordat zij rationalistischpsychologisch het leven oplost in factoren, doordat zij het slechts ziet als een feit,
dat zich laat ‘begrijpen,’ door het te plaatsen in verschillende categorieën, doordat
zij gelooft, dat het leven, door het te snoeren in stelsels, die de verschijnselen
rangschikken naar ‘een bepaald gezichtspunt’, doorzichtiger wordt, heeft zij alle
besef verloren voor het scheppende leven zelf. Zij meent, uit het afgeleide den bron
te kunnen reconstrueeren, uit het gevolg de oorzaak af te leiden, uit het bepaalde het
bepalende, uit het accidens de substantie te vinden. Kortom, zij wil alles secundair,
in tweede instantie begrijpen. Zij heeft gedurig de neiging het post hoc met het propter
hoc te verwisselen.
Nu is er echter nog een geheel andere wijze van literatuur-beschouwing mogelijk:
‘beseffen, hoe het werk zoo komt te zijn,’ een methode, die mij de aangewezen weg
schijnt te zijn voor het beoordeelen van werken van hedendaagsche schrijvers.
Deze gaat van 't centrum naar de peripherie en doet a priori afstand van het
historisch- biografische; zij verwaarloost voorloopig zoowel 't cultuur-historische
milieu, als de uitwendige levensomstandigheden van den schrijver. Zij gaat uit van
een middelpunt, zij tracht te beseffen, hoe de grond-reactie van de scheppende
persoonlijkheid is. Zij wil op de wijze der intuitie beproeven direct in te dringen in
het levensgevoel, in de wereldbeschouwing, in de zienswijze van den schrijver, en
zóó het daaraan ten gronde liggende ‘oer-phenomeen,’ het ‘type’, de ‘idee’, beproeven
te vinden. Voor haar is de scheppingsdrang en -wil primair, de daaruit voortvloeiende
scheppingen zijn se-
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cundair. Voor haar is het willen voorloopig belangrijker dan het kunnen, het centrum
van grooter waarde en beteekenis dan de uitstraling, de bron liever dan het afgeleide.
Deze methode is echter veel moeilijker en gevaarlijker dan de andere, omdat haar
materiaal zooveel geringer is. Zij is veel ‘onwetenschappelijker’, omdat zij den
objectieven maatstaf, die de andere toch altijd in categorieën van verschillenden aard
bezit, mist, omdat zij afstand doet van het speuren naar ‘invloeden’, ‘stroomingen’
en ‘richtingen’ van buiten-af, - maar zij is wellicht artistieker, zij vereischt
ongetwijfeld een veel grooter kracht van medeleven dan de andere, zij staat ook veel
dichter bij de scheppende kracht van den schrijver, omdat zij zelf min of meer een
scheppende factor is. Haar werk wil geen doodende analyse, maar een scheppende
synthese zijn, die leeft, zooals het werk van een dichter leeft. Zij ziet de ‘disjecta
membra poetae’ en in één samenvattenden blik wil zij het gelaat des dichters achter
zijn werk aanschouwen. En deze aanschouwing groeit in den criticus. Hij vergroeit
langzamerhand met den dichter, die zijn ‘alter ego’ wordt. De scheiding tusschen
‘object’ en ‘subject’ wordt min of meer opgeheven: wat hij ziet is noch hijzelf, noch
de dichter zonder meer, maar een hoogere werkelijkheid, waarin het kunstwerk staat
als uitstraling van een leven, dat beiden omvat. Beide spiegelen zich in elkaar. Beide
worden gezien als een derde werkelijkheid: de ‘idee.’ Deze ‘idee’, dit
‘oer-phenomeen,’ is geen abstractie, maar het leven des dichters zelf in een zuiverder
vorm. Het is de spiegel, die zijn bestaan weerkaatst in zijn wezenlijkheid, met
uitschakeling van alle bijkomstigheden. Op deze wijze wordt de critiek noch een
koude objectieve analyse, die naar een kern tast, die haar altijd moet ontglippen,
noch een subjectief-ijdel zich-vereenzelvigen met den kunstenaar een opgaan-willen
in den andere, maar een scheppende, levende synthese, die evenmin het subject als
het object uitschakelt, maar deze in hoogere eenheid verbindt, die, hoewel zij zich
dus niet met den scheppenden kunstenaar vereenzelvigt, toch het kunstwerk herschept
op de wijze der diepere en hoogere aanschouwing. Haar werk, dus de critiek van
hedendaagsche schrijvers, zal niet zoozeer zijn een opsomming en ontleding van de
voorhanden werken van den schrijver, ook nog niet een schildering van
tijdstroomingen, waarin het oeuvre is ontstaan, of het aantoonen van persoonlijkheden
en kunstwerken, die het ‘beïnvloed’ hebben, maar met één sprong zal zij trachten
zich in het middelpunt van den dichter te plaatsen. De criticus zal beproeven intuitief
den klank-
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bodem van de ziel des schrijvers als de zijne te doen trillen; hij zal trachten, zijn
werken te verstaan als uitvloeisels van de levende, stuwende kracht van den dichter.
Eén ding is voor hem van noode: zoo zuiver mogelijk te aanschouwen, zoo innig
mogelijk het levens- en scheppingsproces van den dichter mede te leven, maar zich
toch niet zonder meer met hem te vereenzelvigen. De criticus zal met liefde luisteren
naar de stem van den dichter, maar de echo van zijn ziel zal toch altijd anders luiden.
Hij zal op deze wijze ontheven zijn van de taak, achtereenvolgens alle werken van
den dichter te behandelen; enkele, die hem schijnen het meest te voldoen aan de
grondconceptie, die hij zich van hem gemaakt heeft op de wijze der intuitieve
aanschouwing, zullen hem voldoende zijn als ‘illustratie’, mits hij deze conceptie in
haar zuiversten staat vermag te geven.
Ik zal nu pogen op deze wijze een portret te teekenen van eenige hedendaagsche
Duitsche en Oostenrijksche dichters en schrijvers. Natuurlijk zullen deze uit den aard
der zaak subjectief gekleurd zijn, omdat zij vanuit een zeer bepaald gezichtspunt zijn
gezien. Dit is het euvel en noodzakelijk gebrek van de in het voorgaande geschetste
methode: zij is eenzijdig en daardoor onvolledig. Maar zij heeft misschien één
verdienste: zij tracht te geven een levende, uit de onmiddellijke aanschouwing geboren
en zelfbeleefde samen-vatting, die, om waardevol te zullen blijken, ook voor zich
zelf zal moeten spreken en zóó haar belangrijkheid zal moeten waar maken.1)

I. Hugo von Hofmannsthal.2),
De knaap.
‘Früh gereift und zart und traurig.’
Hij was geen vroolijk, dartel kind, maar vroegtijdig reeds zag hij het geheimzinnige
leven aan met groote, vragende oogen. Hij was

1) Deze wijze van critiek, die er geenszins aanspraak op maakt oorspronkelijk te zijn is in
Frankrijk o.a. toegepast door Paul Bourget en André Suarès, in Engeland door Walter Pater
en in Duitschland door Rudolf Kassner.
2) De citaten zijn voornamelijk genomen uit ‘Die Gedichte und kleinen Dramen’ Leipzig
Inselverlag en ‘Die prosaischen Schriften gesammelt’ 2 Bände S. Fischer Berlin 1907.
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bang, hij voelde een onverklaarde angst, een vreemde huivering. Begreep heel vroeg,
dat het leven vol van een smartelijk mysterie is. Hij kende niet de naïeve
onbevangenheid van andere kinderen en in het spelen, waartoe men hem dwong lag
altijd iets gekunstelds, iets onechts Hij begon soms plotseling, zonder reden, te
schreien, of kon heel lang droomerig-hulpeloos voor zich uitstaren. Zijn gezicht had
ouwelijke trekken en de melancholie lag als een zachte schaduw over zijn vroegrijp
kindergezicht.
‘... Ein Kind mit Kinderaugen, die ängstlich sind und weinen wollen’... ‘altkluger
Weisheit voll und frühen Zweifels mit einer grossen Sehnsucht doch, die fragt.. mit
stillem Durst, der sich in Träumen wiegt.’
Een schuwe bevangenheid, een vroegtijdige angst voor het leven en een neiging
tot stille mijmering, een moede loomheid. - Maar toch kent de knaap reeds vroeg
ook de hevige extase, die de rijke mogelijkheden van het leven voorvoelt, die in luide
jubeling gelooft, dat al de zoete wenschen van het kinderhart in vervulling zullen
treden, die tijden van gloeiend en warm en hartstochtelijk verlangen, van
geheimzinnige en onuitputtelijke weelde en volheid. Dan is het mysterie, dat de
knaap in zich voelde en waarvoor hij eerst huiverde en bang de onthulling als
schrikbarende mogelijkheid vreesde, de bron van het groote, stralende en tintelende
geluk, en nu schijnt hem het één groote belofte, die op de vervulling wacht, die
ongetwijfeld komen moet.
‘... Wie abgerissne Wiesenblumen
ein dunkles Wasser mit sich reisst,
so glitten mir die jungen Tage,
und ich hab nie gewusst, dass das schon Leben heisst.
Dann stand ich an den Lebensgittern,
der Wunder bang, von Sehnsucht süss bedrängt,
dass sie in majestätischen Gewittern
auffliegen sollten, wundervoll gesprengt.
... Ein Knabe stand ich so im Frühlingsglänzen
und meinte aufzuschweben in das All,
unendlich Sehnen über alle Grenzen
durchwehte mich in ahnungsvollem Schwall...’

Zoo was de knaap ‘früh gereift und zart und traurig,’ met het groote, groote verlangen
naar het Leven. Reeds als kind voelt hij instinc-
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tief, hoe zijn Ik en dit Leven van elkander als door een klove zijn gescheiden. Hij
voelt zichzelf en het ‘Andere’ als tweeheid in onuitsprekelijke vervreemding. Dat
wat wij juist aan het echte kind lief hebben en waarom wij het zoo benijden: de
ongebroken eenheid van zijn ik en het ‘Andere,’ die begrijpende vertrouwelijke
teederheid, en dat heerlijke, nog onbewuste gevoel van deze eenheid, dat alles kende
hij niet. Hij denkt steeds, dat het wàre leven later komen moet, dat het Andere dan
tot hem en hij tot het Andere zal komen Zijn ziel draagt nu reeds de teekenen van
vroegtijdige gebrokenheid, van smartelijke angst en vrees. Hij ligt nu al ‘mit schweren
Gliedern bei den Wurzeln des verworrenen Lebens.’ Zoo was de knaap nooit jong;
een zware druk ligt op zijn ziel, een melancholieke ernst, een gebrek aan naïeviteit,
een groote overgevoeligheid, een geheimzinnig vermoeden van een groot, benauwend
geheim.
Als knaap is hij al de artist, die met buitengewone begaafdheid zijn gedifferencieerd
gevoel en zijne sublieme gedachten weet uit te beelden. De snaren zijner ziel worden
bespeeld door de schoonheid. Hij kent de geheimen der techniek der poezië, weet
op een leeftijd, dat andere kinderen nog kinderlijk spelen, de diepste en innigste
gevoelens en gedachten wonderschoon te verklanken in een taal, zoo zuiver en
melodieus, zoo rijk aan beeld en gaaf van vorm, dat men gevoegelijk van een ‘literair
wonderkind’ zou kunnen spreken. Maar de vloek, die hij als klein kind reeds op zich
voelde rusten, de zware druk op zijn ziel, de angst en de hopelooze innerlijke
gebrokenheid, groeit met de ontwikkeling van zijn verstandelijke vermogens. Hij is
niet in staat, de volheid, die hij soms in zich voelt, zonder meer uit zich te doen
stroomen en deze zóó te verwezenlijken; maar door de verstandelijke ontleding maakt
hij zijn geluk en smartgevoel dof en kleurloos en is hij aldus niet in staat, om zich
in volle waarachtigheid te geven. Hij voelt zich door een heimelijken schroom
belemmerd in zijn uitingen, zoodat ook de twijfel aan zijn jong kunstenaarschap in
hem opkomt en hij daardoor het volle geluk der volledige zelfverwerkelijking niet
kent. Zoo blijft de werkelijkheid meer een gesluierd geheim, een vaag vermoeden,
dan een bezit. Daarom schijnt hem de droom rijker en meer beteekenisvol dan de
realiteit, daarom vlucht hij nu al liever in een wereld van schoonen schijn en cultiveert
hij het schoone gebaar, dan dat hij de werkelijkheid om hem heen tracht te begrijpen,
te verdiepen en te verheffen tot een visioen van schoonheid. Aldus, als schoone
vergankelijkheid in droom aanschouwd, heeft hij, bijna een kind nog,
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de wereld der Renaissance lief. Zoo ontstaat ‘mit unerfahrenen Farben des Verlangens’
geschilderd ‘der Tod des Tizian’, waarin alle smart van zijn jonge ziel over zijn
onecht en twijfelachtig kunstenaarschap en alle geluk, dat te kunnen verklanken is
uitgedrukt.
DESIDERIO.
Siehst du die Stadt, wie jetzt sie drunten ruht?
gehüllt in Duft und goldne Abendglut
und rosig helles Gelb und helles Grau
zu ihren Füssen schwarzer Schatten Blau,
in Schönheit lockend, feuchtverklärter Reinheit?
Allein in diesem Duft, dem ahnungsvollen,
da wohnt die Hässlichkeit und die Gemeinheit,
und bei den Tieren wohnen dort die Tollen;
und was die Ferne weise dir verhüllt,
ist ekelhaft und trüb und schal, erfüllt
von Wesen, die die Schönheit nicht erkennen,
und ihre Welt mit unsern Worten nennen...
Denn unsre Wonne oder unsre Pein
hat mit der ihren nur das Wort gemein..
Und liegen wir in tiefem Schlaf befangen,
so gleicht der unsre ihrem Schlafe nicht,
da schlafen Purpurblüten, goldne Schlangen,
da schläft ein Berg, in dem Titanen hämmern sie aber schlafen wie die Austern dämmern.
ANTONIO.
Darum umgeben Gitter, hohe, schlanke,
den Garten, den der Meister liess erbauen,
Darum durch üppig blumendes Geranke
Soll man das Aussen ahnen mehr als schauen.
PARIS.
Das ist die Lehre der verschlungnen Gänge.
BATISTA.
Das ist die grosse Kunst des Hintergrundes
und das Geheimnis zweifelhafter Lichter.
TIZIANELLO.
Das macht so schön die halbverwehten Klänge,
so schön die dunklen Worte toter Dichter
und alle Dinge, denen wir entsagen.
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PARIS.
Das ist der Zauber auf versunknen Tagen
und ist der Quell des grenzenlosen Schönen,
denn wir ersticken wo wir uns gewöhnen.
GIANINO.
Du darfst dich nicht so trostlos drein versenken,
nicht unaufhörlich an das Eine denken.
TIZIANELLO.
Alsob der Schmerz denn etwas andres wär
als dieses ewige Dran-denken-müssen,
bis es am Ende farblos wird und leer....
So lass mich nur in den Gedanken wühlen,
denn von den Leiden und von den Genüssen
hab' längst ich abgestreift das bunte Kleid,
das um sie webt die Unbefangenheit,
und einfach hab' ich schon verlernt zu fühlen.
DESIDERIO.
Wer lebt nach ihm, ein Künstler und Lebend' ger,
im Geiste herrlich und der Dinge Bänd'ger
und in der Einfalt weise wie das Kind?
-------------------ANTONIO.
Wer ist, der seiner Weihe freudig traut?
BATISTA.
Wer ist, dem nicht vor seinem Wissen graut?
PARIS.
Wer will uns sagen, ob wir Künstler sind?...
DESIDERIO.
Er aber hat die Schönheit stets gesehen,
und jeder Augenblick war ihm Erfüllung,
indessen wir zu schaffen nicht verstehen
und hilflos harren müssen der Enhüllung.
Und unsre Gegenwart ist trüb und leer,
kommt uns die Weihe nicht von aussen her...
Die aber wie der Meister sind, die gehen,
und Schönheit wird und Sinn, wohin sie sehen.

De moeheid en de twijfel aan het ware kunstenaarschap, en daarbij een zeer groote
begaafdheid om zich uit te drukken, de gemakkelijkheid van soepele versvorming
en 't geprononceerd gevoel voor het muzikale rhythme doen spoedig, ook daar, waar
het gevoel zwijgt en de sensatie wegblijft, de neiging ontstaan om te veinzen, te
spelen en te goochelen
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met gevoelens en gedachten, die, wijl zij niet uit de volheid van het beleven zijn
geboren, onecht zijn. Zoo komt de lust tot het spel, en de vermomming, dus een
kunstmatige en gekunstelde wijze van scheppen in alle verleidelijkheid tot den jongen
dichter.
‘.. Also spielen wir Theater,
spielen unsre eignen Stücke,
frühgereift und zart und traurig.
die Komödie unsrer Seele,
unsres Fühlens Heut und Gestern,
böser Dinge hübsche Formel.,
glatte Worte, bunte Bilder,
halbes, heimliches Empfinden.,
Agonien, Episoden.....’
--------------------‘Wir haben aus dem Leben, das wir leben,
ein Spiel gemacht, und unsere Wahrheit gleitet
mit unsrer Komödie durcheinander.
Wie eines Taschenspielers hohle Becher je mehr ihr hinseht, desto mehr betrogen!
Wir geben kleine Fetzen unsres Selbst
für Puppenkleider. Wie die wahren Worte (an denen Lächeln oder Tränen hängen
gleich Tau an einem Busch mit rauhen Blättern)
erschrecken müssen, wenn sie sich erkennen,
In dieses Spiel verflochten, halb geschminkt,
halb noch sich selber gleich, und so entfremdet
der grossen Unschuld, die sie früher hatten!
Ward je ein so verworrnes Spiel gespielt?
Es stielt uns von uns selbst und ist nicht lieblich
wie Tanzen oder auf dem Wasser Singen,
und doch ist es das reichste an Verführung
von allen Spielen, die wir Kinder wissen,
wir Kinder dieser sonderbaren Zeit.
Was wollt ihr noch? So sind wir nun einmal,
doch wollt ihr wirklich solche Dinge hören,
Bleibt immerhin, wir lassen uns nicht stören.’

Op deze wijze is hij de ‘Schauspieler seiner selbst geschaffnen Träume,’ de jeugdige
artist van de ‘paradis artificiels’, de fijne, alles be-
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spiegelende en vernielende ontleder, de sceptische epigoon, de glimlachende leugenaar
en de met geveinsde sensaties spelende goochelaar der ziel.
Er is slechts één mogelijkheid voor den jongen dichter, om het leven uit te houden:
dat is de uit-putting van alle levensvormen, het volledig zich-geven aan alle inhouden,
die het leven heeft en die hij, als hij eenige er van genoten heeft, gelijk de schaal
eener vrucht kan wegwerpen, om dan weer gretig naar andere te grijpen en het spel
daarmede opnieuw te beginnen. Dit kenteekenend verlangen het leven, het koste wat
het wil, te beleven, deze ‘carpe diem’ leuze, zullen wij later opnieuw ontmoeten.
Alleen om te illustreeren, hoe dit levensgevoel en deze levens-visie reeds zeer vroeg
in hem ontwaakte, diene het volgende uit zijn eerste stuk ‘Gestern.’
... Es gährt in mir ein ungestümes Wollen
nach einem Ritt, nach einem wilden tollen,
So werde ich nach meinem Pferde rufen,
es keucht, die Funken sprühen von den Hufen.
Was kümmert's mich? Die Laune ist gestillt.
Ein andermal durch meine Seele quillt
ein unbestimmtes, schmerzendes Verlangen
nach Tönen, die mich bebend leis' umfangen...
So werd' ich aus der Geige strömen lassen
ihr Weinen, ihres Sehnens dunkle Fluten,
extatisch tiefstes Stöhnen, heisses Girren,
der Geigenseele rätselhaftes Bluten.
Ein andermal werd' ich den Degen fassen,
weil's mich verlangt nach einer Klinge Schwirren:
das Ross, das Geigenspiel, die Degenklinge,
lebendig nur durch unsere Laune leben,
des Lebens Wert so lang' sie uns es geben,
sie sind im Grunde tote leere Dinge!
Die Freunde so ihr Leben ist ein Schein,
ich lebe, der sie brauche, ich allein!
In jedem schläft ein Funken, der mir frommt,
der früher später doch zu Tage kommt.
Vielleicht ein Scherz, der meine Laune streichelt,
ein Wort vielleicht, das mir im Traume schmeichelt,
ein Rausch vielleicht, ein neu Geniessen,
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Vielleicht auch Qualen, die mir viel erschliessen,
vielleicht ein feiger, weicher Sklavensinn,
der mich erheitert, wenn ich grausam bin.
Vielleicht.. was weiss ich noch.. ich kann sie brauchen.
Weil sie für mich nach tausend Perlen tauchen,
weiline Angst nur ist in meiner Seele,
dass ich das Höchste, Tiefste doch verfehle.
Dem Tod neid' ich alles was er wirbt,
Es ist vielleicht das Schicksal, das das stirbt,
das andere, das grosse Ungelebte,
das nicht der Zufall schnöd' zusammenklebte.
Darum, Arlette, bangt mir im Genusse
Ich zage, wenn der volle Becher schäumt,
ein Zweifel schreit in mir bei jedem Kusse:
Hast du das Beste nicht vielleicht versäumt...
ich will mein Leben fühlen, dichten, machen,
erst wenn zum Kranz sich jede Blume flicht,
wenn jede Lust die rechte Frucht sich bricht,
ein jedes Fühlen mit harmonisch spricht,
dann ist das Leben leben, früher nicht.

Groei.
Een ivoren toren, waarin het licht door gebrande glazen ramen van gloeiende kleuren
gedempt schijnt, wordt de gewijde tempel van zijn innerlijk leven. Hij zondert zich
vroegtijdig af, hij vlucht in een artificieele wereld van verfijnd genot, waar hij zijn
precieuse beelden in fijne, genuanceerde woorden modelleert. Hij ontvlucht het
simpele leven, dat in stillen en vaak verheven eenvoud wordt geleefd. Hij moet zich
afzonderen, anders zou de realiteit zijn overgevoelige ziel kunnen beschadigen; hij
moet zich met een sluier omhullen, waarin met teere kleuren bizarre arabesken zijn
geweven en zich tooien met edele, zeldzame sieraden. Hij aanschouwt de natuur niet
direct en beleeft haar dan als zinnebeeld van den geest, maar hij voelt en beleeft haar
als symbool door het medium van de kunst. Zoo koestert hij in eenzame afzondering
zijn ziel, cultiveert hij zijn taal, zoo bouwt hij een wereld van schoonen schijn op en
bemint het gratievolle gebaar; maar soms, in doffe moeheid, heeft hij de
gewaarwording, dat het leven hem geluideloos voorbijgaat, beseft hij diep, hoezeer
hij nààst het Leven staat, en wij hooren een
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zachte klacht over het verloren geluk en het groote verlangen naar dit Leven; een
gloeiend en zwaarmoedig visioen van den Dood, alles verklankt in beelden van
decoratieven, pictureelen aard.

Erlebnis.
Mit silbergrauem Dufte war das Tal
der Dämmerung erfüllt, wie wenn der Mond
durch Wolken sickert, doch es war nicht Nacht.
Mit silbergrauem Duft des dunklen Tales
verschwammen meine dämmernden Gedanken,
Und still versank ich in dem webenden
durchsichtgen Meere und verliess das Leben.
Wie wunderbare Blumen waren da
mit Kelchen, dunkelglühend, Pflanzendickicht.,
durch das ein gelbrot Licht wie von Topasen
in warmen Strömen drang und glom. Das Ganze
war angefüllt mit einem tiefen Schwellen
schwermütiger Musik, und dieses wusst ich,
obgleich ich's nicht begreife, doch ich wusst es:
Das ist der Tod. Der ist Musik geworden,
Gewaltig sehnend, süss und dunkelglühend,
verwandt der tiefsten Schwermut.
Aber seltsam!
Ein namenloses Heimweh weinte lautlos
in meiner Seele nach dem Leben. Weinte,
wie einer weint, wenn er auf grossem Seeschiff
mit gelben Riesensegeln gegen Abend
auf dunkelblauem Wasser an der Stadt,
der Vaterstadt, vorüberfährt. Da sieht er
die Gassen, hört die Brunnen rauschen, riecht
den Duft der Fliederbüsche, sieht sich selber,
ein Kind, am Ufer stehn, mit Kindesaugen,
die ängstlich sind und weinen wollen, sieht
durchs offne Fenster Licht in seinem Zimmer...
Das grosse Seeschiff aber trägt ihn weiter
auf dunkelblauem Wasser lautlos gleitend
mit gelben, fremdgeformten Riesensegeln.

Dit gedicht, doorstraald van een geheimzinnig gloeiend licht, als een vaas van Gallé,
deze geïndividualiseerde stemmingscomplexen,

Groot Nederland. Jaargang 15

207
zijn de diepste uitdrukking van dit verlangen naar het Leven, dat onherroepelijk
voorbijgaat.
Hier is het verlangen nog niet geworden een hartstochtelijke kreet van vertwijfeling,
maar een stille mijmering, een zwaarmoedige, ontroerende klacht van den aestheet,
die het leven beleven wil, maar die, als hij de schoonheden en de innerlijkheid er
van wil voelen, plotseling ontdekt hoe deze hem ontglippen en hoe hij, arm en
huiverend van innerlijke koude, het leven slechts als verre mythe beseffen kan,
waarvan de diepste zin hem moet ontgaan en hij strekt zijn leege handen in droeve
wanhoop er naar uit. Het leven als mythe! Als het Andere, dat in vage, wazige verten
een rijk en geheimzinnig droomeiland schijnt, het leven als schoon zinnebeeld, en
de Dood als ware vervulling dieper en echter dan het leven.

Levensvolheid.
De ijdele zelf-bespiegeling, die onvruchtbaar als zij is, ieder smart- en geluksgevoel,
dat in de ziel opstijgt, door de ontleding en bewustmaking als het ware leegzuigt en
in de kiem smoort, om dan in diepe onbevrediging en doffe neerslachtigheid het
stukgedachte gevoel als onvervuld en onwezenlijk te beschouwen, moet òf volledige
opheffing en vervluchtiging van alle leven in de schimmen eener nihilistische
abstractie ten gevolge hebben, òf kan door een min of meer kunstmatigen drang naar
de daad en een ongebreideld zich-werpen-willen in het volle leven worden
overwonnen. Deze drang en innerlijke stuwing heeft de dichter in zijn jeugd reeds
als verre mogelijkheid beseft. De wil tot volledig zich-uitleven, het verlangen het
bloedwarme leven in 't hart te voelen kloppen, zwellend van levensvolheid, met
vliegenden adem juichend in dit rijke leven te stormen en het ‘Andere’ lief te hebben,
ondanks alles, was voor den dichter eertijds somwijlen een ideëele wezenstoestand.
Nu, moe van de voortdurende zelfkoestering, doet hij weer pogingen het leven zelf
direct in al zijne vormen en uitingen te beleven, tracht hij als het ware in stormloop
het ‘Andere’ te veroveren en tot overgave te dwingen, wil hij het liefhebben in alle
schakeeringen, het van alle zijden en richtingen doorpeilen en zóó, door zijn ziel
gewillig voor alle indrukken open te stellen, zich te laten medevoeren en medeslepen
in hoogten en diepten en alle sensaties in hun essentie te doorleven, tot het ware,
volle levensbesef te geraken.
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.. O, hättest du gelernt wie ich zu leben.
Dir wäre wohl.
Ich achte diese Welt nach ihrem Wert,
ein Ding, auf das ich mich mit sieben Sinnen
solange werfen soll, als Tag' und Nächte
mich wie ein ächzend Fahrzeug noch ertragen.
Leben! Gefangen liegen, schon den Schritt
des Henkers schlürfen hören im Morgengrauen
und sich zusammenziehen wie ein Igel
gesträubt vor Angst und starrend noch von Leben!
Dann wieder frei sein! Atmen! Wie ein Schwamm
die Welt einsaugen, über Berge hin!
Die Städte drunten funkelnd wie die Augen,
die Segel draussen voll gebläht wie Brüste,
die weissen Arme, die von Schluchzen dunklen
verführten Kehlen! Dann die Herzoginnen
im Spitzenbette weinen lassen und
den dumpfen Weg zur Magd...
Ich sage dir, es gibt nichts Lustigeres
als hier im Zimmer auf und niedergehen,
sich Wein einschenken, essen, schlafen, küssen
und draussen an der Tür den wilden Atem
von einem gehen hören, oder einer,
die lauert und in der geballten Faust
den Tod hält, deinen oder ihren Tod.
Dein Leben wie des Kaledonischen Königs
an ein Scheit Holz geknüpft an eine Kerze,
die, wo vor einem höchst verschwiegenen Spiegel
in sich verglühend vor Erwartung flackert und das, worauf der Widerschein der Fackel
indes du fährst zur Nacht mit Lust umhertanzt
vielleicht dein nasses Grab!... ‘Der abenteurer und die
Sängerin’

Dit avontuurlijke zich laten meeslepen door de golven van het volle leven, dit spelen
met den dood kan voor hem slechts eenigen tijd vervulling en bevrediging beteekenen.
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Taedium vitae.
‘Mijn ziel is zoo zwaar, dat geen gedachten haar meer dragen, geen
vleugelslag haar in den aether opheffen kan. Wordt zij opgeschrikt, dan
blijft zij aan de oppervlakte van de aarde, gelijk een een vogel bij het
aanbreken van een onweer. Over mijn ziel broeit een benauwenis, een
angst, gelijk het voorgevoel van een aardbeving.’
Sören Kierkegaard.
Het geluksgevoel, de dronkenheid der Levensextase, de hooge tijd der innerlijke
vervoering en de wellust, door het leven gedragen te worden en met den dood te
kunnen spelen, is opeens voorbij. Plotseling schijnt de ziel leeggevloeid, de dingen
hebben hun relief verloren; in plaats van de bloeiende schoonheid, die hij beleefde
in zijn levensvolheid, een doffe neerslachtigheid en een zwaar neerdrukkende
moeheid. Hoe deze verandering is geschied weet hij niet. Hij is uit de roes van
levenswellust ontwaakt, ontnuchterd, koud en star. Het brooze geluk is als eèn schoone
morgendroom bij het ontwaken verdwenen. De kleurlooze werkelijkheid is in haar
ongevoeligheid en hardheid in in haar plaats getreden. Het mocht niet zijn, dat hij
de weelde van het leven genoot. Als maskerade-kleeren vallen de schoone omhulselen
af en in naaktheid, ontdaan van haar tooi, gelijk een ontbladerde bloem, beseft zijne
ziel haar schamele armoede.
...Auf dem Wege blieben nur die Schalen.
Leere Schalen von genossenen Früchten,
herrliche Gesichter schöner Frauen,
lockig, mit Geheimnissen beladen,
Purpurmäntel, die um seine Schultern
kühn erworbene Freunde ihm geschlagen.
Alles dieses liess er hinter sich....

Thans beseft de dichter deze wrange waarheid: dat het Leven, het ‘Andere’, zich niet
openbaart aan hem, die als vreemdeling en avonturier de onthulling van haar geheimen
en haar schoonheid opeischt. Hij moet leeren inzien, dat het ware leven eeuwig voor
hem moet blijven een nooit te ontsluieren geheim, omdat hij de waarachtige,
onbevangen, naïeve liefde niet kent. Het baatte niet, dat hij zich aandreef, om het
Andere te veroveren, omdat hij nooit aan den bron, maar
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aan het afgeleide, aan de Kunst, zijn levensdorst wilde lesschen. Want de kunst, de
schoone verbeelding, had hem als knaap al geleerd, het leven te zien als visioen eener
werkelijkheid, die voor hem niet meer realiteit had dan de droom. Droom en
werkelijkheid waren één voor hem en de artistieke voorstelling van dezen droom
was hem liever dan het simpele leven zelf. De teedere, schuchtere, vaak gekunstelde
gevoeligheid had hem er toe gebracht, de werkelijkheid voorbij te zien, terwijl hij
meende haar overwonnen te hebben. Maar zijn kracht bleek toch niet opgewassen
tegen deze werkelijkheid, toen hij den aanval op het Andere, op het laatst in wanhoop,
als laatste redding uit geestelijken nood waagde. Toen moest hij na eene korte
geluk-sextase ontnuchterd terugdeinzen, terugzinken in moedelooze matheid, geknakt,
onmachtig zich op te richten tot de daad. Dan bedenkt hij, hoe velen met luchtig
gebaar onbezwaard door het leven kunnen glijden, met lichten tred als gracieuse
danseressen, en hoe hèm, die gedoemd is gekluisterd aan de aarde te blijven, dat niet
gegeven blijkt.

Manche freilich...
Manche freilich müssen drunten sterben,
wo die schweren Ruder der Schiffe streifen,
Andre wohnen bei dem Steuer droben,
kennen Vogelflug und die Länder der Sterne.
Manche liegen immer mit schweren Gliedern
bei den Wurzeln des verworrenen Lebens,
andern sind die Stühle gerichtet
bei den Sibyllen, den Königinnen,
Und da sitzen sie wie zu Hause,
leichten Hauptes und leichter Hände.
Doch ein Schatten fällt von jenem Leben
in die andern Leben hinüber,
und die Leichten sind an die Schweren
wie an Luft und Erde gebunden.

Zijn bestaan is in essentie lijden. Hij is voorbestemd, de eeuwige, onbewogen
toeschouwer te blijven, die al het lijden en sterven, bijna helderziend moet
aanschouwen en uitbeelden.
‘Er (der Dichter) ist da und wechselt lauter seine Stellenist nichts als Ohr und
Auge und nimmt seine Farbe von den Dingen, auf
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denen er ruht. Er ist der Zuseher, nein der versteckte Genosse, der lautlose Bruder
aller Dinge und das Wechseln seiner Farbe ist eine innige Qual: denn er leidet an
allen Dingen und indem er an ihnen leidet geniesst er sie. Dies Leidend-geniessen,
dies ist der ganze Inhalt seines Lebens. Er leidet, sie sosehr zu fühlen und er leidet
an dem Einzelnen sosehr als an der Masse. Er leidet ihre Einzelheit und leidet ihren
Zusammenhang. Das Hohe und das Wertlose, das Sublime und das Gemeine, er
leidet ihre Zustände und ihre Gedanken; ja blosse Gedankendinge, Fantome, die
wesenlosen Ausgeburten der Zeit leidet er, als wären sie Menschen. Denn ihm sind
Menschen und Dinge und Gedanken und Träume völlig eins; er kennt nur
Erscheinungen, die vor ihm auftauchen und an denen er leidet und leidet sie beglückt.
Er sieht und fühlt; sein Erkennen hat die Betonung des Fühlens, sein Fühlen die
Scharfsichtigkeit des Erkennens. Er kann nichts auslassen. Keinem Wesen, keinem
Dinge, keinem Fantom, keiner Spukgeburt seines menschlichen Hirns darf er seine
Augen verschliessen. Es ist, als hätten seine Augen keine Lider. Keinen Gedanken,
der sich an ihn drängt, darf er von sich scheuchen, als sei er aus einer andern Ordnung
der Dinge, denn in seine Ordnung der Dinge muss jedes Ding hineinpassen. In ihm
muss und will alles zusammenkommen. Er ist es, der in sich die Elemente der Zeit
verknüpft, in ihm oder nirgends ist Gegenwart.

Ballade des äusseren Lebens.
Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen,
die von nichts wissen, wachsen auf und sterben...
Und alle Menschen gehen ihre Wege.
Und süsse Früchte werden aus den herben
und fallen nachts wie tote Vögel nieder
und liegen wenig Tage und verderben.
Und immer weht der Wind und immer wieder
vernehmen wir und reden viele Worte
und spüren Lust und Müdigkeit der Glieder.
Und Strassen laufen durch das Gras, und Orte
sind da und dort, voll Fackeln, Bäumen, Teichen,
und drohende, und totenhaft verdorrte....
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Wozu sind diese aufgebaut? und gleichen
einander nie? und sind unzählig viele?
Was wechselt Lachen, Weinen und Erbleichen?
Was frommt das alles uns und diese Spiele,
die wir doch gross und ewig einsam sind
und wandernd nimmer suchen irgend Ziele?
Was frommts, dergleichen viel gesehen haben?
und dennoch sagt der viel, der ‘Abend’ sagt,
Ein Wort, daraus Tiefsinn und Trauer rinnt
Wie schwerer Honig aus den hohlen Waben.

Deze smartelijke aanschouwing en dit voortdurende lijdensbesef maken moe en
troosteloos. En deze sombere aanschouwing is niet beperkt tot het tegenwoordige,
tot het heden, maar ook alle smarten en vermoeidheden van het verleden beleeft hij.
Hij is ‘historisch belast.’
‘Ganz vergessener Völker Müdigkeiten
Kann ich nicht abtun von meinen Lidern,
noch weghalten von der erschrockenen Seele
stummes Niederfallen ferner Sterne.’
-------------------‘Die ist ein Ding, das keiner voll aussinnt,
und viel zu grauenvoll, als dass man klage:
dass alles gleitet und vorüberrinnt,
Und dass mein eignes Ich durch nichts gehemmt,
herüberglitt aus einem kleinen Kind
mir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd.
Dann, dass ich auch vor hundert Jahren war
Und meine Ahnen, die im Totenhemd,
mit mir verwandt sind wie mein eignes Haar.’

Bij dit lijden om en aan het Zijn komt dus nog deze historische belastheid, die daarom
zoo ondragelijk is, omdat zij niet de afmatting en moeheid is, die ontstaat als reactie
op hevige inspanning
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en die aanvaard kan worden als weldadige rust, maar deze bijna verbijsterende
moeheid is gegroeid uit een diep inzicht: alle smarten en vreugden, alle ervaringen,
spanningen en ont-spanningen, alle extasen en melancholiëen drukken hun blijvend
spoor af in de ziel en laten in haar tallooze stigmata achter, die niet kunnen genezen.
Alle sensaties van den man, van den knaap en het kind, ja ook die van het
voorgeslacht, blijven in het bewustzijn opeengehoopt en drukken de ziel door hun
zwaarte willoos en machteloos neer. Zijn psyche heeft geen stuwkracht en vitaliteit
genoeg, om zich uit en door zichzelf tot nieuwen groei uit haar gebrokenheid te
herstellen en de matheid zijner ziel is vaak zóó groot, dat 't lijkt of het innerlijke licht
zachtkens uitdooft. Dan beginnen alle woorden en begrippen hun inhoud te verliezen.
Dan wordt hij zich bewust van een ontzettende innerlijke leegte, die hem alles in
doffe kleurloosheid doet waarnemen. Hij kan niet spreken, want het uiten van klanken
ter aanduiding van iets bepaalds schijnt hem belachelijk. Hij kan zich niet bewegen,
want hij is niet in staat zich een vast en bepaald doel te stellen. In één woord: alle
vermogen, alle kracht tot verwerkelijking is hem een onmogelijkheid, alle bepaald
willen bespottelijke dwaasheid. De dichter beschrijft dezen toestand als reactie op
een tijd van hooge, volle extase en levenshartstocht in een imaginairen brief van
‘Philip Lord Chandos, jüngerer Sohn des Earl of Bath, an Francis Bacon, später Lord
Verulum und Viscount St. Albans, um sich bei diesem Freunde wegen des gänzlichen
Verzichtes auf literarische Betätigung zu entschuldigen.’
- - - ‘Mir erschien damals in einer Art von andauernder Trunkenheit das ganze
Dasein als eine grosse Einheit: geistige und körperliche Welt schien mir keinen
Gegensatz zu bilden, ebensowenig höfisches und tierisches Wesen, Kunst und
Unkunst, Einsamkeit und Gesellschaft; in allem fühlte ich Natur, in den Verirrungen
des Wahnsins ebensowohl wie in den äussersten Verfeinerungen eines spanischen
Zeremoniells; in den Tölpelhaftigkeiten junger Bauern nicht minder als in den
süssesten Allegorien; und in aller Natur fühlte ich mich selber.
- - - Es mochte dem, der solchen Gesinnungen zugänglich ist, als der wohlangelegte
Plan einer göttlichen Vorsehung erscheinen, dass mein Geist aus einer so
aufgeschwollenen Anmassung in dieseswusserste von Kleinmut und Kraftlosigkeit
zusammensinken musste, Äelches nun die bleibende Verfassung meines Innern ist.
- - - Aber, mein verehrter Freund, auch die irdischen Begriffe
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entziehen sich mir in der gleichen Weise. Wie soll ich es versuchen, Ihnen diese
seltsamen geistigen Qualen zu schildern, dies Emporschnellen der Fruchtzweige über
meinen ausgereckten Händen, dies Zurückweichen des murmelnden Wassers vor
meinen dürstenden Lippen?
Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen,
über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen.
Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, ein höheres oder allgemeineres Thema
zu besprechen und dabei jene Worte in den Mund zu nehmen, deren sich doch alle
Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen pflegen. Ich empfand ein
unerklärliches Unbehagen, die Worte “Geist”, “Seele” oder “Körper” nur
auszusprechen. Ich fand es innerlich unmöglich, über die Angelegenheiten des Hofes,
die Vorkommnisse im Parlament oder was Sie sonst wollen, ein Urteil
herauszubringen. Und dies nicht etwa aus Rücksichten irgendwelcher Art, denn Sie
kennen meinen bis zur Leichtfertigkeit gehenden Freimut: sondern die abstrakten
Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäss bedienen muss, um irgendwelches
Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze. Es begegnete
mir, dass ich meiner vierjährigen Tochter Katharina Pompilia eine kindische Lüge,
deren sie sich schuldig gemacht hatte, verweisen und sie auf die Notwendigkeit,
immer wahr zu sein, hinführen wollte, und dabei die mir im Munde zuströmenden
Begriffe plötzlich eine solche schillernde Färbung annahmen und so ineinander
überflossen, dass ich den Satz, so gut es ging, zu Ende haspelnd, so wie wenn mir
unwohl geworden wäre und auch tatsächlich bleich im Gesicht und mit einem heftigen
Druck auf der Stirn, das Kind allein liess, die Tür hinter mir zuschlag und mich erst
zu Pferde, auf der einsamen Hutweide einen guten Galopp nehmend, wieder
einigermassen herstellte....
Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr liess sich
mit einem Begriff unspannen. Die einzelnen Worte schwammen un mich; sie gerannen
zu Augen, die mich anstarrten und in die ich wieder hineinstarren muss: Wirbel sind
sie, in die hinabzusehen mich schwindelt, die sich unaufhaltsam drehen und durch
die hindurch man ins Leere kommt.’
In dezen toestand, na de hoogtij van levensdronkenheid, waarin het leven een
verward schimmenspel lijkt, in deze wanhopige moeheid en sombere neerslachtigheid
kunnen soms in een intuitief, bliksemsnel waarnemen de dingen en menschen van
een symbolieke, bijna magische
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kracht en beteekenis zijn. Visioenen stijgen op, zooals plotseling kometen opschieten,
wier schitterende stralenbundels weer evenzoo plotseling spoorloos uitdooven en
verdwijnen: dan is het, alsof het Absolute zich één oogenblik in menschen en dingen
wezenlijk spiegelt, men voelt de tijden der volheid nabij en de ziel tot klaarheid
ontwaakt, om daarna, als deze essentieele, mystieke aanschouwing zich in ijlen damp
heeft vervluchtigd, opnieuw in moedeloosheid te verzinken, met het besef, één
oogenblik de laatste dingen als door een kier te hebben aanschouwd en dus een
zweem der waarheid te hebben gezien, zonder het absolute wezenlijk te hebben
kunnen genaken.
‘Seither führe ich ein Dasein, das Sie, fürchte ich, kaum begreifen können, so
geistlos, so gedankenlos fliesst es dahin; ein Dasein, das sich freilich von dem meiner
Nachbarn, meiner Verwandten und der meisten landbesitzenden Edelleute dieses
Königreiches kaum unterscheidet und das nicht ganz ohne freudige und belebende
Augenblicke ist. Es wird mir nicht leicht, Ihnen anzudeuten, worin diese guten
Augenblicke bestehen; die Worte lassen mich wiederum im Stich. Denn es ist ja
etwas völlig Unbenanntes und auch wohl kaum Benennbares, dass, in solchen
Augenblicken, irgendeine Erscheinung meiner alltäglichen Umgebung mit einer
überschwellenden Flut höheren Lebens wie ein Gefäss erfüllend, mir sich ankündet.
Ich kann nicht erwarten, dass Sie mich ohne Beispiel verstehen, und ich muss Sie
um Nachsicht für die Albernheit meiner Beispiele bitten. Eine Giesskanne, eine auf
dem Felde verlassene Egge, ein Hund in der Sonne, ein ärmlicher Kirchhof, ein
Krüppel, ein kleines Bauernhaus, alles dies kann das Gefäss meiner Offenbarung
werden. Jeder dieses Gegenstände und die tausend anderen ähnlichen, über die sonst
ein Auge mit selbstverständlicher Gleichgültigkeit hinweggleitet, kann für mich
plötzlich in irgend einem Moment, den herbei zu führen auf keine Weise in meiner
Gewalt steht, ein erhabenes und rührendes Gepräge annehmen, das aus zu drücken
mir alle Worte zu arm scheinen. Ja, es kann auch die bestimmte Vorstellung eines
abwesenden Gegenstandes sein, dem die unbegreifliche Auserwählung zuteil wird,
mit jener sanft und jäh steigenden Flut göttlichen Gefühles bis an den Rand gefüllt
zu werden.’
- - - Von diesen sonderbaren Zufällen abgesehen, von denen ich übrigens kaum
weiss, ob ich sie dem Geist oder dem Körper zurechnen soll, lebe ich ein Leben von
kaum glaublicher Leere und habe Mühe, die Starre meines Innern vor meiner Frau
und vor meinen Leuten die Gleichgültigkeit zu verbergen, welche mir die
Angelegenheiten des
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Besitzes einflössen. Die gute und strenge Erziehung, welche ich meinem seligen
Vater verdanke, und die frühzeitige Gewöhnung, keine Stunde des Tages unausgefüllt
zu lassen, sind es, scheint mir, allein, welche meinem Leben nach aussen hin einen
genügenden Halt und den meinem Stande und meiner Person angemessenen Anschein
bewahren.’

Het leven in schoonheid.
‘Iedere aesthetische levensopvatting is geboren uit vertwijfeling.’ Sören
Kierkegaard.
Lodewijk van Deijssel zegt in zijn ‘Frank Rozelaar’: ‘De groote zienswijze, die dreigt
verloren te gaan en die wij moeten redden en bestendigen, is die van het leven en de
wereld te zien als iets moois.’
Deze zienswijze kan men de ‘aesthetische’ bij uitstek noemen en die is het, welke
de dichter heeft trachten te aanvaarden van zijn jeugd af. Hij heeft als knaap reeds,
zooals wij zagen, het schoone gebaar lief gehad, de pronk met het welluidende woord;
hij was de minnaar der zachte kleuren en schoone harmonieën. Zelfs de vage en doffe
levenstoestanden wist hij, door ze met de schoonheid als een kleurrijk en van edele
stof geweven gewaad te bedekken, min of meer te verwezenlijken en ze zóó als
stemming van gesublimeerde tragiek te genieten. Maar deze levensbeschouwing is
er een van innerlijke vertwijfeling; zij is geboren uit zelfkoestering en een geraffineerd
egoïsme. Zij is een dillettantisme van zeer bijzonderen aard. Zij is in den diepsten
zin onvruchtbaar, omdat zij de persoonlijkheid niet boven zich zelf kan verheffen.
Deze aesthetische levenswijze is op den duur niet vol te houden en te bestendigen
en eindigt in geestelijken dood. Wij zullen zien, hoe zich deze levensopvatting en
de reactie hierop bij den dichter heeft ontwikkeld. In zijn eerste werk ‘Gestern’ hooren
wij de klacht: ‘Ich taste kläglich, wenn mich die Dinge zwingen zu entscheiden, mich
zu entschliessen ist mir unerträglich und jedes Wählen ist ein wahllos Leiden. Ich
kann nicht wählen und ich kann nicht meiden.’ En als de een dit en de andere dat
wil roept hij uit: ‘O, wie ich sie beneide um ihr Wollen.’ Deze willoosheid gaat te
zamen met de angst, het ‘hooge moment’ aldoor en altijd te missen, de onmacht,
zich aan iets volledig te geven; de ziel is niet in staat een indruk zonder meer in zich
op te nemen: zij snijdt iedere sensatie, ieder gevoel, iedere gewaarwording bij den
wortel af. Deze worden dan bespiegeld en critisch op verstandelijke wijze ontleed,
kunnen dus niet in volle beteekenis en volle waarde aanschouwd en uitgeput worden.
Zij zijn
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plotseling onderbroken melodieën. Het leven heeft aldus ook geen plasticiteit, geen
werkelijk voelbare realiteit, maar alles wordt als eeuwig vloeiend en onbestendig
beseft, niets heeft blijvende, essentieele beteekenis. Het Ik is derhalve slechts een
woord, een begrip zonder tastbaren inhoud.
.. ‘Wer bin ich denn, welch eine Welt ist dies,
in der so Kleines hat soviel Gewalt.
Kein Festes nirgends! Droben nur die Wolken,
dazwischen ewig wechselnd weiche Buchten,
mit unruhvollen Sternen angefüllt....
Und hier die Erde, angefüllt mit Rauschen
der Flüsse, die nichts hält: des Lebens Kronen
wie Kugeln rollend, bis ein Mutiger drauf
mit beiden Füssen springt; Gelegenheit,
das grosse Wort; wir aber nur der Raum,
drin tausende von Träumen buntes Spiel
so treiben, wie im Springbrunnen Miriaden
von immer neuen, immer fremden Tropfen;
alle unsere Einheit nur ein bunter Schein.
Ich selbst, mit meinem eignen Selbst von früher,
vor einer Stunde früher gerade so nah,
vielmehr so fern verwandt als mit dem Vogel,
der dort hinflattert. - Weth in dieser Welt
allein zu sein ist übermassen furchtbar.
Dies fühl' ich, da ich meine Schwachheit nun
erkenne, aber dass ich dieses fühle
ist meiner Schwachheit Wurzel. Unser Denken
geht so im Kreis und das macht uns sehr hilflos.’
--------------.... ‘Einen Blick
hab'ich getan ins Tiefre. Irgendwo erkannt:
Dies Leben ist nichts als ein Schattenspiel:
Gleitet mit den Augen leicht darüber hin,
dann ist's erträglich. Aber klammre dich
daran und es zergeht dir in den Fingern.
Auf einem Wasser, welches fliesst, der Schatten
von Wolken ist ein minder nichtig Ding,
als was wir Leben nennen’....

Groot Nederland. Jaargang 15

218
Vandaar de neiging ‘jedes Tages Fluten als ein Schauspiel zu geniessen, die Schönheit
aller Formen zu verstehen und unserm eigenen Leben zuzusehen.’ De
stemmingscomplexen worden geconcentreerd, de ziel leeft in en door deze
stemmingen. En zóó wordt het leven een geheel van kleurige visioenen, lieve en
zachte aandoeningen, sublieme sensaties, gelijk een ruiker van kostbare en zeldzame
exotische bloemen, samengehouden door snoeren van edele steenen. Het verleden
wordt nu gezien als schoone maar beteekenislooze vergankelijkheid, de dood
glimlachend als verre mogelijkheid voorvoeld, op iedere plaats en in iedere
gelegenheid vindt hij zich te-huis, overal en aan alles kan hij zich assimileeren; hij
is de minnaar aller kleine en groote schoonheden, waar ook gevonden; hij laat zich
gewillig dragen door het rhythmus van het leven; in zachte cadens wiegt hij zich en
zijn bestaan is hem als een wandeling door een bloeienden tuin. En hij wil noch
gevaar, noch afgrond zien. Hij leeft in schoonheden zich zelve uit en koestert al het
edele en stijlvolle met innige teederheid.
Dit levensgevoel in al zijn schoonheid en avontuurlijkheid wordt uitgebeeld in het
wonderlijke en diepzinnige

‘Lebenslied’.
Den Erben lass verschwenden
an Adler, Lamm und Pfau
das Salböl aus den Händen
der toten alten Frau!
Die Toten, die entgleiten,
die Wipfel in dem Weiten ihm sind sie wie das Schreiten
der Tänzerinnen wert.
Er geht wie den kein Walten
vom Rücken her bedroht.
Er lächelt, wenn die Falten
des Lebens flüstern: Tod!
Ihm bietet jede Stelle
geheimnisvoll die Schwelle,
es gibt sich jeder Welle
der Heimatlose hin.
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Der Schwarm von wilden Bienen
nimmt seine Seele mit;
das Singen von Delphinen
beflügelt seinen Schritt:
ihn tragen alle Erden
mit mächtigen Gebärden.
Der Flüsse Dunkelwerden
begrenzt den Hirtentag.
Das Salböl aus den Händen
der toten alten Frau
lass lächelnd ihn verschwenden
an Adler, Lamm und Pfau.
Er lächelt der Gefährten die schwebend unbeschwerten
Abgründe und die Gärten
des Lebens tragen ihn.

Maar ook het meer artistieke en intellectueele piratendom verkondigt hij:
‘Er ist der Liebhaber der Leiden und der Liebhaber des Glücks. Er ist der Entzückte
der grossen Städte und der Entzückte der Einsamkeit. Er ist der leidenschaftliche
Bewunderer der Dinge, die von ewig sind, und der Dinge, die von heute sind. London
im Nebel mit gespenstigen Prozessionen von Arbeitslosen, die Tempeltrümmer von
Luxor, das Plätschern einer einsamen Waldquelle, das Gebrüll ungeheuerer
Maschinen: die Ubergänge sind niemals schwer für ihn und er überlässt dass
vereinzelte Staunen denen, deren Phantasie schwerfälliger ist - denn er staunt immer,
aber er ist nie überrascht, denn nichts tritt völlig unerwartet vor ihn, alles ist, als wäre
es schon immer dagewesen und alles ist auch da, alles ist zugleich da. Er kann kein
Ding entbehren, aber eigentlich kann er auch nichts verlieren, nicht einmal durch
den Tod. Die Toten stehen ihm auf, nicht wann er will, aber wann sie wollen und
immerhin sie stehen ihm auf. Sein Hirn ist der einzige Ort wo sie für ein Zeitatom
nochmals leben dürfen und wo ihnen, die vielleicht in erstarrender Einsamkeit hausen,
das grenzenlose Glück der Lebendigen zuteil wird: sich mit allem, was lebt, zu
begegnen....
Die Toten leben in ihm, denn für seine Sucht, zu bewundern, zu
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bestaunen, zu begreifen ist dies Fortsein keine Schranke. Er vermag nichts wovon
er einmal gehört, wovon ein Wort, ein Name, eine Andeutung, eine Anekdote, ein
Bild, ein Schatten, je in seine Seele gefallen, jemals vollig zu vergessen. Er vermag
nichts in der Welt und zwischen den Welten als non-avenu zu betrachten. Was ihn
angehaucht hat und wäre es aus dem Grab, darum buhlt er im stillen. Es ist ihm
natürlich, Mirabeau um seiner Beredsamkeit willen und Friedrich den Zweiten um
seiner grandiosen Einsamkeit willen und Warren Hastings um seines Mutes willen
und den Prinzen von Ligne um seiner Höflichkeit willen zu lieben, und Maria
Antoinette um des Schafottes willen und den Heiligen Sebastian um der Pfeile willen.
Jeder Stand wünscht seinen Pindar, aber er hat ihn auch. Der Dichter, wenn er an
dem Haus des Töpfers vorüberkommt, oder an dem Haus des Schusters und durchs
Fenster hineinsieht, ist so verliebt ins Handwerk des Töpfers oder des Schusters,
dass er nie von dem Fenster fortkäme, wäre es nicht, weil er dann wieder dem Jäger
zusehen muss oder dem Fischer oder dem Fleischhauer.’
Voor dezen levensdillettant is het leven louter een aesthetisch verschijnsel. 't is
literatuur geworden. Maar dit zwierige glijden over de oppervlakte van het leven,
zorgvuldig de diepten en de grondige aanraking met dingen, menschen en toestanden
vermijdend, dit zachte, weemoedige beweenen zijner schoone vergankelijkheden het
voortdurend verwijlen-willen in den tempel der Schoonheid, kan op den duur zijn
voosheid en halfheid niet verbergen. Er komt een tijd - dien wij al vroeger hebben
geschetst - van reactie en diepere zelfkennis. Dan onthult zich het stijlvolle
aesthetische levensgedrag als een onmogelijke levensbeschouwing. De kunstmatigheid
van deze leefwijze, de leegheid en de wortelloosheid van het Ik wordt beseft. In ‘der
Tor und der Tod’ heeft de dichter 't inzicht in de diepe tragiek van dit dualisme: leven
willen in louter schoonheid en dit toch niet te kunnen volhouden, op aangrijpende
wijze vertolkt.
‘Was weiss denn ich vom Menschenleben?
Bin freilich scheinbar drin gestanden,
aber ich hab es höchtens verstanden,
konnte mich nie darein verweben.
Hab mich niemals daran verloren.
Wo andre nehmen, andre geben,
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blieb' ich bei seit, im Innern stummgeboren.
Ich hab von allen lieben Lippen
den wahren Trank des Lebens nie gesogen,
bin nie von wahrem Schmerz durchschüttert,
die Strasse einsam schluchzend nie gezogen.
Wenn ich von guten Gaben der Natur
je eine Regung, einen Hauch erfuhr,
so nannte ihn mein überwacher Sinn
unfähig des Vergessens, grell beim Namen.
Und wie dann tausende Vergleiche kamen,
war das Vertrauen, war das Glück dahin.
Und auch das Leid! Zerfasert und zerfressen
vom Denken abgeblasst und ausgelaugt!
wie wollte ich an meine Brust es pressen,
wie hätt ich Wonne aus dem Schmerz gesaugt:
Sein Flügel streifte mich, ich wurde matt,
und Unbehagen kam an Schmerzes statt.
........................
Ich hab' mich so an Künstliches verloren,
dass ich die Sonne sah aus toten Augen
und nicht mehr hörte als durch tote Ohren.
Stets schleppte ich den rätselhaften Fluch,
nie ganz bewusst, nie völlig unbewusst,
mit kleinem Leid und schaler Lust,
mein Leben zu erleben wie ein Buch,
das man zur Hälf, noch nicht und halb nicht mehr begreift,
und hinter dem der Sinn erst nach Lebendgem schweift. Und was mich quälte und was mich erfreute,
mir war als ob es nie sich selbst bedeute,
Nein! künftgen Lebens vorgeliehner Schein
und hohles Bild von einem vollern Sein.
So hab' ich mich in Leid und jeder Liebe
verwirrt mit Schatten nur herumgeschlagen,
verbraucht, doch nicht genossen alle Triebe,
in dumpfem Traum, es würde endlich tagen.
.......................
Wie auf der Bühn ein schlechter Komödiant aufs Stichwort kommt er, red't sein Teil und geht
gleichgültig gegen alles andre, stumpf,
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vom Klang der eignen Stimme ungerührt,
und hohlen Tones andre rührend nicht:
So über diese Lebensbühne hin
bin ich gegangen ohne Kraft und Wert.’

Zóó wordt ons het leven van den dichter in zijn diepe tragiek tot symbool. Want lijkt
het niet, alsof wij, ‘Kinder dieser sonderbaren Zeit’, deel hebben aan dit symbool,
deze idee? Is ons dit leven in zijn gebrokenheid geen zinnebeeld van eigen smarten
en vertwijfelingen, van eigen leed en moedelooze loomheid? Deze
levensbeschouwing, lokkend en verleidelijk als sirenenzang, deze heele zienswijze,
die, zoo uitsluitend gericht op het Schoone, de beteekenis er van overschatten moet,
is, zooals gezegd, geboren uit vertwijfeling. Vertwijfeling over de onmacht, het leven
in zijn essentie zonder meer, eenvoudig en ongedifferencieerd, te beleven en te
aanvaarden. De dichter zweeft a.h.w. boven het leven en ziet, dat tallooze sensaties
ondergaan en menigvuldige toestanden beleefd worden, die hem prikkelen en
aanzetten tot pogingen, zich van deze stemmingen en toestanden te laten doortrekken.
Maar de innerlijke kilheid is te groot, de twijfel en het ongeloof te machtig, dan dat
hij de primitiviteit en de heroïek van het leven, ‘gewaltig schlicht im Nehmen und
im Geben’, kan beseffen. Hij, een mensch met groote innerlijke cultuur en verfijnden
smaak, snoept van iedere spijze, snuift behagelijk den geur van iedere bloem op en
streelt liefkozend alle schoone dingen met zijn gevoelige handen Maar hij kent noch
de spijzen, noch de bloemen, noch de dingen, omdat zijn ziel een complex blijft van
louter indrukken, zonder vasten ondergrond en achtergrond. Hij heeft geen Ik, zijn
vreugde en zijn smart zijn broos, zijn liefde en haat veelal geveinsd, zijn extase een
stroovuur en zijn melancholie is meer apathie en onbepaalde leegheid dan echte
smart. Hij vertrouwt het leven niet en is bang en onrustig, omdat hij niets wil missen
en steeds bereid is zich te werpen op, alles wat zich hem aanbiedt en ook steeds weer
geneigd, om, als hij zijn voelhorens uitgestrekt heeft, deze weer angsrig en schuw
terug te trekken.
En ook niet de Liefde, noch de erotisch-sexueele, noch de meer vergeestelijkte,
schijnt hij goed te kennen. Bijna nooit hoort men hem de verrukking en
smartelijkheden der liefde bezingen. Slechts in gedempten toon vernemen wij af en
toe wel eens een motief van dezen aard in sommige gedichten en in de kleine drama's,
maar zij blijven bijkomstig.
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Toch, niettegenstaande dit alles, haat en veracht hij het leven niet. Hij heeft, bij alle
zucht naar finesses, het groote verlangen naar het eenvoudige leven van stille vreugde,
dat in primitieve normaliteit wordt geleefd. Het leven in zijn banaliteit, in zijn
eenvoudige hartelijkheid, schijnt hem, dien ‘verschleiert Leben, Herz und Welt’ is,
in zijn stille onschuld het verloren paradijs.
Vragen wij ten slotte, wat, behalve de symbolieke beteekenis, de artistieke waarde
en het gehalte van zijn problematische persoonlijkheid is, zoo kunnen wij gevoegelijk
zeggen, dat het weinig menschen gegeven is, zóó volmaakt en zuiver hun innerlijke
tragiek en gebrokenheid uit te beelden. Hoewel zijn dramatische kracht zeer gering
is en hij in zijn stukken niet meer dan lyrische stemmingsbeelden in vaak zelfs holle
rhetoriek geeft, als zuiver lyricus is hij van een wonderschoone, volle, rijke en vaak
diepzinnige subjectiviteit. Hij is de geboren artist, die gewend is elke situatie, elke
sensatie, iedere gedachte en ieder gevoel te zien onder het gezichtspunt der zuivere
schoonheid. Hij ziet, zooals gezegd, de natuur slechts door het medium van de kunst,
en hij symboliseert zóó elke aanschouwing en waarneming op sublieme wijze. Wat
hij zelf van Stefan George's gedichten heeft gezegd, geldt ook voor de zijne:
‘Wovon unsere Seele sich nährt, das ist das Gedicht, in welchem, wie im
Sommerabendwind, der über die frischgemähten Wiesen streicht zugleich ein Hauch
von Tod und Leben zu uns herschwebt, eine Ahnung, des Blühens, ein Schauder des
Verwesens, ein Jetzt, ein Hier und zugleich ein Jenseits, ein ungeheueres Jenseits.
Jedes vollkommene Gedicht ist Ahnung und Gegenwart, Sehnsucht und Erfüllung
zugleich. Ein Elfenleib ist es, durchsichtig wie die Luft, ein schlafloser Bote, den
ein Zauberwort ganz erfüllt; den ein geheimnisvoller Auftrag durch die Luft treibt:
und im Schweben entsaugt er den Wolken, den Sternen, den Wipfeln, den Lüften
den tiefsten Hauch ihres Wesens und der Zauberspruch aus seinem Munde tönt getreu
und doch wirr, durchflochten mit den Geheimnissen der Wolken, der Sterne, der
Wipfel, der Lüfte.’
‘Ein Augenblick kommt und drückt aus tausenden und tausenden seinesgleichen
den Saft heraus, in die Höhle der Vergangenheit dringt er ein und den tausenden von
dunklen erstarrten Augenblicken, aus denen sie aufgebaut ist, entquillt ihr ganzes
Licht: was niemals da war, nie sich gab, jetzt ist est da, jetzt gibt es sich, ist
Gegenwart, was niemals zu sammen war, jetzt ist es zugleich, ist
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es beisammen schmilzt ineinander die Glut, den Glanz und das Leben. Die
Landschaften der Seele sind wunderbarer als die Landschaften des gestirnten
Himmels: nicht nur ihre Milchstrassen sind tausende von Sternen, sondern ihre
Schattenklüfte, ihre Dunkelheiten sind tausendfaches Leben, Leben, das lichtlos
geworden ist durch sein Gedränge, erstickt durch seine Fülle. Und diese Abgründe,
in denen das Leben sich selber verschlingt, kann ein Augenblick durchleuchten,
entbinden, Milchstrassen aus ihnen machen. Und diese Augenblicke sind die Geburten
der vollkommenen Gedichte, und die Möglichkeit volkommener Gedichte ist ohne
Grenzen wie die Möglichkeit solcher Augenblicke. Wie wenige gibt es dennoch, wie
sehr wenige. Aber dass ihrer überhaupt welche entstehen, ist es nicht wie ein Wunder?
Dass es Zusammenstellungen von Worten gibt, aus welchen, wie der Funke aus dem
geschlagenen dunklen Stein, die Landschaften der Seele hervorbrechen, die
unermesslich sind wie der gestirnte Himmel, Landschaften, die sich ausdehnen im
Raum und in der Zeit, und deren Anblick abzuweiden in uns ein Sinn lebendig wird,
der über alle Sinne ist. Und dennoch enstehen solche Gedichte....’
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De komedianten.
Door Louis Couperus.
VII.
De Megalezia! De Megalezia!! De Groote-Godinnendag, dag vóor de n o n a e van
April! Reeds in den allervroegsten morgen, toen de nacht nog schemerde, was Rome
ontwaakt, was Rome krankzinnig geslagen van feestkoorts. Het begon met de
kinderen, die reeds vóor de dageraad toeterden met trompetten en oorverdoovend
kletterend sloegen met kleine cymbalen op straat. Niemand kon slapen meer; iedereen
stond, koortsig, op; in allervroegste ure werden de Baden van Titus bestormd....
Werden in de taveernen bij de Baden de kommetjes gestremde melk uitgedronken....
Liepen de slaven, vrij, galmend, op straat. En was alle bezigheid en arbeid gestaakt.
Dacht niemand aan zijn proces en zijn advocaat. Stroomde het naar den Tempel van
Rheia Kubele, over de legendarische Cacustrap en voor het kleine Huis van Livia,
om de processie te zien....
De Megalezia! Het feest der herleving van Attis, der Godenmoeder Geliefde! Alle
somberheid en rouw had uit, sedert tien dagen geleden het heilige Mysterie met
eindeloozen weeklacht en klaagzang gevierd was. Toèn was op den dag van het
‘Intrat-Arbor’ de Denneboom, waaronder Attis gestorven was, violeomkranst, door
den Archigallus van Rome en de Dendroforen in processie rond gedragen, was de
Rouw, om Attis, waren de Vasten geweest, hadden op den D i e s S a n g u i n i s , ter
herdenking van Attis' Dood en Zelfverminking om zijn ontrouw aan der Goden
Moeder,
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de Gallen in smart en bezetenheid zijn voorbeeld gevolgd, en zich, tot bloedens toe,
dànsende, op het plein voor den tempel, de mannelijkheid verminkt en weêr verminkt:
in telkens herhaald symbool, schijnbaar, het roode bloed, dat geen bloed was, zichtbaar
voor de oogen der menigte vloeiende.... Toen, na zoo veel Smart en Rouw, waren
de Hilaria geweest, dag van Herleving en vroolijkheid, van dwaze grappen en
uitbundigheid - was het Beeld der Godin - als toen het éenmaal uit Pessinus was
overgebracht - met groote plechtigheid ondergedompeld in de Almo, had het volk
zich daarna gebaad in de Almo....
Maar heden, tien dagen later, begonnen de Megalezia! De Megalezia!! Een week
van feest, van Scenische Spelen in het Theater van Pompeïus, van Athletische Spelen
in het Colosseum en Circus Maximus, van over en weêr gewisselde uitnoodigingen
der patriciërs tot avondmaal nà de Spelen, van veel vrijheid voor de slaven, die de
schouwspelen mochten bezoeken, van feest, féest, féest voor iedereen!! Wie op was,
gebaad had, ontbeten, voegde zich in den stroom, die golfde naar het tempelplein en
het óverstroomde. De menigte stond dicht op een gedrongen. De Tempel was open,
de zuilen waren omkranst met lauwer en sparrefestoen; in de geurvaten tusschen de
zes Corinthische zuilen walmde de wolk van wierook, spiraalde weg in de
blauwluchtige lente. In korven, op de treden stapelden de viooltjes, - bloemen van
Attis, - die de Gallen uitdeelden onder het volk, tegen vergoeding: ieder stak zich
viooltjes in gordel, in boezem, achter het oor....
In vroegere eeuwen - die der Republiek - vóor het Keizerrijk, waren de Scenische
Spelen, die nu in het Pompeïus-Theater plaats zouden hebben, vertoond op dit plein,
op de traptreden des tempels. Nu echter verzamelde zich, 's vroegmorgens, het volk
om den telkens herhaalden omgang te zien. De priesters, die den tempel uit traden,
dragende het heel heilige Beeld:
- M a t e r D e u m M a g n a I d a e a e ! galmden zij. Groote Godenmoeder der
Ida!
Zij gingen de treden af, torsende onder een baldakijn het Beeld, vormenloos,
verweerd hout, maar ontzagwekkend heilig, nauwlijks zichtbaar onder een zwaar
met goud geborduurden sluier, en die af hing met zware gouden franje. Priesters, als
Korybanten verkleed, demonen der bosschen der Ida, dansten om het Beeld den
Pyrrhischen dans, zwaard kletterend op schild: herinnering aan
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Rheia Kubele's barenswee, toen zij Jupiter had gebaard en hare kreten waren
versmoord onder der Korybanten luidruchtig wapengekletter om haar kind te redden
voor den vader, Saturnus, die het kroost opvrat tot de Eeuwige zoû worden geboren:
- M a t e r D e u m M a g n a I d a e a e ! bassebrulde de Archigallus; de Gallen
galmden na.
Een tweede processie trad uit. En de Archigallus, terwijl het Beeld terug in den
tempel gevoerd werd, brulde, handen geheven:
- A c u s M a t r i s ! A c u s M a t r i s ! Heilige Navel der Moeder!!
En de Gallen galmden na....
Priesters torsten den Navel aan: op een tafel rees de donkere, pyramide-vormige
meteoor, die, uit den hemel gevallen, de Navel van Rheia Kubele was: met juweelen
ingezet, schitterde de Steen onder een sluier en het volk gaapte, ontzet....
En kochten de naveltjes, die de priesters, op de tempeltreden verkochten.... Toen
plotse ontroering:
- De Keizerin....!!
Aller oogen richtten zich van de heilige dingen naar het Huis van Livia, - het
kleine, bevallige huis, waar Augustus' vrouw, Tiberius' moeder, hare laatste
weduwdagen gesleten had. Het was met onderaardsche gangen vereenigd met het
Flavische Paleis, dat zijn achtergevels, ginds op den heuvel ten Noorden van den
Rheia-tempel verhief. Het zuilde kleintjes sierlijk, een kleinood gelijk, aan den voet
der reusachtige zuilen van het paleis. En tusschen die bevallige zuiltjes, als in een
loge, was de Keizerin, Domitia, met hare vrouwen, zichtbaar geworden. Het wriemelde
nu alles van dichte menigte; op de oeroude Trap van Cacus - trap der mythe, waarin
Herkules den reus Cacus hier ter plaatse versloeg - verdrong tot stikkens toe zich het
volk, om te zien het Beeld, den Navel.... nu, Domitia. In de zuilengangen van het
paleis ook verdrong zich de menigte der hofbeambten, stond de, in glinsterkuras de
zon weêrspiegelende, wacht der Praetorianen. Het marmer tintelde aan de lange
zuilenschachten als met loodrechte lijnen van onversmeltbare sneeuw, de trappen
traden met vele treden neêr in even schaduw-aangeblauwde horizontale vegen; op
de hoeken der tympanen, op de eerezuilen schitterden, schel goud, de vergulde
beelden, de zegegodinnen, de beeldgroepen, de het azuur insteigerende
q u a d r i g a e .... En van overal, uit het volk, gingen de oogen naar Domitia, die daar
verschenen was,
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hoog rond gekapt, de wijde feestch l a m y s om zich: het keizerinnepurper en -goud.
Om haar heure vrouwen en men wees ze elkaâr, zich voorover dringende op de breede
treden van de Cacustrap.
- Domitilla naast haar....? Maar Nigrina is.... Sst!
Zij spraken het niet uit, uit bijgeloof, uit eerbied voor de Megalezia èn voor
mogelijke luistervinken in de menigte.
- Domitilla, zusterskind van Domitianus.... En daarnaast Crispina....?
- Ja, de zuster van Crispinus....
- Fabulla.... De vriendin van Nigrina, diè is....
- Ja, die is.... Sst!
- Domitia's nicht, Fabulla, zie je? Wel een mooie meid, hè?
- Domitilla is mager, hè?
- Gekàpt zijn ze, met die ronde krullepruiken....!
- Zijn het pruiken?
- Sst!!
- Nou, ik zeg niets....
- Crispina, die is een Egyptische, hè? En Crispinus.... een slaaf uit....?
- Ststt! Pas op!! De verklikkers....
Het fluisterde nu zachter:
- Is, wie Nigrina heeft....?
- Sst!!
- Al gepakt??
- Ze zeggen van ja.... Lang zal het niet duren, àls ze hem hebben gepakt, òf....
- Sst!
- .... Ze krúizigen hem....
- Ze krúizigen hem....
- Komt de Keizer niet kijken!
- Sssttt.... - - - M a t e r D e u m M a g n a I d a e a e !! basgalmde allerplechtigst de Archigallus.
De processie trad weder den tempel uit: het Beeld werd vóor de Keizerin heen
gedragen....
- A c u s M a t r i s ! A c u s M a t r i s !! gilden schril de gesnedene Gallen. En de
heilige Navel volgde....
Maar de Keizerin, door een hofbeambte, deed den Archigallus aanbieden een
schaal, waarop haar gift in goudstukken lag....
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- Mater Deum! Acus Matris!
De processies gleden den tempel weêr in....
- Het wordt tijd, roezemoesde het onder het volk, en zij zagen naar de zon.
- Zeker wordt het tijd.... Het Theater gaat open....
- We moeten er bij zijn.... Vroeg al....
- Om goede plaatsen te krijgen....
- Vooruit dan!
- Vooruit dan! Vooruit dan toch!
Zij drongen. Zij verdrongen zich over de Cacustrap, scholden, vloekten, scheurden
elkander twistende de feestkleederen. De kinderen schreeuwden of toeterden met de
trompetten of sloegen kletterend met de koperen cymbeltjes. De moeders hielden
zich de ooren dicht of sleepten, ontzenuwd, de kinderen meê.... Naar het Theater....
Naar het Theater.... En morgen naar het Colosseum.... En dan overmorgen naar het
Circus Maximus. En dan....
- Naar wat we het mooist hebben gevonden!
- Van daag is niets in het Colosseum?
- Neen, alleen in het Theater.... Scenische Spelen.
- Over drie dagen opent het Circus Maximus....
- Vooruit toch! Naar het Theater!
De straten krioelden. Het stroomde nu van alle kanten in éene richting. Door het
Forum Romanum, door de keizerlijke f o r a , langs den Vicus Tuscus - de winkels
gesloten, - over het Velabrum - geen markt! - over het Forum Boarium - geen runderen
om den bronzen stier! - langs de lange muur van het Circus Maximus - nog toe!....
En het wriemelde tusschen de driehonderd zuilen van de Portiek van Octavia en
langs de Theaters van Marcellus en Balbus....
- Die zijn treurig!! grappigde het volk. Omdat ze niet worden ge-opend!
- Die blijven rouwen.... om Attis!
- .... Attis! Attis!! galmde door de menigte een troep bedelpriesters om een ezel....
Willen jullie de godin niet kussen? Willen jullie geen naveltjes koopen! Twee a s !
Drie a s !!
- Hi-ha! balkte, woedend en verontwaardigd, door de Gallen voort getrapt, de
weêrstrevende ezel, die een kastje torste onder vuilen sluier....

Groot Nederland. Jaargang 15

230
Uit de menigte drongen zich mannen, vrouwen, kinderen baan.... Zij drongen om
den ezel....
- Vooruit! riep het naar het Theater stróómende volk.... Doorloopen!
Maar die om den ezel versperden den weg: de bedelpriesters beurden den sluier,
ontsloten het kastje.... En de dringenden tegen den ezel, die balkte, kusten het
armzalige beeldje....
- Vooruit! Voorúit!! schreeuwde het ongeduldige volk, duwende, zich verdeelende
òm den ezel en de opstopping der bedelpriesters.... Doorloopen!
Het galmde, weêrgalmde door de lucht, tegen de huizen, van het gillen en roepen
en lokken der priesters, het schreeuwen der vrouwen, het ezelgebalk en het
trompetgetoeter en cymbalengekletter der kinderen. Tegen het Pompeïus-Theater
golfde als een dichte, bontkleurige zee aan, waaruit de koppen dreven, de armen
omhoog staken met wijdvingerige handen als van drenkelingen. Manipels h a s t a t i
kwamen aan, lansen schuin, om af te zetten den weg, dien de draagstoelen der
Senatoren, Consulaire Personen, Aanzienlijken, nemen zouden....
Het volk schreeuwde, gilde, galmde. De poorten van het Theater open, slurpte
iedere poort de menigte op, zoog haar binnen. Het was of het Theater was een monster,
een half ronde monsterkop van zuilende ommegangen, met beelden gediadeemd
tegen de lucht, en dan met tal van muilen, van opene muilen, die de menigte slurpten,
slurpten, zógen....
Het was de tweede ure des morgens; de dag, gelukkig, was zacht goud van zon en
wazig effen blauw van lucht; de dag beloofde gunstig te zijn.... Het Theater schitterde
òp, met zijn goud-grauwe tufsteen, zijn fijn dooraderd marmeren vakken en honderde
zuilen, met zijn fel wit marmeren beeldenkroon. Het waren de zuivere lijnen en
vormen der antieke bouwkunst, in deze Latijnsche decadentie nòg zuiver bewaard;
het was een dier laatste verwezenlijkte schoonheidsideeën door Hellas aan Rome
vermaakt, nog bijna geheel zuiver gehouden.... En het léefde van daag: deze
schoonheid van vormen en lijn, van marmer en tufsteen; het léefde, dit immense,
ronde Masker met de tallooze monden; dit Monster van Schoonheid met de tallooze
muilen, die zogen de menigte in....
Binnen vulde zich het Theater. De menigte, de poorten binnen,
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verdeelde zich aan weêrszijden, de p r a e c i n c t i o n e s langs - de ommegangen de trappen op, die de amfitheater-rijen doorsneden en zocht zich plaats op de
trapsgewijze stijgende c u n e ï van steen. Velen hadden kussens meê, lage schabellen;
groepen formeerden zich reeds; er werd geroepen, gewenkt: kom hier; kom hier!
Drie halfronde p r a e c i n c t i o n e s doorsneden de c u n e ï met breede corridors; die
corridors werden op hun beurt gesneden door zeven trappen: stralen gelijk, getrokken
uit een middenpunt, door den halfcirkel heen des Theaters. Bleef de o r c h e s t r a ,
en waar de Senatoren zouden zitten, bleven de eerste veertien rijen, de ridderbanken,
nog leêg, de verdere ruimte, de c a v e a vulde zich, meer en meer. Nu was in minder
dan éen uur tijds de geheele c a v e a vol: een kleine veertigduizend toeschouwers
zaten op elkaâr gepakt en maakten het zich gemakkelijk. Geroezemoes als in een
bijenkorf, waarboven een luid gedruisch van stemmen: vreugde van wie goed zat,
teleurstelling van wie geen plaats meer vond; veertigduizend plaatsen waren gauw
ingenomen, als het de eerste dag der Megalezia was! In de poorten verdrong zich nu
kwaad de opgeslorpte massa, want het Monster van Schoonheid was al verzadigd....
En noode keerden de te-leurgestelden om....
- Er is geen plaats meer!
- Wij zijn te laat....!
Zij keerden om, met wanhoopsbeweging, met zich te-leurgesteld-schikken; zich
beloovende morgen vroeger te komen: er al te zijn en zich te scharen vóor nog de
poorten waren geopend. Geheele families met grootouders en kinderen keerden om:
er was niets aan te doen! Van dàag zouden ze de spelen niet kunnen zien. Zie, hoe
bont vol de c a v e a op-een geperst was! Tusschen de half ronde muur, over de
immense put der c u n e ï , onder de nog wazig blauwe lentelucht, die als een hooge
oneindigheid koepelde over het menschengedrang en -gedring. Maar velen konden
het niet verduwen geen plaats te vinden, liepen lakoniek de p r a e c i n c t i o n e s op
en neêr, bespiedden in de c u n e ï , ontdekten een betwijfelbaar plekje, drongen zich
een trap op, dan tusschen knieën en ruggen der zittenden, vroegen beleefd om het
plaatsje.... Meestal werd het ingewilligd, goedhumeurs; slechts zelden ontstond twist,
of was er onwil: wàs het plekje te bezitten, dan werd het afgestaan; de rug van den
indringer dráaide zich tusschen de schouders der beide inschikkenden en de knieën
van wie achter
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hen zat; zijn billen poogden dalende de zitplaats te bereiken; soms zat hij neêr op de
voeten van wie achter hem zat: er waren kwinkslagen, obscene schertsjes: zoo dicht
zitten op elkaâr lokte allerlei uit, maar zelden boosheid: meer aardigheid met de
vrouwen, geheime liefkoozing; kleine intriguetjes tusschen onbekenden werden
voorbereid met een drukje van knie of voet en flegmatische gezichten strak-uit: een
stukje kussen werd aangeboden, een bundel mantel werd tot kussen gerold: pakjes
met brood, worst, kaas en ooft werden geopend en kleine kruikjes wijn.... Mannen
moesten voor hun vrouwen zorgen, zagen toe op voeten en knieën achter haar; op te
dicht dij-geschuif ter andere zijde: zitten naast elkaâr in het Theater zoo dicht, zoo
lang, broedde wel eens sympathietjes uit. Het werd al spoedig gezellig warm-krijgen
naast elkaâr, zweeten schouder aan schouder: de zon rees en de lucht blauwde. Veel
hadden de opzichters niet te doen: zij bewaakten alleen de ridderbanken, de
o r c h e s t r a , dat daar geen onrechtmatige binnen sloop, wie géen bronzen t e s s e r a
had - biljetje met maskerkop -; in de c a v e a deden ze maar als ze wilden.
Nu was het vol, vol, vol. Gezellig vol, en het was vòl kennissen. De g l a d i a t o r e n
hadden dadelijk de bovenste ommegang in beslag genomen om de ruimte te hebben
voor hunne breedschouderige gewichtigheden, want gewoonlijk plofte het publiek
zoo gauw mogelijk neêr op de c u n e ï achter de ridderbanken, om dichter bij het
tooneel te zijn. Tal van soldaten verbroederden zich daar met hen en troepen slaven
zaten daar ook, om niet te dicht bij hun meesters te zitten en dus vrijer te zijn, lòl te
hebben, te gooien met schillen, te ròepen.... Hoogmoed was hier niet op zijn plaats:
tusschen de g l a d i a t o r e n - daar zat de beroemde Carpoforus - en zaten Myrrhinus
met Triumfus en Priscus met Verus en Colosseros ook - en de slaven verbroederden
al wat mindere winkelstand was - toch óok ‘veracht beroep’: de vollersbaas had zijn
gekrijte toga's in de steek gelaten en zat er met àl zijn vollers en volsters; Autronius,
de slavenkoopman, zat er met de ‘kostbare’ en de Daciërs, die hij nog niet verkocht
had; hij vond het maar gemakkelijk al zijn koopwaar meê te nemen naar het Theater
en trotsch welfde zijn buik en rondde zijn volle-maansgezicht naast de ‘kostbare’,
de Lydische en deed hij, of hij de man of de minnaar was van die mooie, Grieksche
slavin, die, rijk gedost, zat aan zijn zij. Taurus zat niet ver van hem met zijn
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acht meiden - beter ze meê te nemen dan ze thuis op te sluiten: dan werden ze
weêrspannig en braken de boel, en Pampus zat er met de zijne en die oude Galla met
de hare: de heele Suburra drong er op elkaâr; zelfs de straatjongens hadden kans
gezien.... Dat drong, drong op elkaâr, met de dieven en beulen, de lijkendragers, de
matrozen van Ostia en hunne meiden, de bedelende Gallen, die na het eerste
morgenuur toch geen zaken meer deden met hunne godin en de nietswaardige
naveltjes; en al het personeel van de Thermen en al de werklieden, die werkten aan
de nog niet geheel voltooide Titusbaden en het Colosseum; dat drong op elkaâr met
al de slagers, de warmoeziers, de sneeuwverkoopers en ooftverkoopers van het
Velabrum, terwijl de voornamere winkeliers van den Vicus Tuscus, en de wisselaars,
Tryfo en de boekhandelaars van het Argiletum en de zijdeverkoopers en de juweliers
zich liever een beetje bij elkander hielden, stand bij stand, in aangenaam samen zijn
voor dien gehéelen dag, dat de Scenische Spelen duren zouden. Ja, zat je niet prettig,
dan was het beroèrd, zoo een dag, als er een blies in je nek of spichtige knieën duwden
in je rug of een luizekop vertoonde zich voor je van wie in een week zich niet had
gebaad, dan was er, bij Herkles, geen pleizier aan en werd je sceniesch pleizier
bedorven door je nabuurschap. Maar als je gezèllig zat, als je voet zoo een beetje
zoeken, als je knie zoo een beetje drukken kon, als je hand het daarna dorst wagen
- wie zàg wat in die volte, onder de plooien der kleêren! - dan werd je sceniesch
pleizier, niet waar, verhóogd door wàrmte van sympathie, door klein gespeel, nadere
kennismaking, en onderzoeking, luttele toevalletjes, die niemand kwalijk nam,
vluchtige verliefdheidjes, die niet langer duurden dan je sceniesch pleizier zelve zoû
duren....
- Wat! riep Nilus verontwaardigd in de poort.... Is er geen plaats meer? Zoû er
geen plaats meer zijn voor m i j ?? Voor mij, die al sedert de nacht bezig ben geweest
te kokerellen, zoodat van avond de c a t e r v a wat te eten heeft?? Maar daar komt
niets van in, hoor! Plaats moet ik hebben en zal ik hebben, voor mijn moeder, voor
mij en mijn slaven....!
Maar de opzichters aan de poort, die hij was binnen gedrongen, tegen den stroom
van de teleurgestelde laatkomers, die omkeerden, in, beduidden hem, dat het Theater
vol was, dat de veertigduizend plaatsen van de c a v e a waren ingenomen,
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dat hij morgen, als hij vroeg kwam, een kans zoû hebben....
- Morgen? riep Nilus, die er niet aan dàcht op zijn passen terug te keeren. Morgen?
Maar dan is het de eerste voorstelling van het Colosseum! Nu is het de eerste
voorstelling in het Theater! Bij de éerste voorstelling moet je zijn, als je in Rome
iets beteekenen wil! Beteeken ik niets? Wie heeft er in de Suburra een taveerne als
ik?? Ben ik niet Nilus, die van den Nijl komt!
Onder het publiek, dat hier en daar luisterde, lachten zij, vroolijk.
Het kòn heusch niet, weêrstreefden de opzichters: zie toch, het Theater was
boordevol....
- Boordevol? riep Nilus. Boordevol? En wat dan nog? Zoû er, al is het Theater
boordevol, geen plaats meer zijn voor mij en de mijnen? Voor m i j , wiens ezel
waarachtig in den Proloog optreedt! Heeft de d o m i n u s mij mijn ézel dan niet
gevraagd, omdat hij zonder hem de Bacchides niet spelen kon? Willen jullie, dat ik
mij wreek door mijn ézel terug te vragen, zoodat de voorstelling niet door kan gaan?
Nu luisterden allen, wilden weten wat er toch gaande was, schaterden het uit, en
overal riepen stemmen:
- Nilus! Nilus! Er is wèl plaats: kom toch hier!
- Nilus!! donderden de g l a d i a t o r e n , Colosseros en Carpoforus van af de hoogste
rij; hièr is een plaats voor jou!
- En mijn moeder!? riep Nilus en wees op de dikke Alexandrijnsche.
- Alexa! Alexa! noodde Taurus, tusschen zijn acht meiden, zijn overbuurvrouw.
Hier is een plaats voor jou!
En zijn meiden, met hem, riepen:
- Alexa! Alexandrina!
- En voor mijn slaven?! riep Nilus.
- Hier! Hièr! Hièr! brulde, galmde, gilde het lachende van alle kanten. Hier is een
plaats! Hier zijn twee plaatsen!!
De eerste ridders, de matronen, die binnen kwamen, door hunne poort, en zich
begaven naar hunne zitplaatsen, zagen nieuwsgierig naar de c a v e a , waar zoo veel
rumoer was. En de Alexandrijnsche, Nilus, de slaven stegen de verschillende trappen
op en nestelden zich zoo goed als het ging: Alexa bij Taurus en zijn meiden, Nilus
bij de g l a d i a t o r e n , de slaven her en der.
Oorverdoovend, overdruischend lawaai! Wat stemmen van lachende, elkander
herkennende, toewuivende mannen, vrouwen,
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van schreeuwende en nòg, trots verbod, toeterende en cymbelkletterende kinderen!
Maar de ridderbanken vulden zich en in de o r c h e s t r a werden nu ook de
s u b s e l l i a e ingenomen door de Senatoren, die bij groepen samen kwamen, door
de Consulairen, door de Aanzienlijken.
- Dus de Keizer zal niet verschijnen? vroeg de oude Verginius Rufus: hij was
tusschen Plinius en Frontinus binnen gekomen; zij hadden hun bronzen t e s s e r a e ,
met den maskerkop er op gegraveerd, den opzichter overhandigd; zij namen plaats
nadat de opzichters hunne kussens beleefderig hadden opgeschikt: zij groetten, hier
en daar, toe naar de ridderbanken; zij wuifden naar de Senatoren de hand; Senatoren
stonden op, begroetten hen; er was onderlinge plichtpleging.
- De Keizer zal niet verschijnen, hoorde ik, zeide Frontinus; Domitianus is ziek....
Hij moet gisteren, na den moord op Nigrina, als bezeten geweest zijn; hij houdt zich
verborgen.... Gegroet, Quintilianus; gegroet, Tacitus!
- De Keizer? Neen, de Keizer zal niet verschijnen, verzekerden Tacitus en
Quintilianus.
- De Keizerin wel, verzekerden enkele Senatoren; wij waren van morgen op het
Palatium genoodigd....
- Om van uit het achterperistylium de processie te zien op het Tempelplein....
- De Keizerin kwam uit het Huis van Livia....
- Zij zal komen, zij zal zeker komen....
En allen zagen links en rechts, naar de beide Tribunalen: de keizerlijke loge's ter
zijde van het p r o s c a e n i u m . De zuilen er van waren festoen-omslingerd; tapijten
hingen over het marmeren hekwerk af; de zetels met kussens stonden er gereed. Twee
wierookvaten stonden voor ieder Tribunaal, op bronzen drievoet, in de o r c h e s t r a
en hooge bronzen lampen, om ontstoken te worden mocht tot de schemering de
daglange vertooning duren.... Maar de beide Consuls deden hun intrede, de Praefecten
van Stad en Schat, Leger en Vloot, de verschillende Colleges van Tienmannen en
Viermannen en Twintigmannen, de p r a e t o r en de aedilen, die de Spelen hadden
uitgeschreven. Vol Romeinsche waardigheid vulde zich de o r c h e s t r a ; toga's
ontplooiden zich; l a t i c l a v i a e vielen purperomzoomd langs de zetels; de c a v e a
staarde toe, noemde namen....
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- Wij komen laat! drongen zich beleefd Juvenalis en de jonge Suetonius tusschen de
eerste ridderbanken.
- Ik het laatst misschien? hoorden zij een stem: het was Martialis: er was
herkenning, begroeting, weêr opstaan, plichtplegerig, sierlijk en hoffelijk; er werd
veranderd van plaats met eindeloos weêrzijds vergeving vragen, weigeren, aannemen
dan; de letterkundige vrienden, hoewel in o r c h e s t r a en ridderbanken gescheiden
van elkaâr, wisselden toch woorden, konden tot elkander fluisteren.
Plotseling - de zon, rijzende, scheen feller uit de blauwe lucht en viel reeds
gloeiend, trots dit derde uur van den morgen, de blank den schijn weêrkaatsenden
put van het Theater in - rolde boven over de opene ruimte heen als een immense,
vuurroode golf, die zich wapperend ontplooide, zich uitbreidde met immense, meer
en meer van zwoele bries doorklaterde banen.... Het was het v e l a r i u m , dat langs
ijzeren stangen en staven aan koorden getrokken, het geheele Theater overgolfde,
de marmeren put afsloot van den Aprilhemel boven en den zonneschijn door liet
schemeren met een zacht rooden gloed, weldadig, weelderig van tint, een vloed van
getemperd purperen dageschijn, die zich gelijkelijk verdeelde over het geheele, bont
overvulde Theater, naar mate het gehéel overdekt werd....
- O-o-o-h! zuchtte de menigte op van verluchting, want reeds, zoo dicht op elkaâr,
zwetende in den morgengloed.
Zoo was het móoi en goed....! Zoo was het heerlijk en zálig! Zoo was het gedempt
en knùs....! Kijk, hoe de breede, roode banen zacht klakkerden, zacht wapperden,
van de bries, boven die meer dan veertigduizend koppen, die keken op. Zie je, er
waren de Muzen op geschilderd, die dansten op een hemelsche bloemenweide; zie
je wel, het was of de Muzen daar zweefden in den zacht rooden gloed van apotheoze,
reiende haar dans over het gespikkelde gouden gebloemte....
- Het is toch móoi, ons Theater van Pompeïus! bewonderden ze hier en daar: de
meiden van Taurus om de Alexandrijnsche, de matrozen, de slaven, de vollers, de
kooplui van het Velabrum. Nergens was zoo een mooi Theater! Waar kòn nog zoo
een mooi Theater zijn! Van binnen gehéel met marmer bekleed, met regelmatig in
de ronde muur boven de zitplaatsen de nissen, waarin de marmeren en bronzen
beelden of de groote, bronzen bekkens, die opvingen den klank der stemmen van de
tooneelspelers en
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het geluid weêrkaatsten heen door de theaterruimte en al dat marmer en brons,
overtogen met een zacht rooden gloed, die neêr zeefde uit het v e l a r i u m .
En dan die weidsche o r c h e s t r a , waar zoo wat zeshonderd Senatoren nu op
hunne s u b s e l l i a e zaten met al die andere deftige, Consulaire personen en
autoriteiten, en dan die twee prachtige Tribunalen, ter zijde. En dan de s c a e n a ,
àchter het p r o s c a e n i u m : waar zoû zulk een mooie s c a e n a elders gevonden
worden, dan in Rome, in hùn Theater van Pompeïus!
Want het publiek, dat wachtte, kon nog niet anders dan om zich rond en vóor zich
kijken en bewonderde dus de s c a e n a vooral. Het was de afsluiting van het
p r o s c a e n i u m , waarop de tooneelspelers zouden treden: de s c a e n a was de
monumentale muur, die afsloot het eigenlijke ‘tooneel’; muur van twee verdiepingen,
met in het midden de groote poort, de Koningspoort der tragedie, waar de vorstelijke
personen werden gedacht uit hun paleis te treden; met twee zijpoorten voor de
‘gasten’; met de twee monumentale trappen links en rechts, toegang gevende tot
hoogere poorten in de tweede verdieping, voor de ‘vreemdelingen’ of de
‘boodschappers’, naar de ‘zee’ of de ‘stad’, ook om alle mindere personages te doen
verschijnen of verdwijnen en die s c a e n a was hier een dubbele, Corinthische
kolonnade, de eene òp de andere, met kolommen van de edelste steensoort, marmers
van Caristo en Numidië, terwijl in de nissen van den s c a e n a -muur, tusschen
pilasters, beelden stonden en groote, schuine, geluid weêrkaatsende, bronzen schalen
waren ingevoegd. De s c a e n a verhief haar prachtigen achtergrond even hoog als
de hoogste p r a e c i n c t i o of ommegang - die, waar langs de g l a d i a t o r e n en
Nilus zaten - en, beschut door een afdak, met gebeeldhouwde architraaf op hoogste
zuilen, verhief zij aan hare uiteinden de marmeren draagkronkels, waarin de korte,
zware, vergulde masten zich niet hooger dan éen armslengte beurden om het stangenen stavensysteem te torsen, waaraan het roode v e l a r i u m over het Theater was
uitgegolfd, van de s c a e n a dus af tot óver de hoofden der g l a d i a t o r e n , wier wel
eens speelsch reikende handen de purperen banen toch niet konden bereiken....
Deze wachting van het Romeinsche volk in die immense halfcirkel, half ronde,
marmeren put, allen starende naar de blanke plooiruggen der Senatoren en
Aanzienlijken, starende naar de
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prachtige s c a e n a , onder het geleidelijk overal neêr zevende, roode licht, was de
zalige verademing na de eerste reeds zoo drukke morgenuren. Zij zaten nu,
geïnstalleerd; zij aten nu, zij dronken gezelligjes wat; er was niet meer dan een
ruischend, druischend geroezemoes; de moeders hielden de kinderen zoet. Zij wisten,
dat zij làng zouden wachten. Toen er fanfares kletterden buiten, van de poort van het
linker-Tribunaal, spitsten zij òp, keken links.... En slaven haastten zich met brandende
lonten naar de hooge wierookvaten, die links stonden op bronzen voetstukken in de
o r c h e s t r a , de wijde schalen ontluikende aan weêrszijden van de zuilen des
Tribunaals. En zij staken den wierook aan: dadelijk wolkte de walm, spiraalde met
dikke wolken omhoog, verijlde blauwig in het roode licht, verviolette wegkrinkelend
de ruimte door....
De Keizerin Domitia was er binnen gekomen, tusschen de Virgo Maxima der
Vestalen en Domitilla, des Keizers zusters kind, en men juichte haar allen toe, niet
uit liefde maar uit eerbied voor zoo vorstelijk schouwspel van binnenkomst.
Paleisofficieren groepeerden zich om de Keizerin, hare paleis-vrouwen volgden; de
vijf andere Vestaalsche Maagden volgden de Opperpriesteres. Zij zetten zich op hare
zetels; het Tribunaal vulde zich achter met de lijfeigenen, met de slavinnen der
Keizerin. En men wees elkander, tusschen de in s u f f i b u l u m omhuifde hoofden
der Vestalen, de hoog rond opgekapte kruldiademen van Domitia, Domitilla, van
Crispina en Fabulla, die haardracht door de gestorvene Julia, Titus' dochter, kort
geleden nog in de mode gebracht....
- Door Titus' dòchter? vroeg de Alexandrijnsche, die, steeds aan haar rekenbord,
niet op de hoogte was van de dingen in Rome.
- Ja.... ja, fluisterden Flacca, Prisca en Matta; door Julia....
- Die is door Domitianus zèlf....
- Pas op de verklikkers, fluisterde Taurus.
- Zoo?
- Ja, door haar óom.... Weet je niet? Dat was toch bloedschande wat ze deden....
fluisterden de meiden, geschandalizeerd.
- En toen ze zwanger was.... siste toch Taurus, rond kijkend, voorzichtig.
- Ja, toen heeft ze de oude Galla bij zich geroepen....
- Ach, de arme! Galla....?? Dat mònster! verontwaardigde de Alexandrijnsche.
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- Pas op, zei Taurus; daar zit ze....
- En is Julia gestorven....
- Natuurlijk!! meende de moeder van Nilus, of het wel niet anders gekund had.
En zij schudde weemoedig het hoofd: het was niet àlles, die grootheid daar.
- .... Fabulla! wees Colosseros, de ‘kolossale ‘Eros’, blond, met zijn blauwe
jongensoogen, op de bovenste ommegang, aan Carpoforus.
- Dus, jij....?
- Ja, i k .... Ze heeft eerst op mijn knie gehost, bij de worstjes van vriend Nilus, en
de volgende nacht....
- Waar??
- Bij Galla.... Bij de oude Galla....
- Bij Herkles! vloekte Carpoforus.... Hij was zelf een Herkules: donker, reusachtig;
even ouder dan Colosseros, had hij reeds keer op keer in de a r e n a gezegevierd,
zéer in de gunst van Domitianus, door Martialis gevierd in zijn epigrammen; hij
worstelde en kampte met wilde dieren; leeuwen, everzwijnen en tijgers; hij werd de
Jager bijgenaamd, hij was tevens l a n i s t a der allerjongste g l a d i a t o r e n , hun
schermmeester; uit zijn leêren tuniek staken bloot zijn gebruinde, monsterlijk zwaar
gespierbundelde schouders en armen; de zwellende kabels vertakten er langs; de
lidteekens van de wilde-dierklauwen gloeiden aan zijn wang, hals en bovenarmen
zichtbaar met vurige plakkaten; zijn donker ruig omkroesde kop was klein, zijn
besnorkroesde mond kort en dik en zijn oogen waren gróot, donker en goed als van
een lief beest, als van een zachtmoedigen bruut, die zoû toe laten, dat een kinderhand
hem zoû streelen.
- Bij Herkles! vloekte hij; die meiden dáar zijn allen zoo....
- Domitilla's moeder ken i k , van vroeger! zei Priscus: met Verus was hij een
veteraan; de Keizer had hun jaren geleden beiden te gelijker tijd den r u d i s gegeven,
schermstok en staf-van-ontslag-en-vrijlating, sinds eenmaal in het Colosseum het
publiek voor beiden genade geëischt had, nadat zij uren te zamen gestreden hadden
en beiden even sterk waren gebleken.
- Dat wil ik gelooven, zei Nilus, ter zij van Carpoforus; in Alexandriê is het nièt
anders!
En allen waren het met elkander eens, dat het overal het zelfde was.
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- Ja, zei de oudere Verus, verweerd grijzaard, uitgevochten; Kùisch zijn jullie niet
voor kerels, die moeten bestaan van hun krachten; die patricische meiden zijn de hèl
voor jullie: ben je zeker na een patricische nacht je leven er proletariesch af te brengen
in de a r e n a , bij Herkles?
De kerels bulderden. Maar Colosseros, wijsgeerig:
- Bij Herkles, de verleiding is àl te groot voor arme drommels als wij, die wel eens
een muntje gebruiken kunnen!
- Vooral voor jóu, ‘kolossale Eros’! plaagde Verus, die zijn vader kon zijn.
- En voor begenadigde misdadigers als i k , stemde Murrhinus toe. Ik heb een
moord begaan. Maar ik was sterk; dat was mijn heil: ze vonden het te jàmmer een
vent als ik te kruizigen.
- Je was drìftig! verontschuldigde Carpoforus; zoo erg is een moord niet, als je
driftig wordt.... Wat erg is, dat is als je vermoordt om te gappen!
- Zooals Nigrina vermoord is, zei Colosseros.
- De moordenaar is gepakt, zei Triumfus.
- Beide kerels? vroeg Nilus. Klanten van mij, hoor! Dat weet je? Een dief en een
weggeloopen slaaf??
- Min volk! minachtte Carpoforus.
- Wie gepakt is, is een weggeloopen slaaf, zei Triumfus.
- Heeft diè dan den moord gepleegd? Of de dief? vroeg, steeds zeer nieuwsgierig,
Nilus.
Triumfus was er niet zeker van. Ook hij en zijn makker waren eens, te zamen, na
onbeslisten tweekamp, terwijl het publiek verdeeld was ten gunste van beiden - de
eene helft voor Triumfus, de andere voor Murrhinus - door den Keizer begenadigd
geworden. En zij beminden den Keizer daarom allemaal, waren Domitianus wèl
genegen, verdedigden hem, verzekerden altijd, dat hij een bliksems goede kerel was.
- Pff! riep Carpoforus. Het wordt warm....
En hij bewoog wijd uit, met zijn Titanschouders.
Het wèrd warm, zoo hoog, dicht onder het toch altijd even, briesbewogene,
klakkerende v e l u m . De g l a d i a t o r e n zaten, een massa van kracht, de armen
gekruist, naast elkaâr, geduldig te wachten, naar de beelden der s c a e n a te kijken....
Plotseling kon Colosseros het niet langer harden. En hij begon met de zwaar
geschoeide voeten te stampen van ongeduld.
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- Beginnen ze nòg niet!! bulderde hij los, plotseling boos, woedend zijn blauwe
jongensoogen.
Het was een signaal. Zijn makkers stampten als hij.... De soldaten stampten als
zij. Op alle rijen stampten zij nu. Het gestamp daalde regelmatig de rijen af, als bij
afspraak dier duizenden. Het hield op bij de s c a m n a , de ridderbanken.
De oogen der vrouwen in het Keizerinne-tribunaal waren omhoog gewend naar
waar het eerste gestamp van ongeduld had weêrklonken.
- Ja, kijk maar! riep Colosseros, uit de hoogte en verte Fabulla's blik ontmoetend.
‘Hadt je me maar’; hè?! Zeg - tot zijn makkers -; te rouwen om Nigrina schijnt ze
niet.... Kijk, ze lacht!
Fabulla, in der daad, lachte. Zij schaterlachte zelfs even, luid, in gescherts met
Domitilla naast zich. De hooge zwarte en blonde haardiademen negen boven het
gelach naar elkaâr toe. De beide vrouwen toen, achter de V i r g o M a x i m a , die
ernstig bleef, fluisterde half Grieksch, half Latijn met Domitia. Het was voornaam
Grieksche woorden nu en dan te gebruiken.
Naast de Keizerin bleef Crispina gelaten.
- Ze zal ze zièn.... fluisterde Domitilla tot de Keizerin, achter de V i r g o
Maxima.
- Haar twéelingen!! giechelde Fabulla.
Ook de Keizerin lachte.
- Wat is er toch? vroeg de Opperpriesteres.
Domitilla helde naar haar om, fluisterde, half Grieksch, half Latijn. De duim der
Vestaalsche wees even, als vragende, vaag-weg, naar Crispina.... Domitilla knikte,
fluisterde voort. De V i g o M a x i m a , toen, lachte hartelijk. De Vestaalsche
Maagden, achter haar, wilden weten.... Fabulla fluisterde met wie dichtst achter haar
zat.... De Vestale lachte, fluisterde haar buurvrouw in.... Weldra wisten allen, bleef
Crispina alleen gelaten.
En steeds, als een donder rolde het gestamp van de zwaar geschoeide voeten der
g l a d i a t o r e n af, de rijen van het Theater af, vermengde zich met aller gestamp.
Luider druischten de stemmen, daverden nu, barsten los van ongeduld en eischten
den aanvang der Spelen.
- Ter eere der Groote Moeder!
- Ter eere der Groote Godin!
- De Spelen! De Spelen! De Spelen!
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In het Tribunaal schaterden ter zijde van de Keizerin hare vrouwen.... Maar plotseling
bliezen van boven de trappen der s c a e n a , uit de zijpoorten, bazuinen.
- O-o-oh! juichte het volk.
Het was het Voorspel, dat begon. Het was op Griekschen leest geschoeid: koren
van, in witte p e p l o s gekleede, zangeressen daalden de trappen af. Zij naderden de
altaren rechts en links, op het p r o s c a e n i u m , wierpen geurkorrels op de smeulende
kolen: de wierook wolkte omhoog. Fluitspeelsters volgden haar. En hare handen
brachten het mondstuk der dubbelfluiten ter lippen. En op het teedere moduleeren
der rechterfluiten, op het diepere begeleiden der linkerfluiten zongen de zangeressen,
geschaard, de hymne.... Korybanten daalden de trappen af; zij droegen zwaard en
schild; tusschen de hymne door, mimeerden zij den Pyrrhischen dans en regelmatig
kletterden zij zwaard tegen schild, als zij hadden gedaan toen Jupiter werd geboren....
De hymne steeg hooger op: ‘Attis’ trad uit de ‘koningspoort’; hij had dit recht omdat
hij half-god was, hij was ook gemaskerd, omdat hij half-god was, met het gestyleerde
masker van een jongen god; het was de eerste m i m u s van Lavinius Gabinius: hij
gebaarde zijn smart om zijn ontrouw aan Rheia Kubele; zijn gebaren vervloeiden op
het rythme van het fluitenspel: het was edel van lijn....
- Het is Grieksch, waardeerden de ridders, de Senatoren, de matronen, de vrouwen
om de Keizerin.
- Een wel aardige nabootsing.... meende Quintilianus glimlachend tot Plinius.
Maar achter de s c a e n a , voor de kleedkamers van het p r o s c a e n i u m , raasde
Lavinius Gabinius. Zoodra hij, uitglurende tusschen de zuilen ter zijde der trappen
gezien had, dat zijn m i m u s , wat diens vijand, de a d u l e s c e n s , ook gedaan had
om hem zijn optreden te doen mankeeren, met gratie en Grieksche bevalligheid
‘Attis’ mimeerde tusschen het koor, keerde hij zich plots woedend om, met gebalde
vuisten. Het was niet om den a d u l e s c e n s ; trouwens, die had zich al uit de beenen
gemaakt.... Het was tegen den hoofdopziener van het Theater en tegen een jongen
b e l l u a r i u s , een dierentemmer, die naast hem stond:
- Dus het moèt?? vroeg de d o m i n u s , razend, vuisten gebald.
- Het moet, d o m i n u s , zeide de hoofdopziener kalm. Wat wilt ge; als de Keizer
het wil, moet het wel, niet waar....
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De komedianten kwamen van overal aan; zij waren half of heelemaal gecostumeerd:
Cosmus kwam aan, Gymnazium....
- Kòmt de Keizer? vroeg de d o m i n u s razend.
- Ik geloof het niet, zei de hoofdopziener; hoewel natuurlijk alles voor en in het
Keizerlijk Tribunaal in gereedheid gebracht is.
- Wat is er, vroegen de komedianten door elkaâr, nieuwsgierig; de a d u l e s c e n s
naderde weêr; de tweelingen, met wie Gymnazium en haar t o n s t r i x juist bezig
waren, kwamen aan....
.... Terwijl op het p r o s c a e n i u m voort ging de dans, het zangspel, het fluitspel....
- Wat er is? riep de d o m i n u s woedend.... Dat de Keizer verlangt....
Hij stikte van woede; hij kon het niet zeggen....
- De Keizer verlangt, dat op het slot van het spel van ‘Laureolus’.... begon de
hoofdopziener uit te leggen.
De komedianten werden bleek; zij hadden een kreet van schrik, van afgrijzen.
- Een Theater is toch geen arena! riep woedend de d o m i n u s . Kunst blijft toch
altijd kunst! Als ik geweten had, dat zùlke dingen konden bevolen worden in Rome....
- Wees stil, d o m i n u s ! fluisterde de hoofdopziener; denk om de verklikkers....
- Het kàn me niet schelen! raasde woedend de d o m i n u s . Verklikkers of geen
verklikkers! Ik herhaal als ik ooit had kunnen vermoèden, dat zulke dingen zouden
kùnnen bevolen worden op een Romeinsch Theater.... ik nièt aan het verzoek van de
a e d i l e n had toe gegeven! Ik ben een vrij man, mijn g r e x behoort mij.... niemand
kan mij dwingen....
- Maar nu bèn je in Rome, zei de hoofdopziener; nu moèt het, d o m i n u s : er is
niets aan te doen....
- Het is een barbaarsche beleediging van de kùnst! riep de d o m i n u s . Van de
kunst, die wij overnamen van het Grieksche Theater, waar nooit zulke schandelijke
kunstverkrachtingen voor zijn gevallen.... Het is een schànde! Het is een schànde!!
Wat staan jullie allemaal hier je tijd te verliezen! Gaat je kleeden, gauw!!
En hij dreef met een woedend gebaar den geheelen g r e x alle richtingen uit, naar
links, rechts, naar de kleedkamers achter de s c a e n a -muur.
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De tweelingen vielen in hun kamertje neêr, voor de metalen spiegels, bleek, zagen
elkander aan.... Gymnazium en de t o n s t r i x , en een kleedster, volgden.
- O Gymnazium!! riep Cecilianus, huiverbang, smorend zijn kreet....
.... Van af het p r o s c a e n i u m , klonk, naar de Lydische wijze, het fluitspel,
vierend de Lente....
- Kom kind! zei de dikke voormalige en de t o n s t r i x had altijd haar lieve lachje.
Dat is immers nièts! Zulke dingen gebeuren zoo dikwijls! In de a r e n a meer dan op
het Theater, maar tòch....
- Nóoit in Griekenland, Klein-Azië, of Egypte! viel Cecilius wereldwijs in.
- Wáar laten ze het beest? vroeg Cecilianus bang. Waar wordt het opgesloten?
- Wordt het opgesloten?? vroeg Cecilius, nu niet zoo bang. Bij den ezel van Nilus?
Want die treedt op in den Proloog!
- Beneden, in het gewelf, zeker, meende Gymnazium.
En de kleedster zeide:
- Ja, onder de planken!
- Onder de plànken?? vroeg bevende Cecilianus.... Ik zal niet kunnen spelen, niet
kunnen zingen en dansen, als ik weet, dat er die beer daar onder de planken is!!
Maar de d o m i n u s kwam binnen.
- Maak, dat jullie klaar zijn op tijd, hè? gebood hij.
- Zij zullen klaar zijn, d o m i n u s , verzekerde Gymnazium.
De jongens, onder den indruk, zaten naast elkaâr, bleek, voor hunne spiegels,
waarin de morgenschijn door de hooge raampjes viel....
De t o n s t r i x kapte Cecilius, terwijl Cecilianus, roerloos, wachtte. De d o m i n u s ,
nog woedend, zag toe. Gymnazium zag toe. Vlug was de t o n s t r i x en handig, zij,
die twintig, dertig meiden des morgens te kappen had. Van dun vlas zette zij Cecilius
een pruik op als een kleine toren, een blonde m i t r a , goudoverstuifd, schikte zijne
eigene krullen links en rechts, omgaf het geheel met den vergulden haarband, de
vergulde rozen breed uit aan zijn slapen. Zij deed het in een oogwenk, en steeds met
haar lachje.
- Zoo is het móoi, t o n s t r i x ! prees de d o m i n u s , vergetende van zijn woede....
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Zij begon daarna Cecilianus te kappen, niet anders dan zij Cecilius gedaan had.
Buiten, op de straat, naderde als een vage brom....
Allen schrikten, zagen elkander aan.... Cecilianus gaf een gil....
- Dat is de beer! riep de jongen.
- En hoor! riep Cecilius. Balkt daar niet de ezel van Nilus?
Buiten, in de lange gang van het p o s t s c a e n i u m , waar de kleedkamers op uit
kwamen, roezemoesde het.
- Het is de beer! Het is de beer!! riepen de komedianten. En het is de ezel, die....
De c h o r a g u s naderde, riep zacht:
- D o m i n u s ....?
- C h o r a g u s ....??
- De komedianten spreken te luid achter de s c a e n a .... Laat ze zwijgen....
- Zwijgen jullie dan toch! bezwoer, fluisterkrijschend, ontzenuwd de d o m i n u s .
Maar zij riepen het bijna:
- Het is de beer! Het is de beer! Pas op, dat hij den ezel van Nilus niet opvreet!
En ze kwamen kijken, allen, om den beer te zien, die, op bevel van den Keizer,
aan het slot van Laureolus....! Zij hieven zich op de teenen, gingen op schabellen
staan, rekten zich om uit de raampjes te kijken. En zij zagen nu b e s t i a r i ï met hun
b e l l u a r i u s , en, in hun midden, aan korte ketting een gemuilbanden beer
aanwaggelen.
- Een tamme beer....? Tam, nou.... ik geloof.... Hij is toch gemúilband....
De beer bromde.
En ergens achter het p o s t s c a e n i u m , balkte, bescheiden, een ezel.
- Nou, die beer bromt.... Dus, aan het slot van Laureolus?
- Ja, grinnikte Lentulus, de m i m u s , de ‘beroemde’, die als ‘gast’ in den g r e x
zoû optreden als ‘Laureolus’; aan het slot.... moet die beer, als ik eerst gekruizigd
ben, mij verslinden!!
De komedianten geloofden niet, toch huiverig....
- Moet hij mij verslinden! verzekerde Lentulus, griezelig, maar hij lachte en dus....
- Hèm niet, zei Thymele, de danseres; maar toch wel....
- Sssst! wenkten de beide c h o r a g i i , om stilte.
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Van het p r o s c a e n i u m , uit de ‘koningspoort’, trad Lavinius' m i m u s , die Attis
gedanst had....
.... Het koor vervolgde nog, zegevierend de stemmen om Attis' herleving: het
fluitspel vervloeide.... De eerste zangeressen verschenen, nu het Voorspel eindigde,
boven aan de zijpoorten der trappen, achter de s c a e n a .
- Wat ìs er?? vroegen zij, toen zij de ontroering zagen.
En overal fluisterde het:
- Een beer.... Een beer.... Aan het slot van ‘Laureolus’....
Van uit de c a v e a kletterde het handengeklap.... De ezel balkte....
De tweede c h o r a g u s drong de danseressen weg, naar hare kleedkamers. Allen
hoorden den beer. Hij bromde, zacht maar gestadig. Of hij, nog niet heelemaal wakker,
na snurkte.... De ezel, welopgevoed, balkte niet meer.
- Waar wordt de beer opgesloten? vroegen de fluitspeelsters, bleek, toen zij de
houten trap afkwamen, achter den s c a e n a -muur. Het Voorspel was geëindigd.
- In het gewelf, ònder het tooneel! zei Cecilius.
- .... Ja, ònder het tooneel! beâamde Cecilianus bleek. Verschrikkelijk!
Zij waren beiden gekapt....
- Jongens, zei de d o m i n u s . Aan het werk! Hier zijn de Grieksche vrouwemaskers
van den edelen Plinius. Vooruit! Jullie zijn weêr te laat!! Het Voorspel is geëindigd
en jullie zijn nog niet gekleed....
- Maar zij krijgen tòch niet op hun donder! zei de s e n e x , gereed, op zijn
maskerkop na.
Het woelde door elkaâr, achter de s c a e n a . Beneden, in het gewelf, snurkte steeds
de beer.
- Zou het beest te hóoren zijn in de o r c h e s t r a ? vroegen elkaâr de komedianten....
Die ezel van Nilus houdt zich wel veel beter!
- Komt de Keizer?....
- Wie weet....
- Vooruit, vooruit! drongen de c h o r a g i i , de d o m i n u s ....
De twee jongens, in hun kamertje, zaten weêr neêr. De d o m i n u s had de
m a s k e r s op het tafeltje gelegd.
- Jongens, zei de d o m i n u s bleek - Gymnazium en hare t o n s t r i x waren de
anderen bezig te kappen. Maar Cosmus ver-
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scheen, met zijn slaaf, die de verven bracht. Nu niet meer denken aan den beer....
- Neen, d o m i n u s ....
- Neen, d o m i n u s ....
- Nu goed je koppen maken....
- Ja, d o m i n u s ....
- Ja, d o m i n u s ....
- Volg dìt masker na, voor de oogen en dat andere voor den mond....
- Ja, d o m i n u s ....
- Ja, d o m i n u s ....
- .... Hm!! snurkte beneden de beer....
Cecilianus griezelde maar begon zich te schilderen met breede penseelen en staven.
- Wacht, zei Cecilius; schilder jij mij, dan schilder ik jou....
- .... Ja, zei Cecilianus; jij mij en ik jou....
En Cecilius zette zich, neus aan neus, schrijlings op Cecilianus' schoot en begon
hem aandachtig te schilderen.
- De oogen héel groot, ried de d o m i n u s aan, die wel goed vond, dat zij elkander
het deden; de mond niet te klein, hè....
En hij zag toe, en Cosmus zag toe, en het was een héel ernstig werk, en het was
héel grappig daarbij die twee komediantjes onder de oogen van hun d o m i n u s te
zien zitten de een op des anders schoot, te paard, beiden reeds met het torenkapsel
gekapt als m e r e t r i c e s uit de hoogere p a l l i a t a , en de een schilderend den ander
de oogen, den mond, de wangen met blauw, roze, rood, zwart, wit....
- Als je nu alles hebt, d o m i n u s en jullie, jochies ook, mag ik dan maar een
plaatsje zoeken in de c a v e a , om je straks te bewonderen? vroeg Cosmus.
- Ja, Cosmus, zei de d o m i n u s .
- Ja, Còsmùs, herhaalde Cecilius ter loops, bij zijn werk, terwijl Cecilianus,
geknepen mondje, zweeg.
En Cosmus, door een deur en een gang en een deur weêr bereikte de laagste
p r a e c i n c t i o , vlak achter het Tribunaal der Keizerin, en zag uit en op in het Theater.
Hoe warm was het er al! Het broeide er rood van warmte en gloeide van doorgezeefd
licht en tal van stemmen riepen reeds:
- Wátèr! Watèr!
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Het roezemoesde van de duizende stemmen en de roep schrilde daar hel boven uit:
- Water! Laat vloeien het water!
De wil van het volk was somtijds de wet voor het Theater. Zelfs al ware de Keizer
er geweest, hadden zij het durven roepen:
- Wáter! Wáter!! Wáter!!! Laat vloeien het water!....
Boven aan den hoogsten ommegang, onder het klaterende v e l a r i u m , openden
de theaterslaven, op bevel van hun opzichter, tal van regelmatig aangebrachte kranen.
En het water stroomde, zachtjes tappelend, droppelend, druipelend.... Het stroomde
in deze pauze, vóor de Bacchides werden vertoond, langs den hoogen theaterwand
en vloot dan in gootjes, de p r a e c i n c t i o n e s en trappen langs af, lager en lager
weg.
- O-o-o-oh!! juichte de c a v e a , blijde om de koele verfrissching. En de
g l a d i a t o r e n , langs den wand, hielden de handen op en dronken en in de gootjes
schepten zij ook hier en daar het water, hoewel het alleen vloeide om de atmosfeer
te verfrisschen, niet om gedronken te worden. Maar in de o r c h e s t r a , tusschen de
ridderbanken ontsprongen lichte fonteintjes sprenkelende saffraangeur; de senatoren
doopten er hunne o r a r i a in - zakdoeken - en wischten de voorhoofden zich.
Voor het Keizerinne-tribunaal ontsprongen fijne fonteintjes van rozegeur.
- Hè.... hè....! snoof de c a v e a op, met wellustig gespalkte neusgaten.
- Hm.... bromde het ergens, en toen:
- Hi-ha....
- Balkt daar een ézel?? vroeg Colosseros.
- Mijn ezel misschien, zei Nilus, die naast hem zat.
- Neen, er bromde iets als een beer, meende Carpoforus, de Jager, uitluisterend.
- Een beer?? Dat is toch onmogelijk! vond Murrhinus.
- Het is wèl mogelijk, dat je ezel balkte, Nilus, zei Triumfus.
- Wat! Een ezel, die balkt als een beer, die bromt? vroeg Priscus aan Verus.
De g l a d i a t o r e n verfrischten zich met breede handen-vol water de koppen, de
armen, de schouders, namen een badje....
- Còsmús!!! riepen de boekhandelaren en de zijdeverkoopers. Kom hier! Hier is
een plaats!
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Cosmus wenkte, dat hij kwam. En terwijl hij de trappen op klom, knarste en ratelde
het vóor het p r o s c a e n i u m en steeg het a u l a r i u m statig op. Het was het
voorgordijn, dat, om een kabel in de planken en aan ijzeren staven achter de zuilen,
omhoog rees. Want het rees op, tot afsluiting van het p r o s c a e n i u m ; het zoû dalen
tot verzichtbaring van het tooneel.
Achter het a u l a r i u m haastten zich de tooneelknechten. Zij deden uit het afdak
van den s c a e n a -muur het achterdoek vallen, dat stelde voor, in wijking van klassiek
perspectief, een straat in Athene. De s c a e n a zelve met haar nissen en beelden en
marmer en brons werd dus geheel onzichtbaar. En de knechten ter weêrzijde zetten
de huiscoulissen op van Bacchis, de Atheensche deerne en van Nicobulus, den vader
van Mnesilochus. De Atheensche Bacchis zoû gespeeld worden door Cecilius, die
haar tweelingzuster, Bacchis, die van Creta komt, verwacht; Nicobulus was de nijdige
s e n e x ; Mnesilochus heette de zelfbewuste a d u l e s c e n s . De d o m i n u s en de
c h o r a g i i zagen toe: het décor was zéer rijk van schildering. Het was een verschiet
van Grieksche architectuur, zuilen, een tempel zeer ver, een blauwe lucht, waartegen
donkere cypressen, en het was blank en blauw en donker groen gehouden. De beide
huizen ter zijde, dat van de deerne, dat van den grijzaard, waren monumentaal ook
van p o r t i c u s en poort.
- Het is mooi, moest de d o m i n u s erkennen. Schuif de trappen nu achteruit van
de estrade, waarop mijn jongens moeten dansen.
De tooneelknechten tegen den achtergrond schoven de houten trappen uit.
- Het achterdoek iets hooger, zei de eerste c h o r a g u s .
Het achterdoek steeg.
- Genoeg, genoeg!! riepen de c h o r a g i i .
- Iets lager.... beval de d o m i n u s .
Het achterdoek daalde.
- Genoeg! bevalen de c h o r a g i i .
- Werkt de e x o s t r a goed? vroeg de d o m i n u s . Gisteren, toen wij repeteerden,
haperde die....
De tooneelknechten draaiden de e x o s t r a : het draaibare zij-tooneel, dat, gedraaid,
vertoonde het inwendige van het huis van Bacchis en, terug gedraaid, op nieuw den
gevel slechts zichtbaar liet.
De e x o s t r a draaide, heen en weêr.
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- Het gaat nu, d o m i n u s , verzekerden de knechten.
- Zet dan de meubels, hang de gordijnen....
Op de e x o s t r a zetten zij de meubels, hingen zij de gordijnen. Het waren kostbare,
geborduurde, scharlaken gordijnen aan ringen, die met sierlijke bochten hingen aan
dikke vergulde stokken; het was een sierlijk aanligbed in den vorm van een pauw
met ontplooiden staart - l e c t u s -p a v o n i n u s - en gouden kussens; het waren
schabellen van verguld en ivoor; de citroenhouten tafel werd gedekt met servies van
verguld, kannen, bekers, ooftschalen vol marmeren ooft, en toen hingen de
tooneelknechten dikke slingers van groen en werkelijke rozen van Paestum langs de
zuiltjes, langs het bedde, langs de gordijnen, ter zij van de deur.
- Het is prachtig, moèst de d o m i n u s wel weêr erkennen. Dit alles is in Rome
héel mooi. Mooier dan wij het in Klein-Azië en Alexandrië krijgen. Maar het is bijna
àl te mooi, dit t r i c l i n i u m van een Atheensche hetaere. Ik vrees, dat zoo mooi
decor afleidt van het spel zelf. Je begrijpt, in Plautus' tijd was het veel eenvoudiger.
Al dat ivoor en verguld en al die rozen, en dat pauwebed.... Zijn die gordijnen van
zij....?!
- Met zij doorweven, zei de eerste c h o r a g u s en zij allen voelden aan de zware
stof. In Rome, d o m i n u s , wìl het publiek het zoo, vooral het publiek van de
c a v e a ....
- Hmm....! bromde beneden de beer: de ezel, nerveus maar wel-opgevoed, stampte
alleen met de hoeven.
- En dan, zei de tweede c h o r a g u s ; moet je niet vergeten, d o m i n u s , we zijn
betrekkelijk eenvoudig geworden. Lentullus Spinther liet, toen hij zijn spelen gaf,
de meubels met echt zilver beslaan, Petreïus met goud en Nero wilde, dat àlles goud
was, echt goud: alle meubels, requizieten en alle ornament op de costuums. Hensch,
onze a e d i l e n zijn nog verstandig je het niet nog mooier en echter te geven.
- Die pracht, zei de d o m i n u s , brauwefronsend; zal de dóod zijn van Terentius
en Plautus.
- Kom, d o m i n u s , zei de c h o r a g u s ; je jongentjes zullen er toch maar wàt goed
tusschen doen, hoor....
En hij verschikte het lange rozenfestoen, dat de tooneelknecht van bronzen lamp
had geslingerd naar geurvat verguld.
- Trek dan maar het s i p a r i u m dicht, beval de d o m i n u s .
De e x o s t r a draaide terug, achter de zij-zuilen; het s i p a r i u m
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schoof toe: het tweede gordijn, dat het tooneel verdeelde in een grooteren achtergrond
en kleinen voorgrond, alleen voor den Proloog.
- Het is alles in orde, d o m i n u s , verzekerden de c h o r a g i i .
In de c a v e a weêrklonk ongeduldig gestamp van zware schoenen en lichtere
sandalen.
- Vooruit dan maar, zei de d o m i n u s . Mijn komedianten zullen wel klaar zijn....
In de c a v e a stampten zij, stampten zij heviger. Toen hielden de fonteintjes van
geur op te spuiten hun sprenkelstraaltjes; het water vloeide niet meer.
- O-o-o-h! juichte het volk, omdat het nu zoû beginnen.
Want het a u l a r i u m daalde, rolde op naar beneden. Maar het s i p a r i u m bleef
nog toe geschoven. En de Prologus, op den voorgrond, reed te voorschijn, als Silenus
op een ezel. Hij was de tweede s e n e x van den troep, op den ezel van Nilus.
- Zie je, zei Nilus triumfeerend en wees den g l a d i a t o r e n . Het is m i j n ezel,
waarop ik naar de markt ga!!
- Wij hadden best ònzen ezel kunnen verhuren, mompelden de bedel-Gallen
ontevreden, nijdig. Onze ezel is ten minste een ezel van de Moeder der Goden.... En
dus geschìkter voor de Megalezische Spelen.... Er ìs geen gerechtigheid meer in de
wereld!
De tweede-s e n e x reed voor. Hij had, als Silenus, een rijk kostuum van violetten
mantel over amethystkleurigen tuniek; zijn buik plooide zwaar te voorschijn; hij
droeg den maskerkop van een ouden gluimigen sater, met druivetrossen en ranken,
en ook ranken vertuitten den ezel, die rijk was getuigd; druivetrossen hingen hem
langs zijn ooren. Hij balkte niet meer, maar de beer onder de planken maakte hem
zenuwachtig en hij zweepte ontevreden met den staart.
Kinderlijke pret om ezel en Silenus had de c a v e a ; er was een gedruisch van
stemmen, terwijl wat de Prologus galmde, uitstekend van pas kwam:
Verwonderd zoû ik zijn zoo in hun zetels
Al wie daar zit, mij niet belachlijk vond,
Niet praatte en proestte en poefte en hoestte en mij
Door eindeloos gemompel 't niet heel moeilijk
Zoû maken.... Heeft beroemde m i m u s -speler
Of jong blankvellig komediantje niet
Al moeite zich op deze planken te
Handhaven....? Hoe zal ik dan, oude heer
Op m'n ezel, u een óogenblik maar boeien....!
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En terwijl de Prologus voort ging stilte te vragen en te verklaren wat het onderwerp
van het op te voeren blijspel was, traden langs de zuilen, links en rechts, uit de
fluitspelers, rechts drie met dubbelfluiten, hooge; drie links met lage dubbelfluiten.
En zij zetten zich, geheel voor op het p r o s c a e n i u m , op lage schabellen en
begeleidden komiesch met lange, weeke uithalen en getremoleer de woorden van
den Prologus.
- Het is, zeide Quintilianus ontevreden tot Plinius; die wulpsche muziek, die onzen
tijd ontzenuwt. Hoor, het is als kattengekrijsch!
- Ge waardeert toch muziek, beste vriend, zei naast hem Verginius Rufus.
- Ge hebt ons zelfs geleerd, zei Plinius ter andere zijde van den grijzaard; dat Caïus
Gracchus, de grootste redenaar van zijn tijd, bij zijn redevoeringen, zich door een
fluitist liet begeleiden, die hem op zijn t o n a r i o n -fluit den toon aangaf.
- Wij hebben tegenwoordig, zei Quintillianus; geen t o n a r i o n meer maar
p s a l t h e r i o n en s p a d i x en dan die Lydische fluiten daar, wier klanken verweeken
wat er nog mannelijk in ons Romeinen gebleven is....
Achter hen, op de ridderbank, fluisterde Martialis tot Suetonius:
- Hij is geleerd en braaf, onze Quintilianus. Maar hij heeft een groote fout....
- En die is? vroeg Suetonius.
- Hij is niet modern. Dit is de moderne muziek. Dat i s wulpsch, wellustig,
verdòrven als je het zoo noemen wilt. Dit hysterische kattegemiauw van die hooge,
hooge rechterfluiten preludeeren wat ons de Bacchides geven gaan: Cecilius en
Cecilianus. I k hoor mijn tijd weêrspiegeld in die muziek, die snerpt. Caïus Gracchus
is reeds lang dood....
En hij zag naar Suetonius, schuin, wat de jonge man dacht....
- Een drooge ziel, dacht Martialis. Jong maar droog en hij daar voor mij, wijs maar
ouderwetsch....
Hij zag verder naast zich en dacht:
- Tacitus, de melancholie, Juvenalis, de verbitterdheid om hun tijd.... Verginius
Rufus, de antieke Romeinsche voornaamheid.... Frontinus, de brave soldaat met
verborgen dichterziel.... Plinius, Plinius is wien ik bemin en bewonder.... Hij begrijpt
alles, hij verontschuldigt àlles bijna, en hij zelve is zoo hoog en eenvoudig

Groot Nederland. Jaargang 15

253
en rein.... O beminnelijkste ziel!.... En ik.... De onverbeterlijke levensgenieter....!
Waarom niet?
Op het p r o s c a e n i u m week het s i p a r i u m open, rechts en links: de Atheensche
straat verzichtbaarde....
- Hoor....! dacht Martialis. De weeke, wulpsche, weelderige fiuitmuziek gièrt
omhoog.... Ik hoû van dat krijschen, die schrille steeds hoogere snerpingen....
Quintilianus, Quintilianus, dàt zijn de akkoorden van onzen tijd! O, het is goed jong
te zijn, niet te betreuren wat het Verleden ook goeds bood, maar te leven, zelfs onze
vervallenheid: te leven het oogenblik, te plukken den dag! C a r p e r e d i e m !! Bravo,
bravo, de knappe knaapjes!
En zijn laatste woord juichte hij luid. Want de Prologus op zijn ezel, wijzende,
toonde de beide Bacchides, die verschenen. Er ging een bewonderend gemompel
door heel het Theater.
- O-o-o-oh! mompelde goedkeurend de c a v e a . Wat zijn ze mooi! En de een is
net als de ander!
Maar de Prologus riep:
't Is Bacchus, die de Bàcchides u zendt;
Bacchanten, die haar Bacchanaliën dansen...
Het zijn twee zusters; Samische Bacchanten,
Hetaere van Athene, de eene; tweelingZustren gelijken zij elkander als twee
Droppelen water, dropplen witte melk!
Haar oudrenpaar, gewijd in Bacchische
Mysteriën, noemden beiden Bacchis; Bacchis
Is de eene, de Atheensche; Bacchis ook
Is de andere, die komt van de reize....
----------

En zelfs op de ridderbanken, in de o r c h e s t r a , in het Tribunaal was een ontroering
van bewondering. De Atheensche Bacchis trad uit haar huis met hare slavinnen en
verwelkomde hare zuster Bacchis, die van de reize kwam, en wie ook slavinnen
omringden. De slavinnen waren vrouwen maar de twee hetaeren waren Cecilius en
Cecilianus. Zij waren beiden geheel en al aan elkander gelijk, behalve dat Cecilianus,
om te doen uitkomen, dat hij (zij) van de reize kwam, een dunne sluier geheel
omhulde, dien hij afwierp in de handen der slavinnen voor hij - zij - zijne - hare zuster omhelsde. Gekapt met de torenvormige, blonde pruiken, hunne eigene blonde
krullen krullende onder den haarband links en rechts, de gouden rozen breed aan de
slapen, waren hunne ge-
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zichten geschilderd naar de antieke maskers van Plinius met bizondere kunst: de
grime geleek op een masker maar bleef toch een menschelijk gelaat om het gespeel
der trekken, den lach om de oogen en mond. Groot waren de oogen, zwemmende in
het zwart en het blauw onder de opgelegde, verlengende brauwen; blank en roosrood
waren de wangen en de mond was met verhoogd aangetinten bovenlip toch verlengd,
zoodat het type van de maskermuil was bewaard en de beide frissche jongensgezichten
herschapen waren tot de even exotische, vreemd pervers ontroerende aangezichten
van Cypersche beeldhouwkunst - aangetinte blanke kalksteen - kunst uit archaïschen
tijd. Dat archaïsche kwam ook nog uit door het breede en hooge maar platte van
hunne achterkapsels, waardoor het scheen, dat geheel hun maskergelaat ook platter
werd; dat archaïsche kwam ook uit door hunne kleeding. Zij droegen beiden de zelfde
peplos van ragfijn geplooid geel gaas - geel was de traditioneele kleur op de planken
voor hetaeren en symbolizeerde haar goùdzucht -; de peplos was kort, tot de knieën,
liet hun efebe-beenen bloot, de vier punten vielen zeer lang ter zijde met lange gouden
franje en kwasten, maar het ondergewaad van geel, met schelle gouden rozen
doorweven, scheen er schitterend bij iedere beweging door heen en het geheele
gewaad herinnerde om het nauwsluitende en dun plooierige aan de archaïsche
Helleensche sculptuur. De beide jongens schoeide de s o c c u s : de komedie-schoen,
in onderscheid met de c o t h u r n u s of tragedie-laars, iets lager van zool en hak,
maar toch vrij hoog van hak en zool hen boven de planken heffend. En omdat Cecilius
en Cecilianus geboren komedianten waren, gevoelden zij zich, zoodra hen de s o c c u s
schoeide, niet meer wie zij waren, maar wel wie zij voor moesten stellen. Gekapt,
gekleed konden zij nòg als bengels doen achter de s c a e n a ; geschoeid met den
s o c c u s werden zij plotseling c o m o e d i , tooneelspelers, artiesten, waren zij
Grieksche hetaeren, waren zij de beide Bacchides. Liepen zij nu ook op elkander toe
met den tooneelpas, dien de s o c c u s eischte, niet zoo wijd als de tragici loopen,
maar wijder en rythmischer dan wie ook loopt in het gewone leven. Gebaarden zij
op de òpkrijschende, nerveuze snerpingen der Lydische fluitmuziek, hunne vreugde
elkander te zien, omhelsden zij elkander....
- ‘Mijne zuster!’
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- ‘Mijn zuster!’
En dansten te zamen.
Hun kreet had hel zuiver het Theater door geklonken. Wat maalden zij nú nog om
den beer, die, onder hun voeten in het gewelf bromde! Zij dachten om niets dan om
hun dans. Zij zongen al dansend, eenstemmig, hun blijdschap. Hun maskermonden
openden zich tuitende toe naar het verste en hoogste punt: naar de g l a d i a t o r e n .
Zij herkenden ze, maar wat gaf het hun wie daar zàt! Wie in de o r c h e s t r a , wie in
het Tribunaal! Zij zongen, zij dansten, terwijl de Prologus weg reed op zijn ezel.
En waren hunne aangezichten en kleeding archaïesch, vooral archaïesch herschiepen
zij zich door hun rythmiesch afgemeten beweeg. Op den gelijkmatig wijden
s o c c u s -tred, die hun nauwe gewaad verwijdde, het gazen geplooi telkens
uitwaaierde, met de houdingen hunner schrale efebe-armen, die bogen rechthoekig
de ellebogen en uitspreidden de bejuweelde vingers met opgezette, héel lange nagels,
als vreemde vlinders of vogelvlerken, bezielden zij hunne uiterlijkheid tot een levend
archaïesch beeld, dat wel afstak in het nieuw-Grieksche décor en vooral in dit modern
Latijnsche Theater, maar dat, zag de toeschouwer alleen naar hen, hem ontroerde als
een uiting van verfijndste en toch zuiver geblevene kunst. Zij dansten, reciteerden,
bewogen, zongen....
- A-a-a-ah! bewonderden de g l a d i a t o r e n , de soldaten, de meiden, de Gallen,
de matrozen, de kooplui.
- Dat zijn de tweelingen van Crispina, fluisterde Fabulla, die hen pràchtig vond,
tot Domitilla en de Virgo-Maxima....
- Zijn dàt je jongens? fluisterde bewonderend Domitia tot Crispina.
De moeder van Cecilius en Cecilianus wendde het gloeiend gelaat naar de Keizerin.
- Ja, Augusta, bekende zij, de oogen neêr geslagen; toen glimlachend, ze opslaande
naar de vraagster....
- Quintilianus.... vroeg Plinius bijna schalk; hoe vindt ge nú onze Hero en Leandros?
- Ze zijn hoogst bevallig en buitengewoon kunstvol, zei Quintilianus; maar ik geef
de voorkeur aan het fijne fluitspel van Zozimus op de ongelijke twee pijpen, boven
dit snerpen op zoo veel gelijke fluiten, dat overdreven wordt....
- Het is prachtig! boog Martialis zich naar hen toe. Ze zijn
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archaïesch en hun kunst is toch modern omdat zij zoeken de nieuwe emoties in het
oude! Zij beelden geheel en al onze eeuw uit, die moê is van alles en zichzelf en
zoekt, zoekt, zoekt, zelfs in ons Verleden! Zij zijn kunstenaars, die jongens, zoo als
ik er nooit heb gezien en ze weten misschien zelf niet, dat ze het zoo zijn....
- Wat mooi van hen is, waardeerde Quintilianus; is, dat zij s t a t a r i e s c h blijven,
terwijl zij in Hero en Leandros geheel en al m o t o r i e s c h waren. Zij zijn telkens
zoo als zij moèten zijn.
- Eischt Plautus' komedie nooit anders dan s t a t a r i e s c h spel? vroeg Juvenalis.
- Zulke gematigde karakterspelen, zei Quintilianus; zijn meer s t a t a r i e s c h :
bedáard, hoewel komiesch, altijd hóog-komiesch en nooit m o t o r i e s c h : fèl
bewogen. Toen zij Hero en Leandros mimeerden, deden zij het mooi m o t o r i e s c h
- hartstochtelijk - zoo als het moest. Als zij dit m o t o r i e s c h deden, zoû het een
klucht worden, niet waar. Die jongens hebben veel maat en rythme in hun spel en
voelen zuiver hoe ver zij kunnen gaan.
- Maar dit begin is niet in Plautus aangegeven en werd nooit zoo in Plautus' tijd
gespeeld, kritizeerde bescheiden de jonge Suetonius.
- Wat doet er dàt toe? viel heftig Martialis in. Het modernizeert het eeuw-oude
stuk.... Het verfrischt het! Het verjeugdigt het!
Hij klapte heftig in de handen.
Het Theater weêrdaverde van handengeklater en juichend geroep. De Atheensche
Bacchis geleidde hare zuster in huis. De slavinnen volgden. De a d u l e s c e n s ,
ongemaskerd, trad op, rijk gekleed in veelkleurig gewaad, - veelkleurig steeds was
de jonge-rol gedost - en terwijl hij, ijdel, lonkte naar Fabulla, die hij herkende uit
Nilus' taveerne, sprak hij hoog uit, reciteerde hij van zijn liefde voor Bacchis, de
Vreemdelinge.... die hij na gereisd was.... Terwijl de fluiten het melodrama aangaven
in ondertoon.
Fabulla was geslagen van bewondering.... en zóo, dat zij in hare illuzie wankelde.
En niet dòrst meer hopen, dat zij ooit op deze planken een ‘vrouwerol’ zoû spelen,
al reciteerde zij, zong zij, danste zij. Terwijl de a d u l e s c e n s naar haar lonkte, in
zijn liefdesbetuig, smàchtte naar haar toe, dacht zij steeds aan Cecilius en Cecilianus.
Wat!? Die bengels, die bij Nilus op de andere knie van Colosseros óver haar hadden
gehost en haar hadden tegen
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gesproken, waren zulke artiesten?! Zij begreep genoeg om te voelen dat dit kunst
was, kunst jaren lang, van kind af gevoeld en bestudeerd, kunst tot een volmaaktheid
gebracht, die maar niet door een patricische zoo even na te bootsen zoû zijn. Hoe
hadden zij niet zich gratievol en rythmiesch bewogen, op de maat van de fluitmuziek,
hadden zij niet gezègd en gezongen, klaar, duidelijk, hèl, overal in het Theater
verstaanbaar.... In hun uitspraak was iets geweest, dat zij voelde nooit te zullen
kunnen benaderen: de zeer letterkundige en daarbij theatrale uitspraak van het Latijn,
die aan ieder woord zijn waarde gaf.... Zij voelde het alles zóo, dat zij op éenmaal
bang werd voor eigen eerzucht en verlangen.... En zij begreep, dat de ‘vrouw’
misschien voor dit theater niet geschikt was, en zij nooit het ideaal zoû kunnen
bereiken, dat die lange, slankheupige knapen met hun schrale, slechts even vrouwelijke
efebe-leden beter uitbeelden. Dat vreemd aandoend perverse, dat ‘archaïsche’, dat
hunne hiëratische gebaren zoo mooi hadden weêr gegeven, hunne geschoolde,
uitgalmende stemmen zoo zuiver hadden zingend gezegd! Zij begreep, dat zij te klein
was, te mollig, geen stem zoû hebben; zij begreep het alles in eens. In het tooneelspel
moesten de vrouwerollen door knapen worden vervuld!
.... Zij stelde zich voor, dat zij daar ginds, op de planken, een der Bacchides spelen
zoû.... Maar zij zoû sidderen en rillen van angst voor die duizende oogen: zij zoû....
zij zou belàchelijk zijn! Terwijl juist die jongens waren wat zij moesten zijn!
Het was haar in haar reeds zorgvolle stemming om den moord op Nigrina, waarvan
men verdacht, dat zij zoû weten, zoo een bittere teleurstelling, dat zij zich achter de
andere vrouwen boog naar Crispina en haar bijna hard-op, met een hatelijke, nijdige
grijns vroeg:
- Crispina....! Ben je tevreden.... over je tweelingen??
De a d u l e s c e n s smachtte van liefde. De e x o s t r a draaide. Het weelderige huis
van de Atheensche Bacchis verzichtbaarde in pracht van scharlaken gordijnen,
pauwebed, verguld vaatwerk, rozenkransen, die de a e d i l e n aan de scaenische
uitmonstering hadden verspild. Tusschen die weelde zaten de Bacchides, de
zuster-hetaeren; door de opene deur zagen zij den a d u l e s c e n s , wezen zij,
fluisterden zij met elkaâr....
- O-oh! juichte de c a v e a . Zoo was het goed! Die pracht, dat
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was zoo als het behoorde! Die hoog gehakte, geel gedoste, ‘goudzuchtige’
m e r e t r i c e s in die overdreven, theater-traditioneele weelde te zien vóordraaien
op de e x o s t r a , terwijl wulpscher, rechts, de fluiten hooger en hooger stegen in
melodie, en rommelender links begeleidden, en de ‘a d u l e s c e n s ’ zijn stem in
recitatief verhief....
- Bromt daar een beer? vroeg Domitia.
- Neen, het zijn de linkerfluiten, meende de Virgo Maxima..... dàt was mooi en
zóo kon je nog een stuk van Plautus, een hoogere p a l l i a t a zien! De intrigue was
bijzaak; de ornamentatie was het voornaamste!
De c a v e a donderde los van applaus en nièt om den ‘a d u l e s c e n s ’: alleen om
de twee weelderige Bacchides, te voorschijn draaiend op de beweegbare e x o s t r a ....
Cecilius, Cecilianus rezen van het pauwe-bed, waar zij elkander in zusterlijke
omhelzing hielden omvat: Cecilius, de Atheensche, begon:
- Zoû 't niet, o zuster 't beste zijn, zoo i k
Terwijl gij zweegt, sprak met dien jongeling daar?
- Doe dat, mijn liefste....

viel in Cecilianus....
In het rood gezeefde licht, dat oranje en purper van onwerkelijke weelde maakte
al het scharlaken en verguld om hen heen - purper de gordijnen, oranje de gewaden,
oranje vooral hun goud-gestuivelde pruiken, vreemd onwaar van purperblos hun als
masker geschilderde gezichten - bleven zij s t a t a r i e s c h : kalm, glimlachend, schàlk.
ondeugend, pervers sierlijk maar ónbewogen omdat dit immers de rustige p a l l i a t a
was, het hoogere blijspel, dat nooit kluchtig mocht worden, dat luchtig Plautiesch
moest biijven.... het realisme der komedie alleen veridealizeerd door dat fijne spel,
dat zangerig fluit-gesteunde zeggen, die wonderpracht van c h o r a g i u m .
Buiten, onverwachts, weêrklaterden fanfaren. Het was of een bliksemende schok
het Theater doorvoer. Iedereen stond op: de minste straatjongen tot de Keizerin toe.
In ijl schoten tooneelknechten toe met brandende lonten, ontstaken de wierook in de
vazen vóor het rechtsche Tribunaal. Het a u l a r i u m rolde haastig op. In de keizerlijke
loge verschenen paleis-officieren, schaarden
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zich, spere- en schilde-kletterend op de trappevlucht, de Praetorianen.
Domitianus verscheen.
- Ave Caezar-Imperator! galmde het luid, schel, hoog, diep, bassig weêrechoënd
tegen de wanden.
De patricische stemmen, de plebeïsche stemmen, van af de Consuls tot de
straatjongens riepen den galmenden groet: de waardige stemmen der Senatoren
omlaag vermengden zich met die der oprecht juichende g l a d i a t o r e n omhoog;
die der c a v e a met die der ridderbanken; die der mannen met die der vrouwen; en
óver het Tribunaal, waar de Keizer verscheen, had hel uit weêrklonken de groet der
Keizerin en harer vrouwen....
Domitianus, langzaam, trad verder de loge in. Hij had een schuw nijdigen blik als
of hij bang was en boos te gelijker tijd; bijziende, knepen zijn oogen dicht.... Hij was
groot; voor zijn vijf-en-veertig jaren zag hij er oud en ziekelijk uit. Er was iets
mistroostigs en lijdends in hem. Hij droeg een purperen toga en een gouden
eiklof-krans om zijn bijna geheel kalen kruin. Zijn gezwollen lijf puilde onder het
purper; zijn beenen stonden schraal. Hij was eenmaal wel gemaakt en van mannelijke
schoonheid geweest; hij scheen nu gesloopt, vervallen. Zijn lichaam was ziek en zijn
ziel. Hij was in zich gek van angst, achterdocht, twijfel, berouw. Maar hij hield
meestal zijn krankzinnigheid in zich geborgen, in het bijzijn van anderen. Hij was
onverwachts gekomen in het Theater omdat hij dezen dag van feest te bang was
geworden in het Palatium. Hij was zeer omringd, door zijn officieren, c u b i c u l a r i i ,
knapen. Een nar was aan zijn zijde, mismaakt en gebocheld. Toen Domitianus zich
zette, met nauwlijks een aarzelenden hoofdknik naar wie hem toegejuicht hadden,
hurkte de nar, zonder kluchtigheid aan zijn voet en sprak héel ernstig met den Keizer.
De nar grappigde niet; de Keizer, ook ernstig, antwoordde. Om hem heen zetten zich
Saturius, d e c u r i o c u b i c u l a r i o r u m - opperste der kamerlingen, - Parthenius,
Sigurius en Crispinus, zijn gunsteling, en zijn lieveling: de knaap Earinus.... De
wierook wolkte dik uit de schalen.
In het Theater was iedereen weêr gezeten. Maar de vorige luchtige atmosfeer was
versomberd. Het was stikwarm geworden naar mate de stovende zon steeg, door het
v e l a r i u m neêr zeevende een onweêrachtig broeienden lentegloed. Toen het
aularium
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neêr gerold was, vertoonde het tooneel zich met de s c a e n a -muur. Herhaalde zich
wat reeds vertoond was. Rolde het a u l a r i u m weêr op. Weêrklonken hier en daar,
schuchter, kreten:
- Water.... Water....
Het water ruischte als een droppelengordijn de wanden, de trappen langs; de geuren
ontspoten, ook voor het Tribunaal van den Keizer. Langzamerhand dorsten de
toeschouwers weêr wellustig snuiven de frischte en den geur, te spuwen, te praten,
zelfs te lachen. Een overmoedige jongen dorst dieren na doen: een hond, hij blafte;
een schaap, hij blerde; een haan, hij kraaide: voor minder werd men gekruizigd! In
het Tribunaal der Keizerin bleven de vrouwen ernstig staren. De Keizer praatte door
met den nar....
Achter het a u l a r i u m haastte de d o m i n u s zenuwachtig, woedend om de
herhaling, de c h o r a g i i en de knechten. Zoû het begin van de Bacchides worden
herhaald. P r o l o g u s op ezel reed voor, reciteerde; fluitspel snerpte; Cecilius en
Cecilianus traden op als zij waren opgetreden....
De menigte, allen druk plotseling vergetende bij hun schitterende
wederverschijning, barstte los in gerythmeerd maar razend gejuich, in maat kletterend
handengeklap en -geklater. De jongens dansten.... En het blijspel ontrolde geleidelijk.
Het boeide. De Keizer bewoog niet meer. Als aandoeningloos zat hij te kijken, vroeg
nu en dan, ernstig, iets aan zijn nar. Met de anderen sprak hij niet, zelfs niet met
Crispinus. Nu en dan blikte hij onverwachts in het Theater, dook weêr terug in zijn
purper, loenschte zijlings naar het schouwspel. Het scheen wel, dat hij belang ging
stellen. De klassieke, hoogere komedie, de p a l l i a t a werd met de moderne opvatting,
die de d o m i n u s , trots zijn liefde voor de antieke schrijvers onvermijdelijk achtte,
in volmaaktheid gespeeld. Na het groote tooneel van de twee m e r e t r i c e s en den
a d u l e s c e n s was weêr uitbùndig rythmiesch gejuich. Syrus, die den rol van
Chrysalus speelde, de listige slaaf, die het noodige geld altijd weêr voor zijn jongen
meester weet te tooveren door handige intrigue en verwikkeling, wàs prachtig! Hij
was heerlijk van drieste onbeschaamdheid: hij was de volijverige s e r v u s c u r r e n s ,
die, altijd haastig doende, intrigeert en het terrein behoudt, al bederft zijn verliefde
jonge meester ook telkens alles. En dan de s e n e x !! De eerste vooral, Nicobolus!
O, die beide ‘g r i j z a a r d s ’ met
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hun groote maskerkoppen, die grijnsden boos aan de eene zijde en gemoedelijker
grappigden ter andere! Hoe de menigte om hen làchte als zij eerst de eene, dan weêr
de andere kant van hun maskerkop draaiden naar het publiek. Geheel vergeten was
het, dat Domitianus daar zat. Hij zat immers zoo rustig in zijn purper gedoken, te
kijken.... Ja, hij keek: hij volgde die klassieke Plautus-intrigue, met die twee vaders,
die, terwijl zij hunne zoons willen verlossen uit de strikken dier verleidelijke
Bacchides, er zelve in vallen! O, het slot, als die ‘grijzaards’, terwijl te voorschijn
draaide de schitterende e x o s t r a met de rozenkransen en het pauwe-bed en de, met
verguld vaatwerk beladen, citroenhouten tafel, door de twee m e r e t r i c e s worden
verlokt, verleid, beleerd, belachen, tot zij nooit meer hun zonen ièts zullen durven
verwijten! Hoe zij speelden de beide ‘grijzaards’, de beide ‘jonge-rollen’, de beide
‘vrouwe-rollen’ vooral! Hoe hij speelde, de ‘eersteslaverol’! De ‘paraziet’? Nu, die
trad maar éven op: je merkte hem bijna niet.... Jammer, een ‘paraziet’, die een goede
rol had, was altijd wel aardig. Maar deze ‘paraziet’ had bijna geen rol.... Hij speelde
ook slecht: hè, die ‘paraziet’!
- Ik begrijp er àlles van! zei, verrast over zichzelf, Sila, de matrozenmeid, tot haar
matroos.
Het was ook niet moeilijk al was het zoo mooi. Het werd alles zoo regelmatig
ontwikkeld. Het werd een weinig statig en in niet te snel tempo ‘s t a t a r i e s c h ’
gezegd en gedanst en gerekt. De d o m i n u s , tusschen de zuilen der s c a e n a , lette
nauwkeurig op, dat het tempo werd ingehouden. Nergens mocht het worden een
klucht, zelfs niet als de ‘slaaf’ hijgende, dravende op kwam.
En toen het einde! O, het heerlijke eind! De beide Bacchides, op de òpgesnerpte
fluitmuziek - kattegemiauw, vond Quintilianus! - dansten rond met de beide vaders
harer minnaars, die kwamen kijken om een hoek.... Zij dansten op de e x o s t r a , op
het p r o s c a e n i u m ; zij dansten van huis uit op straat, van op straat weêr in huis;
zij omstrengelden de ‘grijzaards’ met de rozenfestoenen, zij schonken hun de vergulde
bekers in, uit de vergulde kannen....
- Het zijn mijn jongens.... dacht Crispina, in een verrassing om zichzelve.
Zij bewonderde ze, zij had ze lièf omdat ze zoo mooi waren! En ze vond het zoo
vreemd, dat niemand in het Theater vermoedelijk wist, dàt het haar jongens waren,
dan juist.... in dit
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Tribunaal, de Keizerin en hare vrouwen! Het maakte haar àngstig en toch berustigde
het haar ook weêr. Ach, er was nu niets te verbergen.... Toch.... Zoû Crispinus daar
ginds den Keizer ook zoo ruw....? Zoû de Keizer dan verontschuldigen....? Hij
verontschuldigde wel èrger dingen; hij strafte zwaar minder vergrijp dan tweelingen
hebben van een h i s t r i o en die geschenk geven aan een d o m i n u s .... O, de lieve,
mooie jongens, de schatten! De twee schàtten! Zij glimlachte ze bijna toe, trouwens
iedereen glimlachte. En kijk!! De Keizer glimlachte!! Gedoken steeds, glimlachte
hij! Wat waren ze dan ook gratieus, in dat bacchanaal der Bacchides! Telkens, als
de ‘grijzaards’ wankelden, dronken, tegen elkaâr, kusten z i j de twee ‘minnaars’
heimelijk en omdansten dàn weer de twee vaders. En de orgie eindigde, steeds
rythmiesch, s t a t a r i e s c h , in nooit tè hevig tempo met den bacchischen dans van
alle zes: m e r e t r i c e s , vaders, zonen....
Toen barstte los het c l a r e a d p l a u d e r e : het klinkend, klaterend applaus,
waarom de d o m i n u s -g r e g i s zelve, in rijk sleepend gewaad, de Bacchides aan
zijne zijde, en omringd door den g r e x , vroeg, na kort slotwoord van moraal....
En groetten zij hun theatergroet tot den Keizer, de Keizerin, het publiek en rolde
het a u l a r i u m òp, eerst hunne s o c c u s -voeten, ten laatste hunne hoofden
veronzichtbarend....
Overal in de zaal ontloken commentaren. Van af de o r c h e s t r a tot den hoogsten
omgang toe, was deze p a l l i a t a buitengewoon in den smaak gevallen. De
letterkundige groep om Verginius Rufus en Plinius waardeerde het weêr eens ‘Plautus’
te hebben gezien, al was deze vorm dan ook zéer gemodernizeerd, om het vóorspel
en naspel van dans en zang der twee ‘vrouwe-rollen’, om de nog modernere
fluitmuziek ook, om al het moderne c h o r a g i u m : al die pracht, die Plautus zelve
verbaasd zoû hebben doen staan. Maar de c a v e a waardeerde juist die pracht,
ingeweven in de oude komedie; en de d e l i c a t i , de sierlijke jongelui met de
zómerringen reeds aan de vingers, in de ridderbanken, tusschen de matronen, de
ontzenuwde patricische vrouwen, de kristallen koelbal tusschen de warme palmen
bewegend, waardeerden, met Grieksche woorden nuffig emaïlleerend hunne
waardeering, dat dit spel met Grièksche tint was vertoond, dat de twee Bacchides
zelve zoo ‘Grieksch’ waren geweest, omdat ‘Grieksch’ toch eigenlijk voornaam was,
de mode....
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Grieksch, zeker Grieksch. Maar de voorstelling zoo Grieksch begonnen, met een
gemodernizeerde en gegraecizeerde ‘Bacchides’ voort gezet, zoû thans worden
Latijnsch, zoo Latijnsch als het kon. A u l a r i u m neêr, maar s i p a r i u m nog toe,
was achter het tweede groote drukte en voorbereiding voor het eerste m i m u s -spel,
terwijl, na korte pauze slechts, dat water vloeide en geur ontspoot, een tusschenspel
op het p r o s c a e n i u m plaats had. Dat was om het volk te doen lachen, want de
patriciërs praatten er rustig door heen, stonden op, begroetten elkaâr.
De Keizer, in zijn loge, scheen beminnelijk: hij ontbood bij zich de twee Consuls
met den p r a e t o r , de a e d i l e n : gedoken in zijn purper stond hij niet op, sprak
zittende een enkel woord met de ontbodenen, die bleven staan. Hij ontbood na hen
den ouden Verginius Rufus en Plinius; hij scheen zich geweld aan te doen beminnelijk
te zijn: een bui, die meestal niets goeds voorspelde; tot opstaan kwam hij niet.
Ziekelijk bleef hij in zijn zetel zitten. En het volk, na die wel mooie, vroolijke, maar
toch wel erg ‘statarische’ Bacchides, die het nog frisch van aandacht had kunnen
waardeeren èn om de pracht, èn om Cecilius en Cecilianus vooral, ontspande in
kluchtige vroolijkheid om wat gedaan werd voor het s i p a r i u m ....
Andere, lager komische fluitspelers dansten te gelijk, dat zij floten; hunne
dubbelfluiten sloten met het c a p i s t r u m - den band - om de wangen en het
achterhoofd. Zoo verloor zich ook niet de lucht, die zij bliezen. Verschillende hunner
traden op met dieren: zij dansten p l a n i p e s - ongeschoeid - een klein naspel, een
a t e l l a n a ; zij waren grotesk gegrimeerd; zij kwamen op met bokken en geiten; zij
zongen van obscene dingen; zij waren Maccus, Pappus, Dossenus, de drie
paljas-typen, die het volk beminde; zij waren Acco, Mormo, Alfito, de drie oude,
buikige vrouwen - maar door mannen gespeeld, - die zingend verhaalden en gebaarden
van kluchtige geboorten en miskramen, en de kluchtgodinnen van de Vruchtbaarheid
zijn; zij hadden groote ooren, dik lippige muilen, scheele oogen, bochèls; zij waren
mal, obsceen, grotesk, vraatzuchtig; zij sloegen elkaâr, vielen plat op elkaâr over den
grond. Zij zongen toespelingen, niet te gewaagd in dezen tijd, en tusschen hen liep
de s t u p i d u s -g r a e c u s , de clown, die er van alle de anderen kreeg van langs en
de grootste vermakelijkheid was.
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En het volk lachte, schaterde, bulderde, terwijl de patriciërs deden of zij niet zagen
en zich met elkander onderhielden, en aan de voeten van Domitianus, die, gedoken
- rug gekeerd naar het Theater, - sprak met wie hij ontboden had, de keizerlijke nar,
minachtend, strak, hóogst ernstig, bleef staren over de c a v e a .
Cecilius en Cecilianus, in hun kamertje, ontkleedden zich koortsig, want nu de
Bacchides waren gespeeld en zij niet meer hadden te doen, wilden zij in het Theater
de na-spelen zien: de a t e l l a n a e , en dan de e x o d u s -spelen!
- Jongens, zei de d o m i n u s , stralend, alles van den beer vergeten; jullie hebben
mooi gespeeld!
- D o m i n u s , zei Cecilianus; we voèlden, dat we mooi speelden.
- .... Dat we héel mooi speelden, kwam Cecilianus na.
- Nu mogen we wel gaan kijken, hè?
- Mogen we kijken?
- Ruim netjes je boeltje eerst op....
Dat zouden ze doen. Daarvoor waren ze tè goede c o m o e d i . En dan die kostbare
costuums, die aan het Theater behoorden! De tweede c h o r a g u s zelfs kwam er
naar kijken, ze halen....
- Wees niet bang, c h o r a g u s : kijk, we vouwen alles keurig op!
- .... keurig op!
.... en nam de kostuums meê, om ze te brengen in de p a r a s c a e n a .
De jongens wieschen zich aan het kraantje. Maar Thymele, de beroemde danseres,
kwam aan, met Gymnazium en de t o n s t r i x achter zich.
- Jullie waren prachtig, jongens, zei Thymele; maar maak nu, dat je weg komt,
vlug!
- We waren goèd, hè? bluften de jongens, zich poetsende.
- Meer dan goed, zei Gymnazium, en de t o n s t r i x , lief lachje:
- Wat zagen ze er schàttig uit!
De kleedster kwam met Thymele's gewaad.
- Laat eens kijken! zei Cecilianus, nieuwsgierig, jaloersch.
- .... kijken! zei Cecilius, want voelde het zelfde belang, en veegde haastig te
gelijker tijd langs zijn neus: hunne grime werd een mengelmoes van roode en zwarte
en blauwe vegen.
- Je hebt toch geen mooiere jurk dan ik had?? vroeg Cecilianus angstig.
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De vier vrouwen lachten luid op.
- Niet zóo mooi!! troostte Thymele. Kom lievelingen, hoepel op. Gymnazium
moet mij nu kappen. Of liever, kom: laat mij je eerst flink zoenen op je lieve
bakkessen....
- Thymele, ik ben nog rood en blauw! riep Cecilianus.
- .... En ik zwart en wit! protesteerde Cecilius.
- Dat doet er niet toe, zei Thymele.
Zij was bijna zoo lang als de jongens, rank en mager. Zij had zelve iets van een
jongen. En schertsend greep zij Cecilius in haar armen en zoende, zoende hem.
De vrouwen lachten van de pret.
- Dan zoen ik Cecilianus, zei de kleedster en omgreep Cecilianus en zoende hem.
- Wil je wel eens laten! riep Cecilianus, als een maagd, die bedrongen werd.
Maar Cecilius riep:
- Dan zoen ik de t o n s t r i x , omdat ze me zoo mooi heeft gekapt!
En hij omgreep de lief lachende t o n s t r i x en zoende haar: zij gierde van pleizier
en zoende terug.
- En wat nu met mij? riep de voormalige, de dikke Gymnazium. Waarachtig, ik
word niet meer gezoend. Nou, dan zoen ik ook maar niet meer!
En zij deed of zij er treurig om was, voor de grap. Maar de jongens omgrepen
haar, tolden rond met haar en zoenden, zoenden haar. Zij zoende hen terug, heel
moederlijk: het waren toch aardige bengels. Toen wipten ze weg, en er was nog
blauw om Cecilianus' oogen en Cecilius had éen roode wang en beider brauwen en
wimpers zagen koolzwart.
- Vooruit! Vooruit! haastten de jongens elkaâr. Hè, wat hebben ons die vrouwen
gezoend!
En ze veegden aan hun gloeiende wangen.
Ze slipten door deur en gang en deur. Ze waren in de p r a e c i n c t i o , achter het
Tribunaal van de Keizerin en keken éven, tusschen de sierlijk gedoste slavinnen en
vrijgelatenen door, naar de hooge vrouwen. Zij zagen dier ruggen, in de geborduurde
veelkleurige stoffen harer feestmantels, die plooiden onder hare bloote schouders af.
En Crispina, half ter zijde gezeten naast de Keizerin, wendde zich, zoo als eene vaag
omwendt als er wie of
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wat ook achter voorbij gaat. Zij zag hare jongens in de oogen. Zij herkende ze niet
dàdelijk. Ze waren mooi blond maar met vuile gezichten, zij gluurden onbewust
pervers om die tè donkere brauwen en wimpers. Maar toen zij ze herkende, had ze
even een schok, een ontroering.
Fabulla zag hen ook. En Fabulla riep tot de Keizerin, tot de Virgo Maxima, tot
Domitilla:
- Kijk, de tweelingen van Crispina!
Crispina schrikte; allen keken om en lachten. Maar de jongens, betrapt, dat zij de
Keizerinne-loge hadden ingegluurd, repten zich wat zij zich reppen konden, de
p r a e c i n c t i o langs. Toen, te gelijker tijd, bleven zij staan.
- Wàt zei ze?
- .... Ja, wat zei ze?
- Wat zei die Fabulla?
- Wat zei ze toch!
- Dat wij waren....?
- .... Wij....?
- De tweelingen....?
- Ja, de tweelingen van....?
- .... van Crispina?
- Crispina? Wie is Crispina?
- Was Crispina dáar? In het Tribunaal?
- Wie is Crispina? Er zat naast de Keizerin, rechts, de Virgo Maxima.... Naast de
Virgo Maxima....
- Domitilla, 's Keizers nicht. En naast die, Fabulla....
- En links van de Keizerin....?
- Was dat Crispina! Onze moeder??
- Ik weet het niet....!?
- .... Ik weet het ook niet....!?
Ze zagen elkaâr aan, toen om, en op. Het Theater, de c a v e a was vol. Het was
broeiend warm onder het roode v e l a r i u m . Het was meer dan middag; de wind
had zich gelegd, het v e l a r i u m hing, slap uitgegolfd, bijna roerloes. Het water, de
marmeren wanden langs, tappelde. Pff.... wat was het warm: zoû er onweêr dreigen....?
En nergens een plaats, naar het scheen....
Maar iedereen herkende hen. Hoewel de a t e l l a n a heel grappig was, met Pappus
en Maccus, zagen aller oogen hen toe. En riepen stemmen:
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- Cecilius! Cecilianus!! Kom hier!
Het waren de matrozen van Ostia, het waren de slagers, warmoeziers,
ooftverkoopers van het Velabrum, het waren de Gallen, het waren Taurus en zijn
meiden, het waren de vollers en de soldaten. Het waren niet de voornamere winkeliers
van den Vicus Tuscus; het was niet Tryfo, de boekhandelaar: die waren allen te deftig
om de twee komediantjes plaats in te schikken. Maar van héel hoog bulderden de
gladiatoren:
- Jòngens! Kom hier! Cecilius! Cecilianus!!
Carpoforus en Colosseros bulderden het zoo overheerschend, dat zelfs de Keizer
omzag. Zijn nar eveneens. Zij keken naar boven, terwijl de jongens op den roep der
g l a d i a t o r e n wuifden en de trappen vlug opklauterden. En de Keizer wees Plinius
en Verginius Rufus, met wie hij sprak, zeker Carpoforus, dien hij herkende, en die
zijn geliefde zwaardvechter was.
De jongens bereikten den hoogsten omgang. Het was er vol, vol. En het was er
warm. Het was er als een roode oven zoo vlak onder het roode, brandende
v e l a r i u m .... En er was geen plaats. Al de g l a d i a t o r e n van het Colosseum, al
de wagenmenners van het Circus Maximus, met tal van soldaten hadden zich daar
opgeschoten en allen waren als met rooden gloed overgoten.
- Kom dan maar weêr op mijn knie, zei Colosseros tot Cecilius.
- Zit jij maar hier boven, zei Carpoforus tot Cecilianus.
En de Jager pakte zijn korten mantel te samen als tot een kussen en deed Cecilianus
daarop, op den p r a e c i n c t i o , zitten boven zijn hoofd; hij trok Cecilianus' ranke
beenen over zijn zware schouders. De jongen lachte; hij zat kleintjes, als op een groot
paard, op Carpoforus' breeden nek; hij hoste speelsch als een kind op en neêr, zijn
handen aan Carpoforus' ooren, deed hij of hij mende.
- Zit je goed?
- Ik zit heel goed, Jager. Zit jij goed, broêrtje?
Cecilius zat goed. Plots riepen ze te gelijker tijd:
- Maar ze spelen een parodie op òns.....!
In der daad, Pappus en Maccus, voór het s i p a r i u m speelden een parodie op de
B a c c h i d e s . Het was de traditie: de a t e l l a n a vertoonde zeer vaak de parodie
op de vooraf gegane ‘statarische’ p a l l i a t a . De jongens hadden er dol pleizier om.
Pappus en
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Maccus deden kluchtig Cecilius na en Cecilianus: zij liepen met den s o c c u s -tred;
zij droegen dunne, hooge pruiken; zij zongen met valsche falsetten; zij mimeerden
hun bevalligheid na; de jongens schaterden van het lachen! Af van de planken,
s o c c u s uit, waren zij weêr kinderen, hadden zij pret, hoste Cecilius op Colosseros'
knie, reed Cecilianus, schaterlachende, paardje op den massieven nek van Carpoforus,
die zijn vuisten om de enkels van den jongen sloeg.
Het a u l a r i u m òp. Applaus. Broeiende warmte; boven het v e l a r i u m rolde de
donder.... De toeschouwers snakten naar adem.
- Wàter! Watèr!!
.... Er stroomden de waterstralen, ontspoten de geuren daar ginds. De jongens
snoven de geuren op. Lèkkèr vonden ze dat!
- Wat ben je nog blàuw! zei Colosseros tot Cecilius; om je oogen!
- Thymele heeft ons ook zoo gehaast, mopperde Cecilius.
- Ja.... heeft ons vreéslijk gehaast.... mopperde Cecilianus. Omdat Gymnazium
haar kappen moest....
Colosseros maakte zijn vinger goed nat met spog en veegde er meê om Cecilius'
oogen. Carpoforus schepte water uit het gootje aan zijn voet en waschte Cecilianus.
Als zoete kinderen lieten de komediantjes zich poetsen. De fluiten snerpten. Neêr
het a u l a r i u m . Heftig applaus. De patriciërs zetten zich weér.
Eindeloos duurde, volgens de traditie, de voorstelling, sleepte zich voort met de
a t e l l a n a e , die elkander volgden. In het publiek zuchtten zij op, bewogen zich te
vergeefs om te verademen, puften. Het was heerlijk komedianten te zien, maar het
was wel stikwarm, zoo broeiend.... Het was nu tegen het negende uur. Weg mocht
niemand, nu de Keizer er was. Weg wilde ook niemand. ‘De Koffer’ toch zien, met
Latinus! ‘De Koffer’.... Ja, ‘De Koffer’! Goden, het was niet meer om uit te houden!
Al was de Keizer er, al was er het Hof, kwinkslagen sloegen toch door de zaal, als
vogels, die de vleugels uitslaan in een kooi. Het mocht wel, binnen zekere grenzen.
Het was toch een volksfeest?! Er werd wel wat geduld. Tijdens de p a l l i a t a was
het publiek aandachtig geweest. Nu was het toch echt om te lachen, pret te hebben.
‘De Koffer’: het mimusspel van Publilius: overspel-tafereelen! Thymele verborg
haar minnaar, die Latinus was,

Groot Nederland. Jaargang 15

269
in een koffer. De s t u p i d u s - hij heette Corinthus - was de bedrogen echtgenoot.
Hoe ze om hem lachten: Thymele dànste; hoe ze danste op, om, tegen den koffer
aan! Latinus dook uit den koffer weêr, sprong omhoog.... De jongens vonden het
dòl. Ze vermaakten zich als kinderen; zij, die zelve de talentvolle c o m o e d i waren,
die speelden, zongen, dansten de Bacchides. De g l a d i a t o r e n bulderden om de
moppen van Latinus. Nilus schaterde. De heele zaal schaterde....
Het werd heel donker.... Hoe donker werd het! En het broeide, het broeide, in den
nu donkerrooden oven.
- Lùcht! riep een mannestem, naast een bezwijmende vrouw.
- Lucht! Lucht! Lucht!! riep het van alle kanten.
Een geknars. Een geruisch. Het v e l a r i u m rolde open, naar de s c a e n a toe....
- A-a-a-ah! juichten de g l a d i a t o r e n , ruim ademend.
De beelden, die het Theater omkransten, verzichtbaarden in hunne verstarring.
Maar de lucht was zwaar zwartgrauw met wolkgevaarte bedekt. Enkele droppelen
vielen.
- O-o-oh! klonk het te-leur-gesteld in de c a v e a omdat het te regenen begon.
Het v e l a r i u m bleef ongeveer half het Theater beschutten, ten gerieve van het
Hof en de aanzienlijken. Het was pauze. Oogen keken angstig naar boven, naar de
donkere, donkere lucht. Maar ze zouden ‘Laureolus’ zien, ‘Laureolus’, waar ze meê
dweepten.
- Met Lentulus! Met Lentulus! juichten Cecilius en Cecilianus.
- ‘Laureolus’!! eischte de c a v e a , hoewel tusschenspel nog voor het s i p a r i u m
vertoond werd.
Het werd eén kreet:
- ‘Laureolus’!!!
Boven het Theater rommelde het onweêr. Scheen het af te drijven. De ondergaande
zon brak de wolken door, scheen, schuin, rossig, langs de beeldenrij, die het Theater
bekroonde, op het tooneel. Het s i p a r i u m schoof links en rechts open.
- A-a-ah! juichte het publiek.
Het was het groote m i m u s -spel: ‘Laureolus’, het meest geliefde. Allen, die daar
zaten, spitsten zich, om te zien. Want het was het grootsche kijkspel. Het was
‘Laureolus’, den zeeroover, de dief en Lentulus speelde hem! Kijk toch: het was een
storm en het rooverschip van Laureolus leed schipbreuk. De muziek
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der fluiten raasde: de fluitspelers, rechts en links, bliezen zich, tot bèrstens toe, den
adem uit achter het c a p i s t r u m .... Hun aderen stonden aan de slapen gezwollen.
De geesten van den storm dansten in de lucht, over de golven. Het schip verging
maar Laureolus redde zich. Hij redde zich uit alle verwikkelingen en toevallige
moeilijkheden, opgestapeld in het m i m u s -drama. Hij redde zich, gepakt, uit de
handen zijner cipiers door een ontzettenden sprong van heel boven een toren af, van
heel boven uit het afdak van het p r o s c a e n i u m ....
- O-o-o-oh! bewonderden de g l a d i a t o r e n , de soldaten, heel de c a v e a .
.... Met een dubbelen doodensprong, kwam hij op het p r o s c a e n i u m te recht....
Hij spuwde bloed, - het was bloèd - hij spuwde stralen bloed. Al de s t u p i d i - de
clowns, de narren, - sprongen hem, maar van héel lage verhevenheden, moeilijk na,
spuwden bloed, met roode fonteinstralen, die elkander kruisten! Het tooneel was
bespat en besprenkeld met bloed. Laureolus, tusschen de sprongen der s t u p i d i ,
vluchtte. De tooneelschermen veranderden telkens: stelden voor een paleis, een
gouden grot, waar Laureolus zijn geroofde schatten verbergt; Mercurius daalde neêr
in een wolkmachine: er was een feest, er volgde een gevecht van zeeroovers en
herders. De meest onwaarschijnlijke gebeurtenissen volgden elkaâr eindeloos,
eindeloos op, terwijl de wolken weêr donkerden en, rood door de zwoelte, daalde de
zon.
In de c a v e a was het publiek in de uiterste spanning, om Laureolus. Hij werd
gepakt; ja, hij werd weêr gepakt: de dief, de moordenaar, de misdadiger! Er was een
proces, en de rechters waren de s t u p i d i en alles in het geding was kluchtig - de
rechters deden acrobate-sprongen - en Laureolus werd veroordeeld en kluchtigde
omdat hij veroordeeld werd....
Plotseling sloeg een heftige bliksemflits boven het Theater uit in de lucht. Het
donderde dadelijk na. De regen kletterde neêr.
- O-o-oh! protesteerde het volk.
In het rechtsche Tribunaal was Domitianus opgerezen, bang. Er was een tumult
van vertrek, een gedrang van paleis-officieren en c u b i c u l a r i ï om den Keizer
heen. Commando weêrklonk: de Praetorianen, schild en speer kletterend, marcheerden
de trappenvlucht af om zich buiten te scharen om den keizerlijken draagstoel.
Het was als een sein. Velen vertrokken, haastten zich, uit de
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o r c h e s t r a , de ridderbanken. De Keizerin vertrok. Het was zeer donker geworden
en de regen kletste neêr....
Op het tooneel ging de voorstelling door. En de c a v e a trotseerde den regen. Zij
wilden Laureolus zien kruizigen.
- Ik word zoo nat! klaagde Cecilianus, als een bedorven jongentje.
- Kom hier, zei Carpoforus.
Hij tilde den knaap neêr, zette hem als een kind tusschen zijn knieën, wikkelde
hem bijna vaderlijk in zijn eigen kort manteltje. Colosseros en Cecilius zaten al in
een mantel gedoken. Allen haalden onder zich hunne mantels uit. Het weêrlichtte en
de donder rolde....
- Ben je zoo goed? vroeg Carpoforus teeder tot Cecilianus.
De knaap knikte tevreden.
Het tooneel veranderde. Het kruis werd zichtbaar, een T gelijk. Door het onweêr
heen snerpten de fluiten. De o r c h e s t r a stroomde leêg. In het Theater hoorde men
van buiten het verwarde geschreeuw om de draagstoelen, het tumult der duizenden.
Daar werd Laureolus, door de beulen op het p r o s c a e n i u m gesleept.
- Wòrdt hij gekruizigd?? riepen zij hier, daar, in de c a v e a .
Het was immers altijd een pop, die gekruizigd werd! Maar deze man, die zich
verweerde, tusschen de vuisten van zijn beulen, was dat niet de beroemde
a r c h i m i m u s Lentulus??
- Ja, ja, hij is het! riepen zij hier. Het is Lentulus!
- Neèn!! Hij is het niet! Hij is het niet! riepen zij daar.
- Hij is het niet! riep Nilus, overtuigd, scherp toe ziende.
- Hij is het nièt!! riepen de g l a d i a t o r e n .
Allen zagen ademloos toe. Zij zagen.... dat het niet Lentulus was. En boven het
Theater donderde het en de stortregen stroomde neêr uit een grauwe lucht.
- Bij alle goden! riep Nilus. Weet je wie het is? Het is die weggeloopen slaaf, die
met dien dief zoo dikwijls in mijn taveerne kwam!
Maar van beneden, uit de c a v e a , ruischte het plotse gerucht, stemmedruischend
naar omhoog.
- Het is een weggeloopen slaaf! Hij wordt in de plaats van Lentulus gekruizigd
als Laureolus! Hij wordt gekruizigd! Het is de moordenaar van Nigrina!!
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- O-o-o-oh! ruischte het, met den regen, door de toeschouwers heen.
Het v e l a r i u m was geheel wèg gerold. De regen stroòmde. Maar duizenden nog,
in een verwarring, zagen naar de vreeslijke verrassing, die Domitianus bevolen had.
De weggeloopen slaaf, die gedacht werd den moordenaar van Nigrina te zijn, werd
voort gesleept door werkelijke beulen. Het decor stelde nu een somber heuvelig
landschap voor, waarin de T van het kruis zich verhief, overstriemd voor des
toeschouwers oogen door de straffe regenstralen, die stroomden in de c a v e a , hoewel
niet op het p r o s c a e n i u m , dat afdak beschutte. Allen waren opgestaan, zagen
ademloos toe....
- Zal het dìt zijn, riep Quintilianus, alle voorzichtigheid en mogelijkheid van
verklikkers vergetende; waartoe de Grieksch begonnen voorstelling verloopt!
- Grieksch is de mode, spotte bitterlijk Juvenalis; zoo lang Latijnsche bloedlust
niet spreekt!
- Laat ons gaàn! drong Plinius.
- Ja, laat ons gaan, vrienden! smeekte bijna de oude Verginius Rufus.
- De Keizer zèlve is gegaan en ziet deze afschuwelijkheid niet aan!! riep Tacitus.
- Ik hoor hier, zei Frontinus; van deze Senatoren, dat een beer den ongelukkige
aan het kruis zal verslinden!
- Het einde van ‘Laureolus’! spotte verontwaardigd Suetonius.
- Gaat, vrienden, zei Martialis. Ik blijf.
- Blijft ge?? riepen zij allen.
- Ik blijf, zei Martialis ernstig. Dit is m i j n tijd. Dien wil ik zien. Ik wil mijn tijd
toeschouwen om hem te kennen....
- Ga meê! drongen zij.
- Gaat! Ik begrijp, dat gij allen gaat. Ik, ik blijf.... Ik wil dit zien. Dit is mijn tijd.
- Onze tijd, zei Tacitus somber; dien ik eenmaal zal boèken, opdat het nageslacht
weten zal!
- Ja, riep Juvenalis. Dit is onze tijd, dien i k eenmaal zal geeselen!!
- Ik, zei Martialis; niet anders dan tòch bezingen, omdat ik niet meer dan dichter
ben. Verontschuldigt mij, vrienden en gaat. Gij zijt meer dan ik en ik begrijp, dat gij
niet blijven wilt.

Groot Nederland. Jaargang 15

273
Hij drong ze zelve zacht weg. Hij was zeer bleek. Hij zag toe.
- O-o-oh! kreunde het door de menigte.
Het kruis werd uit het p r o s c a e n i u m gelicht en neêr gelegd. De fluitmuziek,
door den regen heen, krijschte....
En de slaaf schreeuwde, maar een prop werd hem geduwd in zijn mond....
Toen werd hij gelegd op het kruis, de armen wijd.... De hamers der beulen klonken
op de groote spijkers, die zijn handen doorboorden....
- O-o-oh! kreunde het overal.
De voeten van den slaaf hadden een wanhopigen ruk. Te vergeefs. De beulen
grepen zijn voeten en knelden ze vast....
- O-o-oh! kreunde het steeds, als in weêrzin, door het Theater, door de staande,
als bezeten starende toeschouwers heen. De regen stroomde recht neêr uit de zwarte
en grauwe lucht. De donder rolde. Het weêrlichtte telkens....
- A-a-ah!! riep de menigte.
Het kruis richtte zich op, in de knuisten der beulen. Rondom gebaarden m i m e n ,
kluchtig, juichten allen, die ‘Laureolus’ had bestolen, verrezen de schimmen van wie
hij vermoord had. Fluitgesnerp door regengeruisch.... Toen hing de gekruizigde,
tegen het theaterlandschap, overstriemd zichtbaar door werkelijke regenstralen....
- O-o-o-oh!
En het bròmde....
- De beer! De beer!! riepen zij.
Het gerucht, dat de beer den misdadiger verslinden zoû aan het kruis, was overal
in de c a v e a nu door gedrongen....
- Proces duurt in Rome làng, grinnikte Taurus tot de Alexandrijnsche. Maar een
moordenaar wordt er gekruizigd binnen twee dagen....
- Maar ze zeggen, riepen de matrozen uit Ostia; dat hij niet de moordenaar is!
- Wie dan? Wie dan? werd geroepen.
- Een dief, die mèt hem was.... meende de slavenkoopman.
- De dief? Neen, deze slaaf hier!! was de voller bijna zeker.
- Neen, de dièf!!! schrilden de Gallen.
- Dus hij....? riep het uit de slagers en warmoeziers.
- .... zoû onschuldig zijn....?? klonk het overal.
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- .... Sst! De verklikkers.... fluisterde het.
- De verklikkers! De verklikkers....!
Allen zwegen. Allen zagen toe.... Duidelijk bromde de beer achter de schermen,
waar hij aangehitst werd door de b e s t i a r i ï . Plotseling waggelde hij te voorschijn....
- A-à-ah! kreten de vrouwen....
Zij waren bang, dat de beer in de o r c h e s t r a zoû springen....
Leêg was de o r c h e s t r a gevloeid; ter zijde slechts, op de p r a e c i n c t i o n e s ,
stonden in den regen, silhouetten in witte toga's, te kijken. Voor de eerste ridderbanken
stond Martialis.
De beer keek, kop schuddend, de c a v e a in. Hij bromde. Achter de schermen
hitsten de b e s t i a r i ï , die hem aan een ketting hielden, aan. Zij trokken hem dichter
bij het kruis.
- O-o-oh! kreunde het door het Theater.
De beer snoof het bloed, dat tappelde van de voeten en handen van den gekruizigde.
En met een razenden sprong wierp hij zich, staande plots, reusàchtig, op het
slachtoffer. Zijn klauwen sloegen in de naakte borst: hij rukte en zijn muil spalkte
zich over de bloedende vormenloosheid, die daar hing als een druipende, roode,
lillende lap....
Cecilianus, nieuwsgierig, oogen gesperd, had zich los gemaakt uit de armen van
Carpoforus, uit diens mantel. Hij was opgerezen, hij stond te kijken.... Toen sloeg
hij de armen op....
- A-àh!! snerpte de radelooze gil van den knaap. Zijn armen bewogen in de lucht,
en hij viel flauw.
- Mijn broêrtje!! kreet Cecilius.
Allen drongen weg, de laatsten uit de ridderbanken, het volk uit de c a v e a .... Ook
de soldaten, de matrozen, de g l a d i a t o r e n ....
- Mijn broêrtje! huilde Cecilius.
Carpoforus tilde den bezwijmden knaap op; het blonde hoofd viel op den massieken
schouder van den Jager.
- Zal je hem dragen, Carpoforus? snikte, smeekte Cecilius.
De Jager knikte. Allen daalden de trappen af, sprongen van omgang op omgang.
Alles stroomde in den stroomenden regen het Theater uit. De Jager met zijn last pluimelicht woog de knaap hem in zijn arm, over zijn schouder - volgde zijn makkers.
Colosseros troostte Cecilius.
- Kom meê, zeide hij. Kom meê.... Niet huilen, Cecilius: Carpoforus zorgt wel
voor Cecilianus....
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De Jager, langzaam, daalde.... Daar ginds, vergaten, in de ontzetting, de
tooneelknechten het a u l a r i u m te doen rijzen....
Zichtbaar bleef, in de doorregende schemering - de beer weg getrokken door de
b e s t i a r i ï - de vage T van het kruis, zich af teekenen met de lillende, roode lappen
van vleesch.... De Jager zag er naar om, terwijl hij daalde, het kind in de armen, trede
na trede; omgang daalde hij na omgang; telkens, als kon hij zijn blik niet àf wenden,
zag hij naar de verschrikkelijkheid. Gluurden zijn oogen - die van een lief, groot,
sterk beest - er angstiglijk heen. Gluurde hij schuiner, angstiger Drukte hij dichter
tegen zich het bezwijmde knapelijf en glúurde hij....
- Zoo.... dacht hij; eindig ik óok eens....
Op de laagste p r a e c i n c t i o , bij de poort, die hij uit zoû gaan, wierp hij zijn
laatsten blik.
- Zoo, dacht hij weêr; eindig ik ook... Morgen... Of overmorgen....
In het geheel leêge, overregende Theater, in de stralen-doorstriemde schemering,
die de tragische lucht neder sloeg, stond nòg, geheel alleen. Martialis te staren op
het einde van ‘Laureolus’...

VIII.
Buiten - de slagregen stroomde uit de donkere lucht - krioelden in de portiek van het
Theater de duizenden. De portiek, een vierkante, overdekte zuilenhal, voegde zich
tegen de rechte achterzijde aan van het Theater. En om den d o m i n u s stond er zijn
g r e x - zij waren door de deuren van het p r o s c a e n i u m in de portiek gekomen en de d o m i n u s , de vuisten gebald, snikte er als een kind, terwijl een vloed van
woorden hem de lippen ontwelde. Om hem stonden Lentulus, Thymele, Latinus,
Gymnazium; Cosmus kwam aan....
Zij poogden hem te bedaren, angstig ziende om zich heen.
- Het kàn me niet schelen! snikte, met woedende oogen, de d o m i n u s los. Laàt
de verklikkers het hooren! Heb ik niet altijd tact gehad en beleefdheid betracht met
alle officieele persoonlijkheden? In Antiochië, in Klein-Azie, in Neapolis, waàr we
ook maar zijn geweest? Maar nooit, hooren jullie, noòit en nèrgens heb ik zoo een
kunstverkrachting moeten slikken! Ik bereid alles met zorg voor: de Hymne en Attis'
Dans... was dat bijna niet
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zuiver Grieksch? Kunnen wij iets beters doen dan, wat zuiver Grieksch is, benaderen?
De ‘Bacchides’... was dat niet een volmaaktheid, zoû het ten minste niet een
volmaaktheid zijn geweest, als de p a r a z i e t niet zijn bokkepruik op had gezet....?
- En dat, met zijn parazietmasker al voor, d o m i n u s ! schertste Latinus.
- En het was een mooi masker, prees Thymele. Met dat begeerige eène oog en die
gulzige benedenlip: heusch, je hebt moòie maskers!
- Mijn s e n e x -maskers zijn ook heel mooi, wierp de d o m i n u s in het midden;
maar wat ik zeggen wilde....
Het krioelde nu dicht om hem heen.
- Wat hebben Thymele en Latinus niet van dien ouden ‘Koffer’ gemaakt! Goden,
het vervelende ding, dat ze àltijd weêr willen zien! En hoe heb ik het toch weêr
gemonteerd en hoe hebben Thymele en Latinus het niet gedanst! Het was iets nieuws
zoo als we het gaven: alleen die koffer zelve, was prachtig van kleur en lijn: het was
een Grieksche koffer, maar grooter natuurlijk, heel groot. Het was kùnst en de
tusschen-a t e l l a n a e , heb ik die ook niet....
- Mooi gegeven, d o m i n u s ! riepen ze allen uit. Pappus en Maccus en de drie
dikbuikige kraamgodinnen!
- Heb ik van L a u r e o l u s niet alles gemaakt wat er van zoo een kijkstuk te maken
was??
- Ik heb, troostte hem Lentulus; nooit den Laureolus in zoo mooi c h o r a g i u m
gemimeerd als van daag, d o m i n u s ....
- C h o r a g i u m ? Het is àlles van het Theater, van de a e d i l e n , maar heb ik niet
gekòzen, die woeste landschappen zoo opgesteld, die schipbreuk met den storm
aangewezen en dien dans van de geesten zoò doen uitvoeren?
- Je hebt me alleen van een te hoogen toren laten springen, d o m i n u s , zei
Lentulus. Ik dacht waarachtig, dat ik mijn nek zoû breken... En vooral, dat ik geen
bloed zoû kunnen spugen... En dàt moet toch, hè....
- Je toren moèt hoog zijn, zei de d o m i n u s . O, denk niet, dat ik je voor mijn
pleizier je sprong doen laat van uit het afdak over de s c a e n a ! Mij persoonlijk, is
het Theater het liefst als tooneel en niet als gymnazium. Maar een arena hoeft het
nog niet te worden. En dàt is het geworden, van daag! Met dien beer!
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Met dien verschrikkelijkheid! Met die kruiziging en dien àfschuw van dien half
verslonden, rood druipenden moordenaar....
- Die misschien geen moordenaar is.... fluisterde Cosmus.
- Neen, die geen moordenaar is, fluisterde Gymnazium. Ze zeggen....
- Dat de dièf de moordenaar is van Nigrina.... zei Cosmus.
- Dat kan me niet schelen, weerde de d o m i n u s woest af. Wat mij buiten mezelven
maakt, is de kùnstverkrachting.... Het was een schandaal!
- Daar gaat de beer! wees de danseres.
De beer ging er gemuilband langs de portiek, aan kettingen gehouden door zijn
b e s t i a r i i . Hij waggelde onverschillig den stortregen door, onbewust, dat hij de
kunst had verkracht, aan het slot van ‘Laureolus’. Andere beesten volgden hem: de
geiten en bokken der a t e l l a n a e , met hunne bezitters.
- En hier ben ik op mijn ezel! zei Nilus, die de g l a d i a t o r e n verlaten had, om
zijn ezel te halen. Het arme dier! Het is kletsnat.
En hij poogde met zijn reeds natten mantel zijn natten ezel droog te wrijven onder
de portiek.
Cecilius kwam met Colosseros en de andere g l a d i a t o r e n , Murrhinus, Triumfus,
Priscus, Verus.
- Bij Apollo!! kreet de d o m i n u s . Waar is Cecilianus?? Is er een òngeluk met
hem gebeurd?!
Want Cecilius' gezicht stond droevig en was betraand....
- Neen, d o m i n u s , stelde Colosseros gerust. Hij is flauw gevallen en Carpoforus
draagt hem....
- Hij is flauw gevallen....
- Toen hij den beer....
- ‘Laureolus’ zag verslinden, legden de g l a d i a t o r e n uit.
- Maar niet mij! kluchtigde Lentulus.
- Daar komen ze! zei Thymele.
Carpoforus droeg Cecilianus aan. Hij toefde, heel langzaam, nog buiten de portiek.
Want hij dacht:
- .... Als Cecilianus zijn oogen op slaat vóor ik de portiek met hem binnen ga, zal
ik morgen den Numidischen Leeuw overwinnen. Als hij zijn oogen opslaat in de
portiek, zal ik.... het afleggen tegen den Leeuw.
En daarom talmde hij, talmde hij, in den stortregen, in zijn arm den knaap, als een
kind, wiens blonde hoofd lag op het breede,
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harde kussen van zijn Herkulischen schouder.... Daarom talmde hij, om Fortuna en
zich een kans te geven.
Cecilianus zuchtte op, opende de oogen.
- O, lief kind! Zoete jongen!! mompelde de Jager hartstochtelijk en hij drukte
Cecilianus in vervoering tegen zich aan.
Hij verhaastte zijn pas, kwam tusschen de anderen in de portiek.
- Ik breng je je Bacchis, de Reizigster, d o m i n u s ! juichte bulderend Carpoforus.
- Ik ben zoo nat! zei onbehagelijk Cecilianus, dien de Jager zette op den grond.
Cecilïus wikkelde hem in de l a c e r n a , die de edele Plinius hun had gelaten.
- .... Maar dàt zeg ik jullie, bulderde de d o m i n u s plotseling los.
- .... D o m i n u s ....!
- .... D o m i n u s ....!
- .... Pas toch op: de verklikkers....!
- .... Dat ik morgen nièt de Bacchides geef....
- .... Hè, d o m i n u s !
- .... d o m i n u s !! riepen de tweelingen, te leur gesteld.
- Neen! bulderde de d o m i n u s . De Hymne, dat kan niet anders - maar de
Bacchides weêr geven op die zelfde planken, waar nu nog ligt het bloed van een
werkelijken misdadiger....
- .... Als die maar een misdadiger wàs.... fluisterde het rondom.
- .... dat doè ik niet! betuigde de d o m i n u s . Ik geef morgen de M e n a e c h m i !
- En de t i t u l u s ? zei plotseling Martialis, die was aangekomen en den d o m i n u s
had gehoord.
- Kàn me niet schelen, schreeuwde de d o m i n u s .
- En wie speelt Erotium, in de M e n a e c h m i ? vroeg Cecilius. Cecilianus?
- Neen jij, mopperde de d o m i n u s .
- Laat Cecilius maar Erotium spelen, d o m i n u s , zei Cecilianus. En Clarus de
m a t r o n a .... Want dáar heb ik geen lust in.
- Neen, d o m i n u s , laat Cecilianus maar Erotium spelen! wedijverde Cecilius in
beminnelijkheid. Maar Clarus wel de m a t r o n a ....
- Ach, zei Cecilianus; die is toch zoo een m a t r o n a -jongen.... Net een oud wijf,
fluisterde hij zijn broêrtje in.
- Cecilius speelt Erotium, besliste de d o m i n u s .
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- Vrienden! zei Nilus. Het is niet om mijn zaak aan te prijzen maar hebben jullie
geen honger? Ik heb van morgen voor dag en dauw al gekokereld met moeder voor
jullie....
- En wij.... wij hebben nièt gekookt, zeiden Matta, Prisca en Flacca; Taurus' meiden,
die met den l e n o en de Alexandrijnsche aan kwamen.
- Ik heb een heerlijk m o r e t u m klaar staan: hèt gerecht voor de Megalezia!
verlokte Nilus.
- Nilus! zei de d o m i n u s . Dan gaan we allen met je meê. Paraziet, hoor eens....
De ‘paraziet’, fijntjes geknepen zijn in het leven matigen, dunnen mond,
gehoorzaamde.
- We spelen morgen de M e n a e c h m i .
- Goed, d o m i n u s ....
- Hoor je, s e n e x -Eén?
- Ja, d o m i n u s .... De heilige ‘Bacchides’ zouden op die bloedgedrenkte planken
worden ontwijd.... Eerst maar de ‘Menaechmi’ om ze rein te wasschen.
- Paraziet, ging de d o m i n u s voort, terwijl allen lachten om den s e n e x . Je hebt
slecht gespeeld van daag.
- Ja, d o m i n u s ....
- Ik zoû je door Silus en Afer moeten laten geeselen, dat de vellen er af vlogen.
- Laten kruizigen, d o m i n u s , zei de ‘paraziet’; en dan laten verslinden door een
beer.
- Maar niet op de zelfde planken, waar de heilige ‘Bacchides’ zijn vertoond,
treiterde de s e n e x .
- Jij hadt maar....!
- Ja, jij hadt maar....!! vielen Cecilius en Cecilianus in.
- Een prachtige rol in die ‘Bacchides’!
- In die heilige ‘Bacchides’!
- Paraziet, zei de d o m i n u s ; ik zal je niet laten geeselen.
- Neen, d o m i n u s , zei de ‘paraziet’.
- Op éen voorwaarde.
- Ja, d o m i n u s ....
- Dat je morgen zóo goed als je kunt je rol in de ‘Menaechmi’ speelt.
- Ik beloof het je, d o m i n u s .
- En overmorgen? vroegen de jongens.
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- De ‘Bacchides’ weêr, zei de d o m i n u s .
- Dan zijn de planken schoon gewasschen door de M e n a e c h m i , treiterde de
senex.
- Vooruit dan, vrienden! riep Nilus. Gaat iedereen meê, avondmalen?
- Ja, ja, ja, ja! riepen allen; Lentulus, Latinus, Thymele, Gymnazium....
Cosmus maakte zich uit de voeten: hij was de geùrwerker, de beroemde, van den
Vicus Tuscus.... Hij ging avondmalen met Tryfo, den boekhandelaar en de
zijdeverkoopers en de goudsmeden....
- Wie mag ik mijn ezel bieden? noodde Nilus. Kom, wie wil er op mijn ezel zitten?
- Alexa! Alexandra!! riepen de meiden van Taurus.
- Neen, zei Nilus' moeder. Ik ben niet moê.
- Cecilianus, zei Thymele; het lieve ventje is flauw gevallen!
- Ach wat! riep Cecilianus. Ik ben weêr beter. Het was alleen maar éven om dien
beer. Ik wil niet op den ezel. Thymele, ga jij er op!
- Ja, Thymele! moest Cecilius na komen. Ga jij op den ezel zitten!
- Neen, zei Thymele; ik loop wel graag na gedanst te hebben: dàt houdt juist mijn
lange beenen lenig.
- Nou, zei de voormalige, Gymnazium; als Alexa niet op den ezel wil.... ze is even
zoo dik als ik....
- Alexa is dikker, zei Colosseros.
- Ze zijn even dik, meenden Murrhinus en Triumfus. Ja, ze zijn even dik!
- Meten! riep Carpoforus.
- Neen, weerde Nilus' moeder af. Ik ben immers veel dikker dan Gymnazium.
- Nou.... zei Gymnazium. Als dat dan alles zoo is.... dan zit ik wel graag op den
ezel.
- Wachten we nog, tot de regen op houdt.... ried de d o m i n u s aan.
- Het druppelt alleen nog maar wat, zei Cecilius.
- .... Ja, zei Cecilianus, hand buiten de portiek; het druppelt alleen nog maar wat.
- Vooruit dan, spoorde Nilus aan. Gymnazium op den ezel!
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- Gymnazium op den ezel! klonk het van alle kant.
Gymnazium, door Nilus geholpen, geheschen, poogde zich op den ezel te zetten,
Amazone-gelijk.
- Ik glij er af!! riep Gymnazium.
- Schrijlings dan! rieden de g l a d i a t o r e n .
- Ik kan niet! riep Gymnazium.
De g l a d i a t o r e n kwamen te hulp. Links en rechts grepen zij een been van
Gymnazium en heschen zij haar schrijlings er op.
- Heu, jongens! riep de voormalige. Is dat trekken en pakken en ruw zijn! Ik kon
jullie moeder wel zijn.
- Gaan we! noodde Nilus.
- Vooruit! Vooruit! riepen allen.
Zij gingen. Het regende nauwlijks meer.
- Kan je loopen, mannetje? vroeg de Jager teeder tot Cecilianus, die geluk hem
zoû aanbrengen, morgen, in het Colosseum, als hij den Leeuw moest bekampen.
- Jawel....
- Zit je niet liever op mijn schouders?
- Ja! O ja! Op je schouders! Paardje rijden! juichte Cecilianus.
- Jij op mìjn schouders? vroeg Colosseros aan Cecilius.
- Ja, ja! wilde Cecilius wel. Als Cecilianus op zijn schouders zit, wil ik wel op jou
schouders zitten!
- Vooruit dan!
De g l a d i a t o r e n bukten, vuisten op knie. De jongens sprongen op hun ruggen.
De ezel ging voor, met Gymnazium, Nilus en Alexa ter zijde. Volgden Taurus en de
meiden. Volgde de geheele g r e x , met Latinus, Thymele, Lentulus, de ‘beroemde’
gasten, joviaal met zelfs de minsten der troep. Hosten ter zij van den stoet Carpoforus
met Cecilianus, Colosseros met Cecilius op zijn nek. De jongens schreeuwden, van
pleizier, als kinderen. Volgden de andere g l a d i a t o r e n .
Allen gingen m o r e t u m eten bij Nilus; hèt gerecht van de Megalezia: wijnruit
en kaas, met knoflook doorgeurd: de heerlijke koude schaal!
Martialis, alleen, zag hen bijna weemoedig na. Hij had meê willen gaan. Maar zij
vergaten hem te nooden en daarbij, hij werd bij den Keizer verwacht. Naar huis, om
zich te verkleeden? Heelemaal naar Nomentanum, te voet? Om in plaats van dit eene
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rare, natte toga-tje, een ander, even raar, hoewel dan toch wat drooger, om te doen!
Neen, dat zoû hij maar niet. En, door de modder, plaste hij, eenzaam, door de nog
regenstroomende modderstraten der Theater- en portiekenwijk, naar het Palatium,
om den Keizer te verstrooien.
(Wordt vervolgd).
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Liedjes
door Hélène Swarth.
I.
Ik weet niet of je mijn liefde verstond,
Maar ik leefde om den glimlach van je mond.
En ik wachtte op een woord en dat sprak je niet,
En dat kwelde mijn dagen met martlend verdriet.
En wijl je mijn liefde niet verstond,
Werd mij 't leven een bittere bete in den mond.
En in zwijgenden trots ben ik heengegaan
Naar het eenzame kluisje in de ruischende laan.
O nu lijkt er mijn leven wel vredig en vrij En nu weet ik niet eéns of je denkt nog aan mij.
Ik geloof niet dat je mijn liefde begrijpt,
Als een purperen vrucht, in October gerijpt.
Ik geloof niet dat je mijn liefde verstaat Maar ik wou dat ik weerzag je lief gelaat.
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II.
O de lanen zijn groen wel en 't koren is blond
En wat klopt er die roze aan mijn ruiten!
Maar ik draag in mijn hart een zoo brandende wond
En zoo droef en zoo stroef blijft gesloten mijn mond.
Waarom roept mij die vogel naar buiten?
O als ik in 't bosch nu mijn lieveken vond
En hij kwam, me in zijn armen te sluiten!
O dan kusten zijn lippen mijn hart weer gezond
En dan zong weer en juichte mijn blozende mond
En ik gaf hem de roos bij mijn ruiten.
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III.
O zie nu de rozen te bloeien staan!
Maar wat gaat de bloei van de rozen mij aan?
'k Mag ze niet aan mijn lieveken geven.
Laat de rozen verwelken, de aromen vergaan,
Ik zie het onbewogen aan.
Zoo verwelkt en vergaat nu mijn leven.
Nu vallen ze, rood en blank en geel,
Gelijk schelpen vol geur, op het grasfluweel,
In de ruischende regenlanen.
O mijn rozen, die ik niet geven mag!
O mijn droomen, die ik niet leven mag!
Uw blaadren zijn zwaar van tranen.
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IV.
O hoe heeft mij geërgerd, hoe heb ik gehaat
Die enge rumoerige sombere straat!
En die kreten der venters: ‘Wijnappel! citroen!’
En die ruzie der kindren die spelletjes doen!
En dat wagengeratel van 's morgens tot laat O hoe heeft mij geërgerd die sombere straat!
- ‘O zoo koel is het woud en zoo ruim is de hei!
O daar adem ik vrij weer, daar zing ik mij blij.
In het zuivere zonlicht voorgoed versmelt
De donkere weemoed, die hier mij kwelt.
'k Hoor de stem weer van God in den ruischenden wind
En ik voel mij gezegend en vroom als een kind!’
En nu zie ik den hemel en 't wuivende goud
Van het bosch in October - een sprookjeswoud
En de jagende wolken, in wisselend licht Maar nu mis ik de troost van uw aangezicht.
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En ik droom, waar ik dwaal door het landenfluweel,
Van het roepen der venters en 't kinderkrakeel.
En ik droom, in den avond zoo heilig stil,
Van het wagengeraas, dat niet eindigen wil.
En mijn heimwee verlangt naar die sombere straat,
Waar verlichtte mijn woning je zonnegelaat.
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V.
Als een reseda praalloos, in eenvoud groen,
Die de kamer vervult met het weeldeseizoen,
Als een muurbloem bescheiden, fluweelig en bruin,
Die de kamer doorademt gelijk een tuin,
Als zoo'n geurende plant in een kamerhoek,
Was mijn kans op de vreugde van je bezoek.
En meer troost gaf mijn lied en meer schoonheid mijn boek
Om den geur van dat plantje, in de kamerhoek.
En meer licht gaf mijn lamp en meer gloed gaf mijn haard O had ik dat geurende plantje bewaard!
Maar nu heb ik versmeten - zoo flink, zoo fier! Mijn fluweelige welige violier.
Maar nu heb ik verworpen, zonder genâ,
Mijn ambrosische aromige reseda.
En wel pralen jacinthen en rozen hier,
Maar ik mis het aroom van mijn violier.
Nu verlang ik weer, wijl ik van heimwee verga,
Naar den hemelschen geur van mijn reseda.
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VI.
Ik loop met mijn brandende handen
In den killen Novembermist.
De boomen, die staan langs de landen
Als een rillende ellendigen-rist.
De rouwende boomen treuren
Om zomer en zonnegoud.
Geen ruischen, geen vogelneuren.
De wereld is grijs en koud.
O koelde mijn brandende oogen
Die kille Novembermist! Mijn liefde kan niet gedogen
Dat jij mij niet droef vermist.
De hemel is bleek en vijandig,
De aarde is donker, de zon is dood.
En mijn hart, dat klopt zoo opstandig
Wijl ik vruchteloos ván je vlood.
Ik herdenk, om mijzelf te tarten,
Hoe mijn hart zich in jou heeft vergist. Ik loop met mijn brandende smarten
In den killen Novembermist.
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VII.
Om mijn lief te vergeten wat heb ik gedaan?
- Ik ben naar het hol van Verleden gegaan.
Als een smeekeling wierp ik mij vóor zijn troon.
- ‘O troost mij, Verleden! éens vond ik u schoon’.
En hij lachte: - ‘Belet dat gij ooit mij vergeet
De keten door mij rond uw polsen gesmeed?
‘Ja, wel rukte ge u los, maar toch werd ge niet vrij.
En om troost voor uw heden keert weer gij tot mij!’
En hij lachte en hij zong - hij leek langer niet schoon,
En zijn lach was vol haat en zijn lied was vol hoon.
En toen fier ik weerstond wie mij heimlijk weer bond,
Hitste hij op mij af een verscheurenden hond.
O toen ben ik gevlucht in het najaarswoud,
In een ruischenden regen van bladerengoud.
- O Woud! nu neem in uw vrede mij aan!
Laat mij nooit naar het hol van Verleden meer gaan!
Maar wieg met uw ruischen mijn liefdeleed
En help mij vergeten wie mij vergeet!
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VIII.
Trotsch heb ik gerukt uit mijn warme borst
Mijn vlammend hart, dat nog lieven dorst.
Ik heb het geslingerd wel ver van mij af Nu moet het wel sterven, in eenzame straf.
Nu ligt in mijn boezem een blanke steen. Nu lieve ik niet langer, nu lach ik noch ween.
Maar die steen in mijn boezem is zwaar en koud
En loom gaan mijn schreden door 't najaarswoud.
O hoe kon ik toch worden zoo streng, zoo hard?
Hoe kon ik verwerpen mijn eigen hart?
Nu haat ik dien steen, zoo kil, zoo dood.
Ik verlang naar mijn hart weer, zoo levend, zoo rood.
***
Wat verrees daar uit bladerenbruinen grond?
- Een struik, die vol rozen te bloeien stond.
- ‘O geef mij een rozeken, rozelaar,
Die bloeit nog zoo welig, zoo laat in het jaar.’
Maar toen ik dien rozelaar naderkwam,
Zag ik hoe hij een andre gedaante nam.
Toen herkende ik mijn eigen verworpen hart,
Dat mij had met verlangen en liefde getart.
Ik slingerde ván mij den blanken steen.
Nu kan ik weer weenen gelijk voorheen.
Nu kan ik weer lievend door 't leven gaan,
Met mijn hart, dat ging bloeie' in de najaarslaan.
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IX.
Daar vloog naar den hemel ik weet niet wat Een zwervende vogel? een zwevend blad?
- Een verloren blad, dat zich vrij waande en vloog
Van den ruischenden kruin naar het grijze omhoog.
Héel den zomer een klapwiekend vogelijn,
Dat wou in den zonnigen hemel zijn.
Nu zal 't, wijl het enkel maar wolken vond,
Teleurgesteld valle' op den vochten grond
En daar wachten den dood, na dien hemelval
En den slijkvoet, die wreed het vertreden zal.
O mijn liefde! hoe lijkt gij dat arme blad,
Dat ten hemel wou vare' en geen vleugelen had
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Doopgoed te huur.
Een ietwat onwaarschijnlijke, edoch geenszins malevolente Historie
door D. Th. Jaarsma.
Personen.
De Kunstenaar.
De jonge Vrouw.
De Dominee.
Des Dominee's vrouw.

Proloog.
Dit is - en het schijnt, in dezen tijd, bijna overbodig zulks vooraf te verklaren, - dit
is een verhaal van Ernst. Van diepen Levensernst. Dies ook bestemd slechts voor
den Ernstigen Mensch. Voor den Zakenman alzoo, den ondernemenden. En voor
den burgerlijken Moralist. Ook voor Geschiedschrijvers, ofte -vorschers en voor
lichtelijk recalcitrante Proffen. En voor den overgeleverden Scharrelaar, - den
gepraedestineerden, - in menschenmin ende ethiek, gezegd ethisch humanisme. Opdat
zij zullen blijven voortgaan langs de welgebaande wegen, dewelke ze, en met éére,
godvruchtig reeds bewandelden; en zich sterken aan 't hernieuwd besef, dat het leven
ernst is - ernst en Ernst. En Arbeid, en Roeping, en Edele Strijd...
Wel is het mij natuurlijk niet ontgaan, dat door zoowel de verblijdende herleving
eener universeele, bijna religieus-getinte menschenliefde; als door de heuglijke
renaissance eens ietwat verlepten nationaliteitsbewustzijns, de Ernstige Mensch,
mitsgaders Welgezinde Burger, te midden van de beklemmende davering dezer ietwat
roerige tijden, zich bevredigend en voldoende in zijn serieuze levenshouding zag
bevestigd - maar het blijft desniettemin eene weliswaar bereids bejààrde, doch daarom
volstrekt niet minder plezierig-aandoende waarheid, (ten tijde van Farizeeën en
Tollenaren reeds stut en steun der maatschappij!) dat niets ter wereld in die mate in
staat is den wèl-denkenden tijdgenoot op 't doornig pad van (veel)beproefden
burgerdeugd energiek te doen volharden, dan de aanschouwing, in con-
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creto, zóódaniger aberraties, als van zoogenaamde vaderlanders, dewelke wij den
schoonen burgerplicht, benevens het niet te onderschatten voor recht hebben, te
brandmerken met den naam van jammerlijk verdóólden!..
Dat hij dus leze, dees beminde tijdgenoot; leze en bepeinze, de onopgesmukte
tafereelen, dewelke ik oorbaar, op gepaste wijze, schoon wat geestdriftig heb
beschreven; en die hij, tot zijne onderwijzing, in een inconsistent milieu vindt
spelende, hetwelk zoomin nationaal-degelijk als moreel-verdedigbaar genoemd zij:
in den kring namelijk eens zoogezegd begaafden, ofwel genialen kunstenaars!
Zijnde dit alles bedoeld als een strenge maning tot verwerpinge des ledigen Schijns;
tot afkeeringe, lofwaardig, van een laakbaar en loszinnig leven; en tot ergernisse en
ontstemming over de doemwaardigste Levens-dilettantisterij...

Eerste Tafereel.
Deze eerste scène speelt in het ietwat vervallen en onderkomen pand, sectie A, wijk
C, nommer 27rood, eens overigens welvarenden dorps aan den Utrechtschen Vecht;
zijnde dit namelijk de illustere woning, in gelijkelijk illustere dorpsstraat, eens - moet
ik niet zeggen: gelukkiglijk? - weinig bekenden jongen kunstenaars, dewelke uit
Amsterdam, ten behoeve zijner menigvuldige en geniale concepties, - en naar hij
zelf gelooft, óók in den opgang eens straks gansch de wereld verbluffenden roems,
- vóór den oorlog zich hier heeft teruggetrokken in eene landelijk-paisibele en bijna
anachronistische rust. Merk op, hoe reeds dit onnoozel en onbelangrijk schijnend
feit, het misnoegen redelijkerwijs hoort op te wekken van den gemiddelden,
bezadigden en in 't gemeen actieven burger! Want hoe-toch-ter-wereld kan zich een
jonkman van nog geen dertig jaren, vermeten ‘zich terug te trekken’ aan den,
overigens idyllischen, Utrechtschen Vecht, daarmede klakkeloos de traditie van een
nijver voorgeslacht bezoedelend, hetwelk, - godlof uitsluitend! - de best gesitueerden,
na een welbesteed, arbeidzaam leven, naar deze streek placht af te vaardigen? Is wel
met een zachter woord dan met lichtzinnigheid de daad eens zoodanigen te noemen,
die voor weinig jaren zelfs nog niet in staat was in eigen onderhoud te voorzien,
zonder de importante hulp van het ondersteuningsfonds eener bekende vereeniging?
In welk eenen tijd leven wij, nietwaar, dat door het optreden van zulk een
onbezonnene, die het uitroept van de daken, géén hoogere aspiratie te hebben, dan
te leven van en voor zijne kunst, (alsof dit, uit welk oogpunt ook, iets nuttigs en
begeerlijks ware!) - dat door het optreden van zoo iemand, zeg ik, de Handeldrijvende
Middenstand gevaar loopt, van belangrijk te worden gedupeerd! Het moest er immers
wel toe komen, dat, nu de groothandel geen crediet geeft, en de kleine middenstand
dus wel ge-
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dwongen is, vroeger dan anders te disponeeren - het moest er wel toe komen, dat, de
laatste dagen, omtrent den roekelooze, misprijzende geruchten gingen, inzake afdoend
gebleken gebrek aan solvabili- en soliditeit?.. Zie hem daar zitten in z'n kamer, dezen
ietwat indolenten jonkman, bezig met aan den gevarieerden inhoud van 't zoo juist
gearriveerde avondblad, zijn indolente geest wat op te frisschen tot de komst van 't
ochtendblad, - terwijl aan de overzijde van eene smalle tafel, 'n anemisch bleek en
kwijnend meisje - zijne wettige huisvrouw! - hare krachten overvloediglijk verspilt
aan een geduchten stapel naaiwerk.
Gij staat getròffen, zegt gij? Door eene sfeer, of een aroma; door althans iets
Onmiskenbaars, hetwelk u, zonder verderen uitleg, den samenhang onthult, 't
verledene begrijpen doet, en u met één oogopslag aanvaardbaar maakt, dat hier de
Zorg moest komen, - zij die immers, o gij wéét het, bij voorkeur zich de zwakken en
de excentrieken tot prooi uitkiest? Gij bevroedt onmiddellijk, zegt gij, in een heftig
lichten van den bliksemenden magnesium schijn uwer analytische
doorschouwingskracht, dat over déze lieden nooddruft komen moest - en gij mist
hier levensernst?...
Gij spreekt de waarheid - niets dan deze! Want hij moge dan een eenigermate
begááfd kunstenaar wezen, deze lang-uitgegroeide en tengere jonkman, -: ik vraag
u, of gij gelooven kunt, dat een bona fide zakenman (en zijn het niet de zakenlieden
waarop deze schilders ten slotte altijd drijven?); - ik vraag u, of gij gelooven kunt,
dat een beginselvast en praktisch zakenman zich met zóó een in durend verband of
blijvende connectie zou begeven? Met zoo een namelijk, wien de gansche onvastheid
zijns nog ongevormden wezens; de ongestadigheid en wankelheid zijner artistieke
en andere bestrevingen; ja de Weltfremdheit, als ik het zoo eens noemen mag, is af
te lezen, duidelijk, aan de klefheid die zijn wezen kenmerkt, - die zelfs aan zijne
kleeding, zijn flodderige das, en aan de onverzorgde dracht zijns enormen bundel
hoofdhaars onmiskenbaar is? En wat verwacht gij - het zij u in gemoede gevraagd wat verwacht gij van eene vrouw die, zij moge dan momenteel voorbeeldig worstelen
met den bovengenoemden stapel naaiwerk, het zonder blozen bestaan kan, in deze
ernst-zware tijden, gekleed te gaan zoo luchtig, zoo opzichtig, haast onwelvoegelijk,
als ware Amsterdam zoo ver, en het niet de pijne waard, deze stad te bezoeken voor
den aankoop van een wintersch en meer ingetogen kleed? Van eene vrouw, die, met
haren echtgenoot, kan bij voortduring samenzijn in een intérieur hetwelk eene
Hollandsche Huisvrouw als bizar, onpraktisch en ietwat wuft hoort te veroordeelen?
Is het niet alsof deze lieden het nimmer ernstig met elkander gemeend hebben?...
Edoch: gij misprijst! En gij misprijst terecht! Misprijst het intérieur en ook de
menschen - maar bovenal den géést die dit hier schiep, intérieur-en-menschen samen
en in onderling verband; den geest die u zoo aanstonds
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tegenstond als ondégelijk, onrustig, gewisselijk haast loszinnig, en die u zoo vreemd
scheen aan de Groote Praktijk des Ernstigen Levens, dewelke toch, wijl over goeden
en boozen, ook over deze schaamle woning hare machtige golven stuwt? Ja, door
dewelke juist, ah, dit is het, wat gij diepin zoo aanstonds voeldet, - door dewelke
juist de zuchten, de roodgerande oogen der jonge kunstenaarsvrouw, mitsgaders de
vale bleekheid van haars echtgenoots gelaat ontstonden, en die u beseffen doen, in
lichten schrik, hoe deze lieden kinderen bleven, het leven beschouwend als een fraai
en simpel spel; en hoe zij spelen, mèt en vóór elkander.. maar aan den rand eens
economischen afgronds!...
Doch laat ons luistren, nu zij spreken, en van hun ‘spel’ getuige zijn - van hun
mooglijk wel onschuldig schijnend, maar toch immers dépravante spel..?...
DE JONGE VROUW
(laat, of niet elke ademtocht, in háár omstandigheden, in nietsdoen doorgebracht, enorm verlies
beteekent, daadloos een oogenblik haar stugge naaiwerk rusten; kijkt peinzend, of diep-zinnend, naar
haren echtgenoot.)

DE KUNSTENAAR
(heeft géén aandacht, de lichtzinnige, dan voor het laatste oorlogsnieuws.).

DE JONGE VROUW
(tòch nog 's probééren; 't is onze láátste kans. Welwillend dus om 't doel, en voor dezen
maar-artistieken kring waarlijk niet ruw of onbeschaafd).

As je 't nou tòch es probeerde, Wim?..
DE KUNSTENAAR
(indolent en zonder op te kijken).

Wàt probeerde?..
DE JONGE VROUW.

As je tòch ris.. kijk is.. as je tòch is naar die man toeging?
(Kunt gij u indenken, welgezinde lezer, hoe zoo'n sjofele artiestenvrouw, van allen kant
besprongen en in de moeilijkste omstandigheden, zoo weifelend kan spreken, nu krachtig
handelen toch geboden is? Ja, hoe zij zelfs, aan het voorgaande lichtvaardiglijk nog toevoegt):

Al is die man nou dominee, wat komt er dat op-an?.. òns kon 't misschien nog helpen
- en waarom zou 't joù schaden?
(Daarmee dus zoowel de laakbaarste besluiteloosheid van haar eigen stuurloos wezen, als de
ignobele neiging demonstreerend, den eerwaardigen, ten onzent goddank nog geachten,
predikantenstand te belasteren?)

DE KUNSTENAAR
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(is opgestaan; heeft zijn lijfblad weggelegd; en nu, bij het vrouwtje, streelt hij hare bleeke
koonen; hetgeen op zichzelf beschouwd onzen wrevel allicht niet zou hebben opgewekt, hadde
hij haar niet tevens gevraagd, weerzinnig-lijzig en smeltend):

Wou je mij.. jou èigen man.. nou heusch naar die dominee hebbe' om onderstand?
DE JONGE VROUW.

Onderstand, onderstand!.. Je kan toch wel fatsoenlijk...
(en de nu volgende meerdere beslistheid is ons wel weer sympathiek)

't Is onze láátste kans op redding!
(Hetgeen wezenlijk praktisch gesproken is, en redelijk uitzicht op omkeer opent).

DE KUNSTENAAR
(verknoeit intusschen de kans op behoudenis afdoend en grondig, door met al de heftigheid van zijn
onevenwichtig wezen uit te roepen):
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En ik wil van die frottigheid, van die hééle gekkeboel niks hooren! Is die vent
besabeld! Dacht je wràchtig, dat 't zóóver nou met ons gekommen was, dat 'k gedorie
naar die dooie dominee.. wijf, kijk me 's an!
(Neemt haar hoofd tusschen zijne handen, en dwingt aldus het veel zwakkre schepsel, in zijn
ongestadig oog te lezen).

DE JONGE VROUW.

Weet jij wat ànders?.. d'r moet toch veràndering komen?....
DE KUNSTENAAR
(heeft haar losgelaten; en of dáár hulp in school, draaft nu de kamer op en neer).

Dat móet er.. en dat zàl er! En daar zal ìk voor zorgen! Wat blikstien, 'k ben je màn
toch! Nou dan, gedorie! I k zal wel zorgen, dat er weer gèld komt! Die heele oorlog
maakt me nìks! Over veertien dagen heb 'k weer geld!...
DE JONGE VROUW.

Maar Chris heeft toch al an die dominee geschréven... enne.. as je nou toch eenmaal
zooveel as verwàcht wordt....?
DE KUNSTENAAR.

Verwacht, verwàcht! Chris is 'n idioot! Hoe ken zoo'n schaapskop nou in de godsnaam
zóóiets an mij schrijven! Of ik hém niet vaak geholpen heb!
(smalend):

Dat ik me wenden zal, verdikme, ‘tot de predikant van me gemeente’, en dat die
man, omdat hij 'm kent, me stellig zal willen ‘helpen,’ as ìk maar zoo goed wil wezen,
'm al m'n omstandigheden te vertellen! Chinéés! Van je vrìnden mot je 't waarachtig
maar hebben!
(Legt z'n hand op haar hoofd)

Flauwe kul, allemaal! Wij zijn niet gek, wel? Over veertien dagen is t'r plentie geld!
Honderd pop van Leonard, honderd van Tervooren...
DE JONGE VROUW.

Dat hópen we...
DE KUNSTENAAR.

Dat -hopen-we.. néé: dat weten we zéker! - Nou dan! - En laten die menschen, die
leveranciers dan óók maar zoo lang wachten, hoor! Uit de steenen valt 't niet te halen
- iederéén mot wachten tegenwoordig!
DE JONGE VROUW.

Maar de huur mot betaald worden! En overmorgen kómt -ie weer! En we zijn al
zooveel ten achter! En o-got-o-got, je wéét niet, as we wéér in gebreke blijven! 't Is
zoo'n leelijke, gemeene kerel...
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DE KUNSTENAAR.

En ik vertik 't, nou wéét je 't - dáár; ik vertìk 't!...
DE JONGE VROUW.

Dan weet ik wràchtig niet, hoe 't kommen moet! Oh, wat 'n ellende! Dag-an-dag zit
ik hier, en naai me vingers kapot! Van elke bel schrik ik, en as nou overmorgen weer
die grove kerel.. ik kàn d'r niet meer tegen op!
(Schreit, bij de tafel).

DE KUNSTENAAR
(hoewel een oogenblik nog de meest cynische onbewogenheid voorwendend, wordt ten slotte toch
door haar jammerlijk gesnik vermurwd, en vangt aan - òns schijnt: stellig schuldbewust - heur haren
te streelen).

DE JONGE VROUW
(vliegt dan omhoog, hem om den hals).

Toe, dóe het toch, dóe het - dóe 't dan om mij!..
(Snikt luider en onbedaarlijker).
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DE KUNSTENAAR
(thans, godlof, oprecht geschrokken).

Jees-krees wijf, wat is dàt nou?.. Kìnd, wat zie je d'r uit!.. Wi-je nou. wel 's gauw
bedaren?..
(Neemt haar, in eene ook òns weldoende verteedering, tegen zich aan).

't Is tòch al zoo'n beroerde pan, mot jij nou óók de moed verliezen?
(Denkt 'n moment ernstig na)

Zeg dan nou 's éérlijk: verwàcht jij daar wat van?.. Denk je heusch, dat as ik.. dat die
dominee hier..
DE JONGE VROUW
(dringend).

Probeer 't te-minste - probéér 't! In gódsnaam probéér 't! We hébben geen keus meer!
Van alle kànten kommen de beren...
DE KUNSTENAAR
(heeft haar losgelaten: doorloopt dan de kamer. Blijft na deze, ietwat overbodige, inspanning
zinnend vóór haar staan. En terwijl wij een oogenblik meer vertrouwen in zijn beter-ik beginnen
te krijgen, nu wij hem, kalm, en met meer beheersching dan wij zouden geneigd zijn hem toe
te schrijven, hooren zeggen)

Nou. Best. Ik zal dan gààn. Om jóu zal 'k gaan. Maar verwachting heb 'k er níet van..
(zoo zien wij ons onmiddellijk hierna toch weer pijnlijk ontnuchterd, door de onbetamelijke
wijze, waarop hij, indecent, plotseling luid begint te lachen; zich daarenboven niet ontziende,
zijne ziel te belasten met de zeer onvoegzame woorden):

O, héére-nog-an-toe, zal dàt effen dierbaar wezen!.. Op visite bij de dominee,
hohohoho!..
(Woorden, dewelke, in den oordeelsdag, stellig tegen hem getuigen zullen. En die ons, thans
ten schrijnendste in iets dat ons lief is getroffen, ijlings deze zondige woning doen verlaten).

Tweede Tafereel.
Alors, si la raison dominait sur la terre, il ne s'y passerait rien, zeide eenmaal de
geleerde en terecht beroemde schrijver Fontenelle; en het is met den troost dezer
sterkende en zoo treffend juiste woorden voor oogen, dat wij, schoon weinig
verwachtend van het bezoek aan eenen dominé (en nietwaar: om ons helaas! maar
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van àl te nabij bekende redenen!) door eenen jonkman dien wij, in alleszins voldoende
mate, in het voorafgaande leerden kennen als weinig serieus; dies als eene weinig
belangwekkende of waardige persoonlijkheid - - het is, zeg ik, met den troost dezer
woorden voor oogen, dat wij ons opmaken thans tot het bijwonen eeniger
gebeurtenissen in gansch ànder milieu: tot het bijwonen namelijk op de dorpspastorie,
van wat het slottafereel zal vormen dezer, naar ik bescheidenlijk meen te mogen
usurpeeren, uiterst leerrijke en zinvolle, hoewel ietwat beknopte historie.
Reeds aanstonds dan zij den weldenkenden lezer, die, hoewel mogelijk bekend
met de bijna immer onnaspeurlijke, maar àl te vaak verwerpelijke wegen eens
epigonistischen kunstenaars, toch weinig fiducie mocht hebben gehad in de naleving,
prompt en zakelijk, eener belofte in een moment van overgevoeligheid ofte
hyper-verteedering afgelegd, - - reeds aanstonds
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zij den zoodanigen lezer de verzekering gegeven, dat de jonkman, tot ook óns
verwondren, zijn eens gegeven woord gestand deed, en zich meldde ter pastorie, den
navolgenden middag, alwaar hij, tot zijne verbluffing, - doch óns, nietwaar, schijnt
dit zoo heel natuurlijk! - op beminnelijke en hartelijke wijze werd ontvangen.
Als wij binnentreden vinden wij beiden, dominee en kunstenaar, reeds in gesprek.
Doch hoezeer wij ook zijn brandende van de meest ongeveinsde belangstelling, naar
zoowel den inhoud dezer oogenschijnlijk vriendelijk-rustige, als naar den afloop der
zooeven vreedzaam aangevangen conferentie - het is ons op eenmaal of wij (en is
het niet menschelijk en vergeeflijk?) ons een oogenblik van het doel onzes hierzijns
minder bewust zijn, ten prooi als wij ons plotseling weten aan eene woelinge,
verbijsterend, veler ontstellende gevoelens, dewelke wij in onze warrenis, te
beheerschen noch te ordenen in staat zijn. Want welk eene macht van allerhand
wonderlijke aandoeningen bevangt ons, nu wij schuchter, en tóch van dit gebeuren
de bijna symbolische beteekenis bevroedend, den stemmigen salon betreden dezer
voorwaar idyllisch gelegen woning! Onze eerste opwelling is, of we toch onbewimpeld
onze gevoelens, van vriendschappelijke bewondering en van religieus respect beide,
eene wijle vrijen teugel mochten laten, en eene pooze ons verlustigen in den
ongestoorden aanblik der eerwaardige personaliteit, dewelke wij gezeten vinden in
eenen ouderwetschen fauteuil, tegenover den, laat ons ook dit erkennen, thans correct
gekleeden jonkman, die zelfs, tot onze verheugenis, hoewel het hem iets sluiksch
maar toch ook verzorgd-fatsoenlijks geeft, in zijn gister nog zoo onverzorgden haardos
beschaafdelijk eenige ordening bracht. Welk een achtenswaardig man, nietwaar, is
deze predikant! Uit heel zijn wezen spreekt de geestelijke -: ernstig, en toch
blijmoedig! Hij heeft het rond en rood gelaat, de bolle welgevulde koonen van wijlen
zijnen ambtgenoot Nicolaas Beets, wiens portret, in een gangbre bloemlezing, de
lezer makkelijk kan naslaan. Ik noem hier wijlen Beets. Doch is het niet óók, alsof
wij, dezen goedmoedigen man aanschouwend, herinnerd worden aan dien vriend des
grooten Duitschen dichters Goethe, - ik meen Jung, genaamd Stilling, - wiens
verzuchting, in wèlke omstandigheid des levens ook, onverstoorbaar en betrouwend
luidde: God zal immers zorgen?... Zoo een man, gij geeft mij toe, is wel de meest
afdoende weerlegging, van insinuaties als van Dostojewsky, den helaas ook nog ten
onzent te veel gelezen Russischen schrijver, die, vergelijk pagina 131 van zijn beruchte
schotschrift.. eh.. Raskolnikow, de gansche menschheid te verwijten dorst, dat zij
geen degelijkheid meer kennen zou. Deze dominee, nietwaar, is degelijk! Ah, en dàn
eerst deze stemmige kamer, salon bedoelde ik te zeggen, welke een rust, welk een
eenvoud, welk een degelijk ouderwetsche ernst in haar besloten, stil karakter! En is
niet al het andere hier in denzelfden toon, den toon zoo wenschelijk voor de sfeer
van ingetogen en vergeestlijkt leven,
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van herderlijke waardigheid, en van oprecht blijmoedigen levensernst, buiten dewelke
het ons immers niet zou mooglijk zijn, ons eenen predikant te denken? Ja, riep niet
zelfs de hooge stoep, die wij zooeven mochten betreden, heel het naïef, bekoorlijk,
en kinderlijk Ontzag weer in ons wakker, hetwelk, in onze jeugd, voor onzen èignen
dominee wij voelden, wanneer we, door de goedgunstigheid van de oude
melkverkoopster moeder Baks, het voorrecht mochten smaken van soms een pintje
melk te reiken, des uchtends of des avonds - gaande dit gepaard met de dan
geoorloofde, anders zoo nadrukkelijk verbodene beklimming van het maagdelijk
bordes voor de woning van den dienaar Gods?...
Doch keeren wij thans ijlings tot de onderhavige conferentie weer, en merken wij
op, welk een stille charme er uitgaat van dezen Needrige, gelijk hij, en daarbij
ongemerkt ietwat naar den jonkman overhellend, glimlachend en geduldig diens
onhandige explicaties aanhoort - explicaties, de welke hem echter, zijnde hij reeds
voldoende geïnformeerd, in geenerlei opzicht nog nieuws vermogen te onthullen.
Doch zie, daar staat de Grijze op, en wij, het doel van onze komst thans op eenmaal
weer indachtig, beijveren ons, nu hij te spreken aanvangt, oplettend en eerbiedig naar
zijn Eerwaardig Woord te luisteren:
DE DOMINEE.

Ja, ik wìst het. Door uw vriend.
(Dit stiller)

Er wordt véél geleden.
(Na eene pauze)

En wèl behooren wij, waar we kunnen, onze handen uit te steken tot leniging van
den nood. Een nóód mijnheer, waarvan wij, aan ùw geval blijkt 't weer opnieuw, de
omvang zelfs niet bij benadering zouden kunnen schatten.
(Na eenig herhaald en ernstig geknik)

De nood is gróót. Ons volk wordt beproefd!
(Met een glimlach).

En geloof maar vrij, mijnheer Haspelslag, wij doen méér dan ik u zeggen kan - meer
dan menigeen vermoeden zal.
(Nieuwe glimlach).

Want tot óns komt men wel alleréérst. Och, en zoo hóórt het ook. Zóó is het den
herder van de gemeente het liefst!
(Na eenig bedachtzaam zwijgen)

En wat nu ùw geval betreft - ik wist dat door uw vriend. Een beste, bèste jongen.
Vroeger, toen ie klein was, een van m'n vlugste catechisanten. Charmante jonge man!
Enne.. hm, ja... uw positie is penibel. Penibel, héél penibel. En persóónlijk, - ik maak
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geen deel uit van eenig plaatselijk comité - persóónlijk zou 'k werkelijk weinig voor
u kunnen doen. Trouwens, 't gewone steuncomité is ook meer voor arbeiders,
werkeloozen; en dan voor gezinnen van gemobiliseerden en zoo. Maar nu is er toch,
hier ter plaatse, nog een ànder comité-tje, een dàmes-comité, waarvan mijne vrouw
secretaresse.. Maar wacht, u vindt mooglijk goed, dat ik mijne vrouw maar even
róep?...
DE KUNSTENAAR
(is opgestaan).

O mijnheer.. dominee...
DE DOMINEE
(schuift de porte-brisee open, waardoor onmiddellijk, nog vóór de eerwaarde man gelegenheid had
haar te roepen, zijne vrouw den salon betreedt, en snel op den kunstenaar toeloopt).
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DES DOMINEE'S VROUW.

Meneer Haspelslag, nietwaar?...
DE KUNSTENAAR
(buigt).

DES DOMINEE'S VROUW.

Gaat u zitten, meneere.. Haspelslag.
(Omkijkend naar haren echtgenoot)

Is 't al zoo laat dat je.. of blijf je even?...
DE DOMINEE,

Ik blijf nog éven luisteren.
(Herzet zich glimlachend in den fauteuil).

DES DOMINEE'S VROUW
(geeft ons, nadat allen hebben plaats genomen, door de ongemeen coulante wijze, waarop zij
terstond de zaak in 't hart weet te treffen, gelegenheid, voor ons zelf, verstolen de opmerking
te maken, welk een voortvarende en accurate secretaresse het dames-comité in haar bezit).

Ja, er wordt ontzettend veel geleden, he? Ik verzeker u, mijnheer, als secretaresse
van ons comité, dat wij, in deze dagen, wat te hooren en te zien krijgen.
Verschrikkelijk; verschrìkkelijk! Den eenen dag is 't dìt, den anderen dag dàt.
(Glimlachend)

En zoo is 't vandaag ùw geval! Ik behoef u zeker niet te zeggen, dat wij, mijn man
en ik, den brief van uw vriend zéér ter harte hebben genomen. En dat we, natuurlijk,
met uw toestand, zéér begaan zijn.
DE KUNSTENAAR
(in eene, het kan ons niet ontgaan, ietwat pijnlijke verwondering).

O mevrouw..
DES DOMINEE'S VROUW
(voorkomt, uiterst tactvol, eene beleefde verontschuldiging).

En om er nu dit maar direct bij te vertellen: wij gelooven, dat we, voor u, iets kunnen
doen.
DE KUNSTENAAR
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(staart naar den grond).

DE DOMINEE
(bestaart liefdevol en glimlachend den nerveus-verlegen jonkman

DES DOMINEE'S VROUW
(voortvarend; zakelijk; en met prijzenswaardige hartelijk- en opgewektheid).

Ziet u 's. Wij hadden dìt gedacht. Onze gemeente is groot, en breidt zich elk jaar uit.
't Aantal geboorten, de statistieken van de laatste jaren wijzen 't uit, - 't aantal
geboorten neemt gestadig toe, vooral door de bloei van 't plaatselijk fabriekswezen.
't Aantal aanvragen tot de H. Doop - we hebben gelukkig 'n religieuze, 'n kerksche
bevolking, - steeg zelfs 't laatste jaar met ongeveer 90. Maar wat mijn man
(de DOMINEE knikt vriendelijk en instemmend)

- wat mijn man nu al lang eene voortdurende ergernis is, dat is 't feit, dat de menschen,
ze geven vóór: meest uit armoede; maar de werkelijke oorzaak is verkeerde
behoudzucht of slordigheid; dat ze de kinderen ten doop houën in oud of slordig
doopgoed dat ze onder mekaar uitleenen, niet goed wasschen of verzorgen, zoodat
de doopelingen kortweg somtijds ontóónbaar zijn. En nu is ze daar wel vaak al op
gewezen, maar gehólpen heeft 't weinig.
DE KUNSTENAAR
(heeft herhaaldelijk geknikt. Doch is de instemming met 't gesprokene, die wij daaruit meenden te
mogen afleiden, wel in overeenstemming met de onrust, die zich zichtbaar van hem meester maakt?)

DES DOMINEE'S VROUW.

En nu komt het ons voor, dat thàns de oplossing
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voor de hand ligt. Het is mij bekend namelijk, hoe-dat-doet-er-niet-toe, dat uw vrouw
zeer handig met de naald is.
DE KUNSTENAAR
(zet groote oogen).

DES DOMINEE'S VROUW
(opent thans de portefeuille, dewelke zij had meegebracht).

En dàn, nietwaar: u wóónt zoo prachtig voor ons doel; dicht bij de Kerk, en in 't
centrum van de gemeente. We zouden u natuurlijk bij de aanschaffing.. Maar wàcht
u 's even!
(Leest in een papier).

DE KUNSTENAAR
(is opgestaan, ziet plotseling zeer bleek).

DES DOMINEE'S VROUW.

Ziet u 's. Wij hadden ons de zaak zóó gedacht. Voor de aanschaffing van 't benoodigde
zorgt 't damescomité natuurlijk; en overigens is alles nog maar globaal berekend; maar we schatten toch dat voor uw vrouw 'n verdienste van 'n paar honderd...
DE KUNSTENAAR
(in eene zoowel onbetamelijke als onbetoomde verbazing, dewelke ons van nauwbedwongen
toorn zéér weinig voorkomt te verschillen).

Verdienste?.. Voor mijne vròuw?,.. Maar wat bedòelt u dan toch?...
DES DOMINEE'S VROUW
(ziet op van hare papieren).

Onze bedoeling was namelijk, als u 's doopgoed te huur...
DE KUNSTENAAR
(heftiglijk).

Dóópgoed te huur?...
DES DOMINEE'S VROUW
(knikt, glimlacherig).

DE DOMINEE
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(knikt mede; welwillend; en óók glimlacherig).

DE KUNSTENAAR
(schijnt eindelijk de menschlievende bedoelingen te begrijpen).

Aàààh!..
(Doch in plaats van dat hem dit, naar wij toch verwachten mochten, tot dankbaarheid en blijde
vreugde stemt, valt hij in de meest onbeheerschte drift tegen zijne weldoeners uit):

Maar mijn hemel, ben ik dan dààrvoor hier gekomen?.. Wel allemàchtig!...
DE DOMINEE, mitsgaders DES DOMINEE'S VROUW
(vliegen op van hunne zetels).

DE DOMINEE
(welwillend, schoon geschokt).

Het wil mij voorkomen mijnheer, dat u...
DE KUNSTENAAR
(doodsbleek, en over zijn gansche lichaam bevend).

Dóópgoed te huur?.. Maar ben ik dan gék geworden? Wel...! Zoo'n...!...!...!...!
(Gaat naar de deur).

Wil ik u 's wat zeggen? Jullie moest...! jullie...!...!...!...

Epiloog.
Het is wel wezenlijk, gij zult mij toegeven, welwillende lezer, - het is wel wezenlijk
voor den schrijver dezer leerzame historie te bejammeren, dat hij eindigen moet,
negatief, met titteltjes, juist waar hij het hoogtepunt bereikt heeft, en loon en voordeel
kon behalen met een schitterend dramatisch slot. Doch liever blijf ik de waarheid
getrouw, de waarheid bedoelde ik te zeggen binnen de grenzen van wat voegzaam
is, dan haar op te offeren in ondoor-
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dachtheid aan een literair succes! Laat mij dus enkel nog vermelden, dat in wilden
drift de Kunstenaar, na de laatste woorden van den Dominee, zich te buiten is gegaan
aan termen, dewelke eenen noodlijdenden, hulpzoekenden Burger nimmer over de
lippen behooren te komen; en die ik mij dus ook wel hoeden zal, verder te verspreiden
door den druk. ‘In de beperking toont zich eerst de meester,’ heeft wijlen Goethe
(zie boven!) eens gezegd. En onze jonkman moge zich dan al, niet zonder trots,
noemen een kunstenaar, en in laakbaren eigenwaan zich veel daarop laten voorstaan
- in de Groote Praktijk des Ernstigen Levens moet hij toch stellig in elk opzicht
onderdoen, zoowel voor den bescheidenen doch nijveren Arme-naar-den-Geest, als
voor de in onzen proloog bedoelde Moralisten en bezadigde Proffen. Dewijl hij
namelijk, in zijne onbeheerschtheid, eene Gulden Levenswet voorbijzag, die den
Ouden reeds gemeenzaam en tot behoudenis was, en waarvan Virgilius in treffende
regelen getuigde:
................ Facilis discensus averni;
At revocare gradum, superasque evadere ad auras
Hoc opus, hic labor est...............

Hetgeen voor onze dagen bedieden wil, dat het, neen gewisselijk, in geenerlei opzicht
eene verdienstelijke prestatie is te achten, zoo men, het wisse voor het ongewisse
verwerpend, op pijnlijke wijze in de Versukkeling geraakt; maar dat de schóónste
Kunst wel déze is, zich uit armoede en nooddruftigheid, door eigen kracht omhoog
te werken tot eene Monetaire Renaissance.

Groot Nederland. Jaargang 15

304

De nacht
door Maryot.
De nacht zat maar stil-gedoken
Te weenen in witte seringen,
Om al de gebroken levens,
Die onder haar sterren gingen.
Eerst kwamen de oude moeders
Met ledige krachtlooze handen,
Gebogen als treurende wilgen
In schrale, armoedige landen.
Dor hingen hem grijze jaren
In de oude, ontredderde kronen;
Ze kenden maar een verlangen:
Te vallen op 't graf harer zonen.
Toen kwamen de jonge vrouwen
Met ronde, belovende lijnen;
Ze droegen het rijpend leven
In zwarte, versluierde schrijnen.
Ze klemden de bleeke lippen
Opeen in een hopeloos kampen;
Ze waren als sidd'rende vlammen
In stormwind - bewogene lampen.
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Dan kwamen - ach droefst van allen Dan kwamen de witte bruiden;
Die hadden het minst genoten
En moesten het meest beluiden.
Ze waren vol schoone droomen,
Ze moesten vol lente-extasen
Verwelken als knoppende rozen
In fijne, vergeten vazen.
De nacht zat maar stil-gedoken
Te weenen in witte seringen
Om al de gebroken levens
Die over de graven gingen.
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Hij kwam, een schoonen voorjaarsdag.
Door Henri van Booven.
En wij waren het er dadelijk over eens, dat hij een kater moest zijn, zwart van top
tot teen. Alle kenmerken had hij, de dikke kop, de lange staart, de groote ooren, wat
later, de dikke wangen. Hij was nog maar klein, pas weg van de moederlijke zorgen,
maar als speelkameraad voor het kleine meisje beloofde hij veel.
Hoe bescheiden was zijn gedrag bij aankomst geweest, dat was boven allen lof
verheven. Hij bleef maar heel stilletjes achter een der zware balpooten van een oude,
eiken kast ineengedoken. Toen zijn meesteresje thuis kwam, liet hij zich zonder
tegenwerpingen door haar oppakken:
‘Katertje! Zoet katertje!’ koosde het meisje, haar nieuwe vriendje wiegend in hare
armpjes, en plotseling daarop, heel beslist tegen ons: ‘En is dit nu een echte kater?’
‘Ja zeker, waarom?’
‘Lize heeft gezegd dat 't een poesje is.’
‘O! Neen!’ Antwoordden wij met stelligheid: ‘Het is een kater, je kunt het vooral
zien aan zijn kop, die is erg groot, begrijp je?’
‘O! Ja,’ zeide zij, na eenig nadenken. Vond zij zijn kop niet zoo bizonder groot
misschien? Zij ging voort haar vriendje te wiegen, die zeer gewillig met zich liet
begaan.
Eigenlijk waren we er toch niet zoo heel zeker van dat hij een kater was; je kon
nooit weten. Toch bleven wij volgende dagen spreken van ‘hij’ en ‘hem’, want, een
kater hadden wij altijd begeerd, sinds den tragischen dood van onzen vroegeren,
onvergetelijken Attila, die als slachtoffer van den mepper was gevallen. En dan was
er zooveel poëzie om den kater heen:
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Baudelaire en Poe en Hoffmann en Perrault en nog andere grooten hadden hunne
schoonste vertellingen en gedichten den kater gewijd en met zijne vriendinnen was
hij reeds vele honderden jaren geleden, door lange eeuwen heen bij de oude
Egyptenaren heilig geweest, die hem na zijn verscheiden balsemden, zooals zij het
hunne dooden deden....
Maar was onze kater, een der speelgenooten van het kleine meisje, wel een poëtisch
dier?’
Naarmate de dagen van een schoonen zomer voorbij gingen, hadden wij tenminste
zekerheid gekregen omtrent zijn katerschap. Ook was zijn goedigheid en zijn altijd
gelijkmatige gehumeurdheid grenzenloos. Hoe er met hem gesold en gesjouwd werd,
hij vond alles goed. Eens had ik hem door zijn meesteresje het onderst boven zien
opvatten hij bleef hangen en.... snorde. Hij snorde altijd van louter tevredenheid in
het leven, ‘vautré dans son bonheur.’
Zijn gedrag bleef voortreffelijk en de eenige zorg die hij ons had gebaard, was de
keuze van zijn naam geweest en de raadgeving van een vriend, die argeloos iets zeide
van een zekere operatie.
Ik weet niet meer, om welke duistere redenen wij hem beurtelings noemden:
Escamillo, later tot Camillo en Kamiel verbasterd, of: ‘de maarschalk’ of: ‘de
kommandant.’ Vagelijk moeten wij aan de strijdbaarheid en de furie en het romantisch
karakter der groote, weerbare katers gedacht hebben. En wat de raadgeving betrof,
die hebben wij maar in den wind geslagen. In erge gevallen konden wij tot
oordeelkundige kastijding overgaan, naar kenners beweren, even onfeilbaar werkend
als operatie. Vóór alles moest zijn zwarte, glanzende gaafheid ongerept blijven.
En Kamiel scheen dit besluit op prijs te stellen, geen kater droeg grooter zorg voor
zijn pels dan Escamillo. Maar was hij daarom poëtisch? Dikwijls bespiedde ik mijnen
maarschalk bij zijn groote en langdurige toiletten:
Een lik op de poot en een lange streek over het oor: Kort lang, kort lang....
Ontwijfelbaar, dat waren jamben die hij daar afstreek:
Ik lik mijn poot en strijk mijn oor.
Een lik, een streek, zóó gaat het door.

Maar ziet. Daar werd als gewoonlijk het likken heviger, en de streken langs het oor
werden over het oog uitgebreid. Dat waren dan twéé likken, één lange streek, dus
anapaesten:
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En mijn haren en snorrebaard kamde ik zacht.
Bij 't gebraad en bij 't vuur stil gezeten op wacht.

Tot hij opeens nieuwe maten uitvond. Langs nek en schouderblad ging de ham
onhoog, de zwarte, ovale zooltjes van zijn poot glommen gelijk glacé leder in het
licht en heel kleine likjes bekamden zijn staart....
Ja, gaarne hadden wij poëzie in zijne handelingen, in zijn karakter gezien, maar
was het welbeschouwd anders dan proza dat Escamillo ons gaf? Voelde hij poëtisch
zooals de kater Murr bijvoorbeeld? Gaf hij meer om boeken en papieren dan om zijn
pels, zijn langdurige slaap en zijn kostelijke maaltijden? Hij was stellig héél erg aan
de stof gebonden. Wél had hij zich meermalen op mijn lessenaar midden papieren
neergezet, maar alléén met het kennelijk doel, iets warms onder zich te hebben. En
wanneer hij, voor het venster gezeten, vreemd trekkend en smekkend met zijn bek,
hevig geinteresseerd de vette lijsters zich zag wagen op het grasplein voor mijn huis,
en dan plotseling ineendook, om in stijgend en dalend rhythme eventjes, als verstrooid,
een amphybrachys op een vooruitgestoken achterpoot af te kammen, dan kon ik het:
Kort-lang-kort-kort-lang-kort, met den besten wil ter wereld niet anders voegen, dan
tot het verwachtings-volle-begeerlijke, het satanisch-dreigende:
Ik heb ze zien vliegen....
Ik zal ze wel krijgen.!

Maar wij lieten toch niet alle hoop varen. Immers onze kater was nog jong. Als alle
epheben had hij spel en de vroolijke jacht noodig voor zijn groei, en in het spel met
het kleine meisje konden wij ten minste altijd opnieuw zijn uitermate goedhartigen
aard waardeeren. Dan konden wij de lenige gratie van zijn tastend-strijkerige, wollige
poot-zwaaien, en zijn uitbundige dansen op de achterpooten bewonderen, of de felle
vaart waarmede hij achter een nootje over den gladden vloer aanstoof, 't was alsof
heel zijn jonge katerwezen dan blonk en glom van welbehagen.
Ja, dan wilde ik mij wel tafreelen uit de Grieksche en Romeinsche oudheid roepen
voor den geest en ik zag onzen kater als de jongeling, die, omtrent de thermen, zich
weldadig-moe speelt in de palaestra en draaft en allerhande oefening der spieren blij
bedrijft. En als hij
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dan, het was winter, zich in mijn vertrek zette voor het vuur, dan was dat zijn
laconicum, zijn heete-luchtbad, dat stijfheid weert uit overmatig bewogene leden.
En dan trok hij zich terug uit de hitte op een rustbank, op een dik Oostersch kleed,
ongetwijfeld het frigidarium, waar het verhitte lijf geheel afgekoeld werd. Eindelijk
bezegelde een groot toilet een zalven een strijken en poetsen het bad en ik dacht: Nu
zal hij naar klassieken trant wel een goed maal wenschen.
Maar ziet, hij deed iets wat de ouden nimmer zouden gedaan hebben: Hij geeuwde,
rekte zich en begeerde te slapen.
Nu merkte ik, dat ik mijn zwarten gezel weer met het aureool van mijn verbeelding
had omgeven; eigenlijk hadden de katten van een poëtisch standpunt beschouwd ook
alleen maar met de Egyptische oudheid te maken. Van de Westersch-Europeesche
cultuur weten zij niets. Zij kwamen uit het Oosten, uit een heel andere wereld.
En terwijl het gedierte daar lag begreep ik beschaamd mijn vergissing.
‘Neen, in Camillo zat stellig geen zier poëzie helaas, meer dan ooit was ik er van
overtuigd, dat wij alleen maar met een buitengewoon goedigen materialist te doen
hadden. Ja, wij herinnerden ons óók beschaamd onze vreugde en bewondering, toen
wij hem met prachtig prinselijk gebaar, als een heerscher, den afgeloopen zomer
meermalen hadden zien loopen met gevangen muizen in den bek; maar toen hij wat
later binnen het huis gesprongen was en wij hem er op betrapten dat hij zijn muis in
een donker hoekje van de woonkamer zat op te knauwen, toen vonden wij in zijn
houding van vorstelijkheid geen spoor.
Slechts in het geluid van zijn stem, dáárin zat iets, iets voorspellends, iets dat
wellicht een gunstige aanwijzing was voor de toekomst. En toch, wanneer was het
ons vergund, dat geluid, ‘tendre et discret,’ zooals Baudelaire het bezong, te hooren?
Alléén wanneer hij, ‘om der wille van de smeer’, zich langs mijn beenen streek, ten
teeken dat hij melk begeerde, of wanneer hij buiten uit de sneeuw in de vensterbank
gesprongen, mij beduidde, dat ik hem wel naar binnen mocht laten bij het vuur en
de warmte.
Voorloopig was het dus alleen maar een troost om te zien hoe goed hij zich met
het kleine meisje kon verstaan, hoe hij ‘dansen’ goedwillig leerde, vastgehouden bij
de voorpooten, telkens opgetild van den grond, of hoe zij hem haar huiswerk toonde:
‘Zie je, dit is de aardrijkskundeles, hier heb je de kaart van Neder-
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land, en dit zijn de natuurlijke grenzen, en dit zijn de duinen, die zijn bij Haarlem
een uur breed.’
En dan pakte zij zijn poot, en hij moest aanwijzen; De Hondsbossche en de West
Kapelsche zeewering, en de Rijn die uit Zwitserland komt, van de hooge bergen; en
eilanden en zeegaten.
Kamiel liet het alles toe, iets de ooren achteruit, maar met knippende oogen, alsof
hij dacht:
‘Eigenlijk verveel je me énorm met die handtastelijkheden, maar je bent niet kwaad
en daarom mag je 't doen.’ En als hij dan even mocht uitblazen, dan begon hij maar
weer braaf te snorren.
Eindelijk meenden wij, dat hij zich misschien van een beteren kant zou laten
kennen, wanneer wij hem óók eens toespraken. Maar dat is een jammerlijke
mislukking geweest.
Hij zat in de vensterbank binnen en wij kwamen van de wandeling thuis. Kamiel
bleef met half dicht geknepen oogen, als in het vage, naar den tuin staren, zonder te
bewegen.
‘Dag m'n beste kater, zit je daar dan zoo lekker te soezen?’
Even een teeken van ontstemming dat leek te beteekenen: ‘Zie je niet, dat er hier
iets buitengewoons aan de hand is, stoor me nu niet verder, loop, als 't je belieft zoo
gauw mogelijk door.’
‘Zit je daar dan zoo best m'n beestje?’
Hij keek ons even strak aan met zijn allergemeenste, helgroene, duivelachtige
oogen en tuurde dan weer oplettend den tuin in. Wij hoorden het hem, met heel zijn
wezen bijna, zeggen:
‘Loop toch door! Waar bemoei-je-je mee!??’
Nu staarden wij ook in die richting en waarlijk daar zagen we een troepje meesjes,
ijverig scharrelend, onder in de haag, en Kamiel zat stil met zijn bek te trekken en
te trillen, één en àl lage hartstochten.
Wanneer wij hem ook toespraken, altijd bleek het ons, hoe buitengewoon hij met
zichzelf was vervuld en dan nog wel uitsluitend met het heil van zijn steeds grooter
en sterker wordende katerlijf, zijn pels vooral.
Was dit dan de dichterlijke kater, waarvan wij in de boeken hadden gelezen?
Zijn lijdzame goedigheid, zijn poëzieloosheid, maakte ons eindelijk triest, en wij
hadden diep medelijden met hem, toen wij eens zagen, hoe volslagen hulpeloos hij
ineengedoken zat op zijn kussens, wanneer er in de kamer muziek werd gemaakt.
Dat waren dus de éénige klanken
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die hem troffen, maar in plaats van hem op te monteren, schenen ze hem
doodsbenauwd te maken.
Wat ter wereld kon er zijn, dat onzen kater een weinig poëzie, een weinig ziel zou
geven, wat zou hem kunnen losmaken, een klein weinigje maar, van de stof, van het
lage materialisme?
Ik had hem wel eens lang in zijn slechte, groene oogen gekeken, en hij had mij
strak aangekeken ook, maar poëzie, echte, warme poëzie, O! Baudelaire! had ik er
niet in gezien, alleen maar ijskoude, wreede zelfzucht en duivelachtigheid, en ondanks
onze ervaringen moest ik bekennen, dat dat goed, zuiver en volmaakt van den
Schepper was geweest den kater zóó te maken: De trouwe hond met de trouwe oogen
voor de liefhebbers onder de overwogen, brave en deugdzame menschen, en de kat,
dat geheimzinnige, Oostersche roofdier, dat: ‘pour dire les plus longues phrases n'a
pas besoin de mots,’ die zonderlinge kat, ter inspiratie’ voor de ook al zonderlinge
wezens, de dichters en de schrijvers, de volgens Plato, ‘door waanzin bevangenen.’
Ach! Ik benijdde Baudelaire, die het met zijn katten dan beter had getroffen dan wij
blijkbaar.
‘Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux.
Retiens les griffes de ta patte.
Et laisse moi plonger dans tes beaux yeux,
Mêlés de métal et d'agate....’

Wanneer ik Camillo nu eens op die manier toesprak?
Wat zou hij mij versuft aankijken, de duivel, met zijn helsch-groene, knippende
oogen. Hij zou in staat zijn, mij met louter spondaëen, op zijn staart afgekamd, te
antwoorden, den breeden rug gekromd naar mij toe gewend, zelfbewust, zeker van
zijn zaak.
En de winter ging voorbij, voor onzen nu volwassen kater zonder gebeurtenissen.
Alleen had de oude tuinman die een wrok tegen het beest had, van wege Escamillo's
liefde voor vogels, hem een trap in de ribben gegeven, zoodat de kater eenige dagen
met gezwollen lendenen binnenshuis bleef en alle eten en drinken weigerde. Maar
na zijn gelukkig herstel was het hem wonderwel gegaan, hij at en dronk steeds naar
den aard, werd molliger, tevredener, altijd goediger en snorde vriendelijk wanneer
hij toegesproken werd. Totdat onze buurman ons vertelde, dat zijn poes eenige dagen
geleden, het was einde Februari, verdwenen was, vermoedelijk gemept.
Wijl nu Escamillo's pels door het goede leven zich schooner dan
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ooit ontwikkelde, droegen wij zorg hem des avonds binnen het huis te lokken,
gedachtig aan Cats' raadgeving:
‘Hebt gij eene schoone katte,
Zorgt, dat er geenen bontwerker bij en komt.’

Maar katers worden op rijperen leeftijd zoo lichtzinnig, er konden wellicht avonden
komen, dat hij niet binnen te houden zou zijn, wat moest er dan van hem en zijn
schoonen, glinsterenden mantel worden, zijn zeldzame vacht, door meppers zoozeer
gezocht, omdat er geen enkel wit haartje op heel dat pikzwarte vel was te vinden.
Vroeg of laat zou hij ook wel het lot van alle katten deelen. En dikwijls, wanneer
wij des avonds bij den haard zaten, en Escamillo groot toilet maakte, wezen wij
elkander den kater en merkten zwaarmoedig op:
‘Wat een ijver, en dat alles ten bate van den mepper!’
En hier meende ik de geschiedenis van den jongelingstijd des onpoëtischen,
materialistischen Escamillo's te moeten besluiten, maar onverwacht is er van nacht
iets geweldigs en wonderbaarlijks gebeurd.
In den guren, vroegen Maartnacht, bij volle maan, is het gebeurd.
Wij hadden des avonds Kamiel niet kunnen vinden, al ons lokken was vergeefs
geweest.
En laat nog, terwijl de wind het huis omgierde, zat ik te lezen bij den haard. Uit
spijtigheid om mijn teleurgestelde verwachtingen, om de liefdeloosheid van onzen
ondichterlijken Escamillo, las ik, en herlas, het boek van de eeuwige poëzie: ‘Het
Hoog Liedt, hetwelck van Salomon is.’ De uren gingen voorbij. En te middernacht
was ik juist begonnen met het tweede capittel en gevorderd tot het vijfde vers:
‘Ondersteunt gijlieden mij met de flesschen,
Versterckt mij met de appelen:
Want ick ben kranck van liefde.’

Maar wat hoorde ik op eenmaal daar buiten door de regenvlagen heen?
Was dat niet, eerst, de welbekende, zachte stem van de poes van onzen buurman,
weer boven water? En dat andere grollen, dat zoo
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klaaglijk klonk met diepe buigingen en verrassende jammerlijke verheffingen en
dalingen, dat hartbrekende grollen, was dàt niet de stem, door minnedriften verschord
en ontzet van ónzen kater, van ónzen Escamillo?
Ja, uit het raam ziende, herkenden wij hem en zijne minnares op den tuinmuur.
Het schrikkelijke en vervaarlijke gerucht duurde, het vulde onze tuinen heel den
nacht, terwijl de akelige, helsche kreten van medeminnaars het al vervalschten.
Maar onze groote en strijdbare ridder Escamillo was dien nacht in zijn glanzend
zwarte wapenrusting de krachtigste der geweldigen, opeens en voor altijd overwinnend
minnaar en dichterlijk zanger.
De eeuwige liefde had ook dat steenen hart week gemaakt, al zijn sluimerende
begaafdheden, en ook zijn stem tot ontwikkeling gebracht, en in die maanlichte uren
zong hij het Otto Julius Bierbaum na, tot diep in 't grauwen van den killen morgen:
O Holde Mimamausamei
Wer dich zu lieben wagt
Der sei getötet.
Nür Ich, ali, ala, alein.
Nur Ich darf dein Gespusi sein
Bis das es Morgenrötet.

‘Waar zou de poes toch zijn, vadertje?’ Vraagde dien ochtend het kleine meisje, dat
haren speelmakker niet vond, als gewoonlijk, aan het eerste ontbijt. ‘Hij zou toch
niet gemept zijn?’ vervolgde zij, ongerust een beetje, denkend wellicht aan de wreede
vervolgers der katten, waarvan ik haar verteld had.
‘Neen, lieve kind,’ antwoordde ik, wat verstrooid, denkend aan de verslagen
medeminnaars van Camillo: ‘Hij mepte de anderen.’
‘De anderen? Wat bedoel je paatje?’ lachte zij.
‘Ik geloof, dat hij gevochten heeft met andere katten,’ antwoordde ik, zoo ernstig
als ik kon.
Maar daar zag ik juist Camillo aandwalen langs de struiken over het grasplein, hij
mauwde klaaglijk. Zijn pels was erg ruig en verwaaid, een oor hing naar beneden,
en wat het ergste was, hij liep mank, hij was zeker van den tuinmuur afgetuimeld bij
het vechten. Nu mauwde hij wéér, heel klaaglijk, hij stak snuffelend en bedroefd
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zijn neus in den wind en ik dacht, mij ‘Het Hooge Liedt’ herinnerend: hij is nu niet
alléén krank, maar ook mank van de liefde en hij roept zijne beminde: ‘Keert weder!
Keert weder! O! Zulammith! Keert weder! Keert weder! Dat wij u mogen aensien.’
Maar de poes van mijn buurman kwam niet terug. En wederom, al dolend over
het winderigegrasplein, mauwde Camiel, langdurig en diep bedroefd.
‘O! daar hoor ik hem! Ik hoor hem mauwen!’ Riep het kleine meisje, en blij sprong
zij van haar stoel naar het raam en opende dat, lokkend, een schoteltje melk plaatsend
in de vensterbank: ‘Poes! Poes?! Poes! Kom dan, lekker melkje!’
Maar Escamillo, ziek van liefde, keek zelfs niet naar zijn meesteresje op.
Zoo mank als hij was, klom hij, na nog een korte wijfeling op het grasplein in een
boom bij den tuinmuur, sprong daarop over, en zijn luide mauwen klonk verder en
verder, verscheurd in den storm, totdat hij verdween, verwonderd nagekeken door
zijn meesteresje.
‘Hij gaat weer weg!’ Had zij alleen maar geroepen.
‘Ja. Inderdaad, hij gaat weer weg’, zeide ik verstrooid.
Want met bezorgdheid dacht ik er aan, wát volgende nachten ons nog aan
dichter-liefde-en-leven zouden brengen.
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Tienjarige lijdensgang naar een sukses.
(Door de Praatjes1))
door Marcellus Emants.
Kunnen wij in het Nederland van de laatste jaren een wassende belangstelling
vaststellen in de dramatiese kunst2), vergeleken bij de belangstelling, die men voor
deze kunst bij andere beschaafde Europese volken aantreft, is de onze nog altijd
minder dan middelmatig. Het publiek, dat niet te voornaam is om iets van dramatiese
kunst... en vooral van Nederlandse dramatiese kunst.. te willen of te kunnen begrijpen,
vormt nog pas een heel kleine kern van het Nederlandse volk en de autoriteiten, die
tegenwoordig aan de kunst behalve klinkende woorden ook een aalmoes uitreiken,
trachten er tegelijk een inkomentje uit te knijpen3).
Geen wonder dus, dat men zelfs bij vrij getrouwe schouwburgbezoekers nog de
meest harleveense opvattingen vindt omtrent waarde, nut, betekenis van toneelspeelen toneelschrijfkunst en dat maar weinigen enigszins op de hoogte zijn van de
toestanden, die bij ons op toneelgebied heersen. Ons publiek eens grondig aangaande
die toestanden in te lichten zou een goede en belangwekkende arbeid kunnen

1) Op 18 November 1916 voor 't eerst te 's-Gravenhage opgevoerd door Die Haghespelers. Zie
het dramaties bijvoegsel van Groot Nederland, Maart 1917.
2) Helaas nog het duidelikst merkbaar bij verboden voorstellingen als ‘De Spaansche Vlieg’.
3) Een houding als die van de Haagse Gemeenteraad, welke zich niet schaamt jaarliks f60,000
uit te geven voor vreemde operakunst, die bovendien uit het buitenland wordt gesubsidieerd,
en voor de Nederlandse kunst beschikbaar stelt... f3100, is alleen denkbaar in de Residentie
van een volk, dat zo jammerlik a-nationaal denkt en voelt als het Nederlandse en op
kunstgebied zich onderscheidt door een overheersende botheid afgewisseld door hysteriese
geestdrift-bevliegingen voor al wat vreemd en vreemdsoortig is.
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zijn; maar hij vereist een nauwkeuriger kennis van al 't geen er achter de schermen
voorvalt, dan ik mij zelf mag toekennen. Laat mij dus, om niet geheel werkeloos te
blijven in de strijd voor betere toestanden, enkel eens wat verhalen van 't geen een
toneelstuk kan overkomen op zijn weg van de schrijftafel naar het voetlicht. Ook
daarbij dien ik mij - enkele uitweidingen daargelaten - te beperken tot de lotgevallen
van één stuk, te weten de lotgevallen van mijn stuk ‘Om de mensen’, toneelspel in
drie bedrijven. Dat ik juist dit stuk kies, geschiedt niet, omdat de lijdensweg van mijn
overige stukken zoveel korter is geweest; maar omdat deze duideliker dan andere
aantoont hoeveel geduld, hoeveel volharding, hoeveel zelfvertrouwen en hoeveel...
laat ons zeggen: minachting voor tal van bezwaren een toneelschrijver in Nederland
bezitten of verwerven moet om zo iets als een sukses van enige waarde te kunnen
bereiken. Ik zeg: sukses van enige waarde, omdat er ook suksessen bestaan, die ik
liever niet op mijn kredit gebracht zag. Dat anderen daarover anders denken is hun
zaak.
Zo'n sukses van enige waarde in Nederland staat wat eer en geld voor de auteur
betreft, vrijwel gelijk met een mislukking in het buitenland. Tegen ijdel-worden is
een auteur, die 't ernstig meent met zijn kunst, in ons land deugdelik gewaarborgd;
tegen ploertigheden niet. 't Is dan ook niets te verwonderen, dat men te onzent
schrijvers vindt, die er meer prijs op stellen een zeer groot aantal opvoeringen van
hun stukken te beleven dan te voldoen aan de eisen van hun artistiek geweten1). Een
verwijt mag men daar niemand van maken. Ook een schrijver wil graag zo goed en
zo aangenaam mogelik leven. Maar hetzij hij nu zijn bevrediging er in zoekt een
werk af te leveren, dat voldoet aan de eisen door hem zelf aan een kunstwerk gesteld,
hetzij hij zich enkel de vraag stelt, hoe zal ik het grote publiek kunnen boeien, op
een gegeven ogenblik legt hij de pen uit de hand en verklaart hij zijn arbeid voor..
voltooid.
Dan... zo denkt de grote ‘men’... behoeft hij het stuk nog maar in te zenden aan
een toneeldirekteur en is 't inderdaad ‘goed’, dan wordt het binnen,.. laat ons zeggen:
een half jaar gespeeld en verdient de maker behalve veel lauweren ook nog een schep
geld.
Zo aangenaam en geleidelik verloopt de zaak echter zelden of nooit, tenzij de
schrijver zelf toneeldirekteur of vriendje van een toneeldirektie of troetelkind van
de kritiek is. En dan nog...!

1) Daargelaten dat alle artistieke gewetens niet van gelijk gehalte zijn.
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Toen ‘Om de mensen’ af was.. ik meen dat we destijds 1906 schreven; maar 't kan
nog langer geleden zijn... ging het stuk 't eerst naar de Toneelvereniging van de Heer
A. van der Horst. Geweigerd heeft deze 't, als ik mij wel herinner, niet; maar hij
maakte toch zoveel bezwaren, dat ik 'et maar terugnam en opborg in een la, in
afwachting van een betere gelegenheid om 't andermaal op avontuur te kunnen
uitzenden. Nu kwam er echter iets in de weg, dat mij dwong een ietwat ongewone
richting in te slaan. Dat iets was een aanbod om mijn stuk in het Frans te doen
opvoeren, eer 't in het Nederlands zou worden vertoond. Hoe ik over dit aanbod dacht
en in welke onaangenaamheden 't mij gebracht heeft, heb ik verteld in ‘Het Tooneel’
van 17 April 1909. Aan dat artikel heb ik tans alleen toe te voegen, dat de Parijse
vertoning minder is geweest dan een ‘four.’ 't Was in het grote Parijse rumoer een
flets gemurmel, waarvan behalve ik, hoogstens een honderdtal mensen wat gemerkt
hebben, die de volgende morgen zich zeker ternauwernood herinnerd zullen hebben,
dat zij de vorige avond zo iets als een toneelvertoning hadden bijgewoond. Ja, ik zelf
heb in die vertoning hoogstens enkele brokstukken van mijn eigen zinnen
weergevonden en de jonge letterkundige van veel talent, die mijn werk pasklaar zou
maken voor een Frans publiek, ben ik nog altijd dankbaar voor een omwerking zó
grondig, dat ik mij van de scherp afkeurende kritiek van A. Brison in de Temps.. die
zeer verdiend was... geen woord behoefde aan te trekken. Niet alleen werd in het
stuk een koor gezongen, waarvan ik geen letter geschreven had; maar zelfs het getal
bedrijven was groter geworden. De jonge letterkundige met veel talent had de
speelduur met minstens een half uur verlengd. De opvoering was natuurlik
allerslechtst; welke kunstenaar of kunstenares kon iets voelen voor dit jammerlik
misbaksel.
Het is, dunkt me, te begrijpen, dat ik na deze afschaduwing van een echte ‘four’
veel lust kreeg het stuk nu ook eens in zijn ware gedaante te doen spelen. Toch leek
'et me al te gevaarlik daartoe dadelik pogingen in het werk te stellen. Van de
afkeurende Franse kritiek waren enkele galmen naar Nederland overgewaaid; mijn
verhaal van de wijze, waarop de Franse voorstelling tot stand was gekomen, vond
natuurlik weinig geloof.. wie gelooft tegenwoordig aan de waarheid van een openbare
mededeling.. en dus zou het oorspronkelike stuk grote kans lopen biezonder slecht
te worden ontvangen door een publiek, dat zo heerlik vrij is van ‘chauvinisme’ als
het Nederlandse. Ik borg mijn stuk daarom voor een poosje weer op in zijn la en ging
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door met ander werk. Toen ik echter meende, dat het Franse avontuur wel vergeten
zou zijn... vergeten gaat gelukkig hoe langer hoe gemakkeliker.. bood ik mijn werk
in Rotterdam aan bij de Heer van Eijsden. Van de Franse opvoering zweeg ik en zie:
de Heer van Eijsden nam het stuk dadelik aan. Maar.. weer kwam er iets in de weg;
deze keer een ander stuk van me zelf. De Heer van Eijsden las ook ‘Geuren’ en wilde
dit stuk eerst opvoeren. Bezwaar had ik daartegen niet en ‘Geuren’ werd dus
opgevoerd. Ja, dit stuk beleefde zelfs een aardig aantal opvoeringen, hoewel het te
Rotterdam geen bijval vond.
Rotterdammers zeiden mij: waarom heb je van je hoofdpersoon ook een militair
gemaakt; in Rotterdam houdt men nu eenmaal niet van militairen. Jammer genoeg
vernam ik dit te laat. Anders had ik natuurlik van mijn hoofdpersoon een geurende
koopman gemaakt, die... om het veranderen tot een minimum te beperken.. kolonel
bij de schutterij had kunnen zijn. Een jaartal is gemakkelik gewijzigd en de
klederdracht van een vorig tijdperk doet op het toneel altijd heel aardig. Lastig is 't
anders wel, dat in ons kleine land de Rotterdammers niet van militairen houden, de
Amsterdammers niets willen weten van Haegse mondainiteit, Hagenaars prat gaan
op een zeer verfijnde, misschien ietwat perverse toneelsmaak, volgens welke de
Amsterdamse smaak poenig is en de provinsie niemendal weten wil van grootsteedse
onzedelikheid en ongodsdienstigheid. Een schrijver kan toch bezwaarlik zijn stuk
telkens pasklaar maken voor een ander publiek.
Zolang ‘Geuren’ gespeeld werd en ook nog een poosje daarna bleef ‘Om de
mensen’ in zijn la rusten; maar zodra ik meende te mogen aannemen, dat de
Rotterdammers aan mijn veroordeelde militairen niet meer dachten en zij mijn naam
weer vergeten waren, haalde ik ‘Om de mensen’ andermaal te voorschijn en bood
het de Heer van Eijsden voor de tweede maal aan. Nu echter zond hij het stuk
onmiddellik terug; hij wilde er niets meer van weten.
Naar de reden vroeg ik maar niet, wel begrijpende, dat ik de ware reden toch niet
zou vernemen. Wie de ‘Hydra’1) gezien heeft, weet, dat een toneeldirekteur, die een
toneelstuk terugzendt, een aantal redenen voor de afwijzing in voorraad heeft, waarvan
er om beurten één tussen enige beleefde en bewonderende zinnen wordt ingeschoven.
Zijn repertoire is al voor lange tijd vastgesteld, of het stuk is voor zijn

1) Hetzelfde komt voor in ‘De generale repetitie van een kostbaar leven’ door H. Vosberg.

Groot Nederland. Jaargang 15

319
gezelschap minder geschikt, of... ja, eens schreef mij een toneeldirekteur: ‘wij zijn
bereids in het bezit van een andere vertaling (!) van hetzelfde stuk’. De ware reden
is altijd eenvoudig: ik zie geen kans met uw werk genoeg geld te verdienen, waarbij
dan nog soms de ondergeschikte redenen komen: ik mag de Joden of de Roomsen
niet tegen me innemen, of het stuk is socialisties, of de mensen zoeken tegenwoordig
ontspanning en dit stuk dwingt hen veeleer tot inspanning. Kortom een hedendaagse
toneelvereniging is een handelsonderneming, die zich door handelsinzichten laat
leiden. Dat is nu wel te betreuren voor de kunst en de kunstenaars; maar er valt noch
op te schimpen, noch tegen te strijden. Voor elke toneelonderneming is veel geld
nodig en wie dat vele geld voor 't uitgeven heeft, die zet in de regel geen
toneel-onderneming op touw. Bij alle waarlik beschaafde volken beseffen
landsregering en stedelike besturen het grote belang verbonden aan het bezit van een
goed toneel en steunen ze het dus. In dit opzicht is het Nederlandse volk nog volkomen
onbeschaafd. Te onzent moet al het benodigde geld van het publiek verdiend worden
en dat gaat niet zonder de smaak van dit publiek te vleien. Wel wordt beweerd, dat
men de smaak van het publiek tevens moet ‘leien’; maar dit gaat even lastig als
langzaam. Ja, 't is de vraag of het gaat. De kritiek beweert ook in die richting
werkzaam te zijn en heeft die al wat bereikt, of is te onzent de belangstelling gegroeid
ondanks de kritiek? Wie zich aan het ‘leien’ waagt, heeft veel kans faljiet te zijn, eer
hij een enkele vrucht van zijn arbeid oogsten kan en dat een toneeldirekteur een ander
ideaal najaagt, mag niemand hem euvel duiden. Maar, zegt misschien een lezer, die
het toneel alleen kent van de zaal uit en van vrijplaatsen, van ‘stoppen’, nooit iets
gehoord heeft, een goed stuk kan toch wel geld opbrengen. Ik haast me te antwoorden:
zeker, zeker, al vind ik de uitdrukking ‘geld opbrengen’ wat rekbaar. Maar nu wil
het ongeluk, dat er wel toneeldirekteuren zijn, die bij de lezing beoordelen kunnen
of een stuk goed is; maar dat niemand.. zelfs de meest ervaren regisseur niet..
voorspellen durft wat een stuk.. ‘zal doen’1). En toch komt het juist op dat ‘doen’
aan. Er zijn stukken, die bij de

1) ‘Domheidsmacht’, dat aardig wat geld opbracht aan de Koninklike Vereniging ‘Het
Nederlandsch Tooneel’ werd eerst aan de Heer van Eysden aangeboden; maar door hem
geweigerd en de Heer de Wijs, Voorzitter van de Raad van Beheer, aan wie ik het daarna
toevertrouwde, heeft mij meer dan eens verteld, dat ook de Raad van Beheer het stuk
teruggezonden zou hebben, indien hij niet al zijn invloed gebruikt had om de opvoering door
te drijven.
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lezing blijken op allerlei schoonheden te kunnen bogen en die toch bij de opvoering..
met name bij de eerste opvoering.. weinig of niets ‘doen.’ Bij andere, zelfs bij vele
andere is juist het omgekeerde het geval. Ook ‘doet’ een stuk, dat in den Haag bijval
genoeg vindt, in Amsterdam of elders soms niemendal en wat een stuk vandaag
‘doet’, ‘doet’ het daarom nog niet morgen of overmorgen. Daar nu bij de eerste
voorstelling wordt vastgesteld of het stuk een sukses is of niet.. een reputatie, waaraan
in ons klein land zelden meer iets veranderd kan worden.. blijkt reeds hieruit, dat elk
sukses afhangt van allerlei toevalligheden. En voor de Nederlandse toneelschrijvers
heeft ook dit al tengevolge, dat zij in hun eigen land in het nadeel zijn, vergeleken
bij hun kollega's uit de vreemde. Want komt een vreemd stuk over de grenzen... en
hoeveel honderden worden er niet ingevoerd tegen één enkel stuk, dat wordt
uitgevoerd.. dan komen er altijd enige goede.., zij 't niet altijd even vertrouwbare..
recensies mede en in de regel laat de Nederlandse direkteur zich door die recensies
leiden. Bovendien denkt hij: wat in dit stuk 'et niet heeft ‘gedaan’, dat zal bereids in
het buitenland al veranderd of geschrapt zijn. Tegenover een vreemd stuk voelt een
toneeldirekteur zich dus vrij vast in zijn schoenen staan; tegenover een Nederlands
stuk voelt hij zich een blinde gelijk in de overvolle straat van een vreemde stad.
Gevolg van een en ander is, dat op onze planken honderden buitenlandse prullen
vertoond worden, waaronder vodden, die geen Nederlandse direktie zou aannemen,
indien ze in Nederland het levenslicht hadden aanschouwd1). En daar staat tegenover,
dat wie enigszins getrouw onze tijdschriften leest, menig oorspronkelik stuk onder
de ogen zal hebben gehad, dat hem voor een opvoering alleszins geschikt leek en
dat toch nooit gespeeld werd of gespeeld zal worden. Ik twijfel er zelfs sterk aan of
onze toneeldirekteuren zich ooit de moeite geven in Nederlandse tijdschriften naar
oorspronkelike stukken te zoeken.
‘Om de mensen’ keerde dus weer terug naar de la.
Tussen twee haakjes maak ik hier de opmerking, dat met elke aanbieding van een
stuk aan een direktie, onverschillig of het stuk al dan niet wordt aangenomen, voor
een schrijver doorgaans ongeveer een jaar van zijn leven gemoeid is. Zendt hij
bijvoorbeeld in September

1) Bij dit een en ander is ook te voegen de methode van vreemde agentschappen om het
opvoeringsrecht van een goed stuk zelden alleen af te staan; maar in de regel de koper of
huurder te verplichten het opvoeringsrecht van een paar prullen er bij te nemen. Zelfs mag
hij die prullen dan niet ongespeeld laten liggen.

Groot Nederland. Jaargang 15

321
een stuk in, dan mag hij heel blij zijn als 't tegen Kerstmis gelezen en beoordeeld is.
Wordt 'et aangenomen, dan moet 'et worden afgeschreven, gerolleerd en ingestudeerd;
tegen het einde van het seizoen ziet de schrijver 't liever niet voor 't eerst vertoond;
dus wordt 'et September of Oktober van het volgend jaar, eer hij bij een vertoning
in staat is de ervaring op te doen, waarnaar hij hunkert om met vrucht een nieuwe
stof in bewerking te kunnen nemen. En wordt het werk niet aangenomen, dan reist
'et in Januarie naar een andere direktie, wordt door deze zeker niet vóór Mei
beoordeeld en van een opvoering in het lopende seizoen komt dus evenmin wat. Dat
er direkties zijn, die een stuk een jaar en langer in hun bezit houden, eer zij met hun
oordeel voor den dag komen, maakt de toestand voor de Nederlandse schrijver al
weer heel wat slechter en dat te meer nu er direkties blijken te zijn, die soms een stuk
alleen aannemen om te verhinderen, dat een andere direktie 'et krijgt. Je kunt nooit
weten!
‘Om de mensen’ kwam pas weer uit de la, toen de toneelschrijver Heijermans,
toneeldirekteur geworden, mij schriftelik verzocht hem eens een stuk van mij ter
lezing toe te zenden. Ik ontving dit verzoek in een zomermaand, terwijl ik in
Zwitserland vertoefde; onmiddellik na mijn terugkomst in Nederland werd het stuk
uit de la genomen en aan de Heer Heijermans toegestuurd. Hoe lang ik op zijn oordeel
wachten moest, weet ik niet meer; maar dat het oordeel zeer gunstig luidde weet ik
nog wel. De Heer Heijermans meende mij een sukses te durven voorspellen en het
is gebleken, dat hij niet mis heeft gezien. Aan zijn verzoek om een paar wijzigingen
van ondergeschikte aard aan te brengen voldeed ik in een paar uren tijds en toen
begon ik te wachten op de opvoering en op het sukses. Ik wachtte een paar maanden;
ik wachtte tot het einde van het seizoen; ik wachtte... te vergeefs. Toen het stuk maar
altijd niet werd gespeeld, vroeg ik beleefd te mogen vernemen welke plannen de
Heer Heijermans er mee had.
Het gevolg was, dat het stuk... naar zijn la terugkeerde.
Wel schreef de Heer Heijermans mij: ‘van de uitgesproken meening betreffende
uw stuk neem ik niets terug,’ maar daar liet hij op volgen, dat de houding van de
pers tegenover zijn onderneming hem ‘een weinig huiverig’ had gemaakt. De pers
was zeker aan het ‘leien’ geweest.
Een poosje later verzond ik ‘Om de mensen’ aan de Koninklike Vereniging ‘Het
Nederlandsch Tooneel’; maar ook van dit uitstapje
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keerde het werk naar zijn la terug. De Raad van Beheer scheen er niets in te zien.1)
En zo bleef het stuk weer in zijn la rusten, totdat de Heer Verkade, aan wie ik
begin 1915 een stukje in één bedrijf had gezonden, met terugzending van dit kleinere
werk, mij liet weten, dat hij gaarne een groter stuk van mijn hand ter lezing zou
ontvangen.2) Toen ging ‘Om de mensen’ voor de laatste maal op reis.
Evenals de Heer Heijermans verklaarde de Heer Verkade zich met ‘Om de mensen’
zeer ingenomen en evenals de Heer Heijermans gaf hij zijn verlangen te kennen naar
een paar wijzigingen van ondergeschikte aard, waarin ik hem gedeeltelik tegemoet
kwam.3)
Door bemiddeling van het Buro voor auteursrecht van de Vereniging van
letterkundigen werd toen het kontrakt gesloten, waarin de bepaling stond, dat het
stuk vóór 1 Maart 1916 moest worden opgevoerd.
Dat er tegenwoordig deugdelike overeenkomsten gesloten worden tussen
toneeldirekties en toneelschrijvers hebben wij ten dele aan de veranderde tijdgeest
en ten dele aan de Vereniging van letterkundigen te danken. Eigenlik is de laatste
voortgekomen uit de eerste. Mij heugt nog heel goed de tijd, dat voorstellingen van
oorspronkelike stukken zo goed als niet werden bezocht en dat schriftelike
overeenkomsten voor de opvoering er van zo goed als niet werden gemaakt. Toen
ik in 1872 mijn eerste blijspel ‘Jonge Harten’ had geschreven en naïef daarvan
mededeling deed aan een mijner deftige bloedverwanten, vroeg de man mij wel niet
of ik krankzinnig was geworden; maar zijn schaterlach bewees mij toch, dat hij mijn
onderneming op z'n best als een dwaze kwajongensstreek beschouwde. Vele jaren
later meende nog een oesterhandelaar, die door een van mijn vrienden visboer
genoemd was, zich daarvoor op mij te kunnen en te moeten wreken door mij uit te
schelden voor.. toneelschrijver. Hij vroeg tenminste wat ik er wel van zeggen zou
als hij mij eens zo betitelde. Noch aan mijn bloedverwant, noch aan de handelaar in
vis, noch aan wie ook heb ik mij ooit gestoord.. wat me nooit berouwd heeft.. maar

1) De Raad van Beheer van de Koninklike Vereniging, die beweerde, dat geen der door hem
afgewezen oorspronkelike stukken door een ander gezelschap was aangenomen geworden,
vergiste zich - voor zover mij bekend - tweemaal.
2) Omdat hij in 't geheel geen stukken in één bedrijf wilde opvoeren.
3) Gaarne vermeld ik, dat één van zijn aanmerkingen, waarmee ik dan ook in Bedrijf III rekening
hield, zeer juist was.
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tegenwoordig begrijp ik heel goed, dat genoemde deftige mensen destijds onmogelik
anders konden denken. Het publiek moest heel wat ontharleveensd worden om zover..
is 't wel ver.. te komen als 't tans is.
Bezitten wij nu echter deugdelike overeenkomsten en een Buro om ze te handhaven,
toch dient men zich van het nut dier overeenkomsten geen al te mooie voorstelling
te maken. Wat kunnen auteurs doen om er de nakoming van te eisen? Geldboeten
op de niet-nakoming stellen en die invorderen? Daargelaten of ze altijd ingevorderd
zouden kunnen worden, is 't ons daarom immers niet te doen. Wat wij wensen is
onze stukken een behoorlik aantal malen goed verzorgd gespeeld te zien. Daarvoor
bepalen wij o.a. dat de rolverdeling niet zonder onze goedkeuring mag tot stand
komen of veranderd worden, dat het opvoeringsrecht aan de schrijver terug moet
vallen als het stuk niet een bepaald aantal malen in een seizoen wordt vertoond, dat
er in de tekst zonder goedkeuring van de auteur geen veranderingen mogen worden
aangebracht. Maar wat nu te doen, als de voorgestelde rolverdeling aan de schrijver
niet bevalt, als het stuk het vastgesteld aantal opvoeringen in een seizoen niet beleeft,
als er brokken van de tekst toch worden geschrapt of verknoeid, als de rolverdeling
door ziekte of vertrek van personeel of om der wille van het ‘doubleren’ toch wordt
veranderd? Eist een auteur zijn stuk dan terug? Hoe weinig zou dit hem baten! Zolang
de trust... onzaliger nagedachtenis... bestond, was 't zelfs een auteur in 't geheel niet
geraden al te vast op zijn rechten te staan. Want kreeg hij ongenoegen bij de
Haghespelers met de heer Verkade, dan kwam hij bij het Nederlands Toneel te recht
tegenover... de Heer Verkade en bij het Rotterdams Toneelgezelschap tegenover...
de Heer Verkade. Ergo restten hem dan alleen nog maar de gezelschappen van de
Heren Heijermans en Royaards. Nu is de Heer Verkade ongetwijfeld een aangenaam,
beleefd, ontwikkeld mens, een artistiek begaafd leider, een man van betekenis in
onze toneelwereld; maar men behoeft nog niet zo anarchisties van aanleg te zijn als
ondergetekende om te vinden, dat die toneelwereld onder de een of andere
alleenheerschappij niet wel kan varen. Gelukkig is de trust ter ziele (ongelukkig zit
de heer Verkade nog altijd in de Raad van Beheer) maar néemt een schrijver zijn
stuk terug, bijvoorbeeld omdat hij geen rolverdeling naar zijn zin verkrijgen kan,
dan is de voorstelling van zijn werk weer voor ongeveer een jaar uitgesteld (als hij
zijn stuk elders kan aanbrengen, wat lang niet altijd het geval is)
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en neemt hij 't terug, nadat het reeds enkele opvoeringen heeft beleefd, dan heeft hij
in ons klein land nog minder kans zijn werk gauw weer elders aangenomen te zien1).
Wel staat de zaak er enige jaren later weer iets beter voor; maar onze toneelschrijvers
zijn er toch altijd ook in dit opzicht slechter aan toe dan hun kollega's in andere
landen, waar het stuk, dat in de ene stad valt, vaak in een andere stad met grote bijval
wordt ontvangen en waar zelfs in dezelfde stad met hetzelfde stuk... al of niet een
beetje gewijzigd... na een val een triomf kan worden behaald. In Nederland is een
val in de regel een veroordeling zonder hoger beroep,
Na de sluiting van een overeenkomst dringt de vraag zich op: zal de Direktie er
zich aan houden. Misschien vindt een naïeve lezer zelfs het opperen van deze
mogelikheid al beledigend voor zo'n Direktie. In de praktijk blijkt echter, dat een
auteur goed doet er rekening mee te houden. Vergis ik me niet, dan was 't Sarcey,
die beweerde, dat bij elk beroep een eigenaardig soort van eerlikheid behoort. De
eerlikheid van een toneeldirekteur belet hem volstrekt niet op de vraag, waarom hij
een stuk niet vóór de overeengekomen datum gespeeld heeft, te antwoorden: ach,
meneer, u weet niet met welke moeilikheden ik te worstelen heb. Inderdaad zijn deze
moeilikheden zeer groot. Welk een last en een tijdverspilling niet reeds nooit rustig
in dezelfde stad te kunnen doorspelen, altijd te moeten reizen en schikkingen te
moeten maken met schouwburgbesturen in andere plaatsen, die zelf een stuk willen
uitkiezen en de dag van de voorstelling bepalen. Dan allerlei wrijvingen met de
artiesten, die evenals andere mensen graag veel geld willen verdienen; maar zich
onderscheiden van andere mensen, doordat zij daar ook graag voor willen arbeiden
en dus ontevreden zijn als zij te weinig werk of geen werk van hun gading krijgen.
Voorts de steeds dreigende noodzakelikheid om onmiddellik met een nieuw stuk te
kunnen aankomen, wanneer een artiest ziek wordt of de kritiek een goed ingestudeerd
werk met één enkele pennestreek naar de rommelkamer heeft verwezen en de
schouwburgbezoekers dus t'huis blijven. En ten slotte nog de belemmeringen in de
weg gelegd door kortzichtige autoriteiten, (die o.a. de censuur aan de politie
toevertrouwen) waar geen enkel subsidie tegenover staat... laat ons rechtvaardig
blijven: in den Haag de aalmoes. Neen, in Nederland toneeldirekteur te zijn is geen
baantje om er iemand om te benijden.

1) Een ferm standje als om ‘Een roeping’ van Mevrouw Ammers Küller verhoogt natuurlik die
kans.
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Met de Heer Verkade was dus overeengekomen, dat hij ‘Om de mensen’ vóór 1
Maart 1916 zou spelen; maar deze datum verstreek zonder dat zelfs de rolverdeling
werd vastgesteld De Heer Verkade verontschuldigde zich door te gewagen van
moeilikheden met zijn artiesten. Wel bood hij aan het stuk nog in Mei te spelen; maar
daartegen maakte ik bezwaar. In Mei en de volgende zomermaanden schijnen
Nederlanders, altans Hagenaars, uitsluitend gesteld te zijn op operettes,
cabaretvoorstellingen en cirkus-vertoningen. Wij maakten derhalve een nieuwe
overeenkomst, waarin bepaald werd, dat de eerste voorstelling zou plaats hebben in
de herfst van 1916 en wel tussen half Oktober en 1 Desember.
Ondertussen moest de titel worden veranderd. ‘Om de mensen’ te laten aanplakken
in de vereenvoudigde schrijfwijze... dat leek de Heer Verkade al te gevaarlik Het
sukses van een stuk, dat bij de eerste voorstelling officiëel wordt vastgesteld, hangt
aan een zijden draadje; als een recensent 't in zijn hoofd kreeg er een goedkoop
grappigheidje bij te hangen, kon het draadje wel eens breken en het stuk een val
doen, waarvan het zich nooit meer op zou richten. Ik moest tot mijn spijt erkennen,
dat de Heer Verkade recht had zo te denken en veranderde dus met zijn goedvinden
de naam in: ‘Door de praatjes.’
Nu kwam de moeilikheid van de rolverdeling. Ziedaar al weer een vraagstuk,
waarvan het publiek geen flauw besef heeft. Geen stuk van mij is gespeeld geworden
of na de voorstelling moest ik horen: in plaats van X had je Z voor die rol moeten
nemen en in plaats van A B. Alsof een schrijver de vrije keus had uit de ledenlijst
van een gezelschap! Ten eerste heeft hij rekening te houden met de opvattingen van
de direkteur; ten tweede met de gezindheid van de spelers, die maar al te vaak in een
rol niets zien of er om bijredenen geen zin in hebben, ofschoon zij er als geknipt voor
lijken en daarentegen wèl rollen begeren, waarvoor de schrijver hen ten enemale
ongeschikt acht. En ten slotte stuit hij op het verfoeilike ‘doubleren’, dat is het sisteem
van met éénzelfde gezelschap tegelijkertijd verschillende schouwburgen te willen
bespelen. De meeste Nederlandse gezelschappen zijn in twee of zelfs in drie delen
gesplitst. Heeft een schrijver dus zijn werk een direkteur aangeboden in de hoop, dat
de toneelspeler O en de toneelspeelster Q er de hoofdrollen in zouden krijgen, dan
staat hij allicht voor het bezwaar, dat O beschikbaar is, maar Q juist in een ander
stuk, in een andere stad moet optreden en wacht hij tot Q beschikbaar is, dan kan hij
O weer niet krijgen. Nooit heeft men dus de vrije keus uit
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al de krachten van een gezelschap en dat is des te onaangenamer, wijl door deze
splitsing... om van andere nadelen te zwijgen... altijd één groep spelers ontstaat, die,
terecht of ten onrechte, als de beste wordt beschouwd, (waar dan doorgaans de
direkteur (of) en zijn vrouw bij optreedt - terwijl de andere de naam krijgt van
minderwaardig te zijn. Natuurlik is hier de Nederlandse auteur weer de dupe, die
niet zelden zijn stuk gespeeld ziet door het zogenaamd minderwaardige deel van de
troep, terwijl de betere helft zich wijdt aan vreemde kunst.
Is eindelik de rolverdeling vastgesteld, dan komen de repetities. Volgens de
opvatting van het grote publiek zijn dit enkel oefeningen ter wille van het samenspel.
Het komt er dan maar op aan vast te stellen door welke deur een speler binnentreedt
of vertrekt, wanneer hij gaat zitten of moet opstaan, en al wat hij verder te verrichten
heeft. Dat er ook en voornamelik gestudeerd wordt op het geven van juiste intonaties,
op het verkrijgen van bepaalde effekten, op het doen uitkomen van de idee, dat is de
geestelike inhoud van het stuk, ziedaar iets, dat maar door weinigen wordt beseft.
Nu is 't verblijdend, dat juist gedurende de repetities een oudere schrijver
tegenwoordig de zekerheid krijgt, dat er in onze toneeltoestanden heel wat verbeterd
is. Nog is onvoldoend voorbereiden aan de orde van de dag en 't is zeker onvergefelik,
dat het sukses van menig stuk.. waarvoor immers de eerste voorstelling beslissend
is.. daardoor in de waagschaal wordt gesteld; maar tegen de waanwijsheid van een
vorig akteursgeslacht heeft een toneelschrijver tans gelukkkig niet meer te kampen.
Voorheen wist een toneelspeler zo ontwijfelbaar zeker hoe hij te spelen had, dat een
schrijver, die 't waagde met zijn bedoelingen aan te komen, veel kans had eenvoudig
te worden uitgelachen. Met zijn woorden rekening te houden viel toen niemand in.
Vermakelike staaltjes zou ik van die waanwijsheid nog kunnen opdissen. Eén slechts
moge hier volgen. Onze verdienstelike toneelspeler Willem van Zuylen had van mij
het recht verkregen te mogen voordragen mijn monoloog: ‘Oudste Wimpie.’ Op een
dag komt hij opgewonden tot me met de uitroep: ‘'et wordt goed.. 'et wordt goed..
er komt al van me zelf in!’ Toen ik nu onlangs zijn bundel ‘Een reiziger in
vroolijkheid’ in handen kreeg, waarin deze monoloog is afgedrukt1), be-

1) Van Zuylen had wel mijn toestemming gevraagd en verkregen om ‘Oudste Wimpie’ in zijn
bundel te mogen opnemen; maar niet om daarin veranderingen te mogen maken. Hij heeft
me indertijd dan ook voorzichtigheidshalve noch een proef, noch een presentexemplaar doen
toekomen.
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merkte ik pas waarin dat ‘van me zelf’ bestaan had. De goeie man had in de tekst
zulke veranderingen aangebracht, dat ik tot het inzicht kwam: Van Zuylen heeft
honderden keren mijn monoloog voorgedragen; maar begrepen heeft hij er nooit iets
van. Het ding is totaal verknoeid. Natuurlik ging van Zuylen van de opvatting uit,
dat monologen en toneelstukken pas geijkt worden door de toneelspeler(s). Zonder
die ijk is de waarde er van zeer twijfelachtig. En met deze opvatting is een groot deel
van het publiek het volkomen eens. Hoe het stuk is, doet veel minder ter zake dan
hoe 't gespeeld wordt. In de Haagse schouwburg eens de vertoning van ander werk
bijwonend hoorde ik achter me door een dame ‘Oudste Wimpie’ alleraardigst noemen;
maar toen ik me gevleid wilde omkeren, noemde ze als maker er van.. Willem van
Zuylen.
Gelukkig is heden ten dage de auteur iemand geworden, die over de vertolking
van zijn stuk een woordje mag meespreken. Wel wordt zijn aanwezigheid bij repetities
nog soms hinderlik gevonden; maar nu en dan haalt men er hem toch graag bij, stelt
men prijs op zijn aanmerkingen en nooit wordt hij meer bejegend als de toneelschrijver
in: ‘De generale repetitie van een kostbaar leven’ door H. Vosberg.
‘Door de praatjes’ werd... schoon niet geheel zonder mijn aandrin gen... behoorlik
ingestudeerd; zowel van de regie als van de spelers moet ik erkennen alle
medewerking te hebben gevonden om mijn stuk zo goed mogelik voor het voetlicht
te brengen. Klachten over de moeilikheid er van kwamen dadelik na de lezing tot
me; verwonderd hebben die mij niet. Daar ik me niet kan herinneren ooit een lezer
te hebben ontmoet, die in staat was een niet-zuiver-zakelike brief zó te lezen als de
schrijver 'em had bedoeld, kan ik me er niet over verbazen, dat toneelspelers vaak
intonaties geven en klemtonen leggen, die de auteur van een stuk zich de vraag doen
stellen: ben ik zo onduidelik geweest. Als echter een enkele opheldering de zaak
onmiddellik in orde brengt, heeft die auteur tot klagen geen recht. Toen ik na de
eerste voorstelling toehoorders hun verwondering er over hoorde betuigen, dat de
spelers het stuk ‘verrekt moeilik’ hadden genoemd,.. het leek hun juist zo
gemakkelik.., bewees dit voor mij alleen, dat die spelers het werk biezonder goed
hadden vertolkt.
Na onder handen te zijn genomen door de spelers wordt een stuk onder handen
genomen door de kritiek en het publiek. Op de keper beschouwd vormen deze twee
machten er slechts één; want tussen kritici en leden van het publiek bestaat geen
ander verschil dan dat
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de eerste wel en de andere niet, altans minder, zich gedwongen voelen redenen te
zoeken en te geven om te verklaren, hoe zij door een toneelstuk worden aangedaan.
Dat kritici, presies als gewone toeschouwers, met vooropgestelde meningen, symen antipathieën een schouwburg binnentreden, valt moeilik tegen te spreken en dat
het dus even goed aan hen als aan het werk kan liggen, of zij zich genoopt voelen te
gispen dan wel te prijzen, zich te ergeren of te verheugen, af te keuren of aan te
bevelen, wordt doorgaans niet bedacht. Stoutweg schrijft de kriticus ‘het is’ neer:
waar: ‘ik vind’ juister zou zijn. Toch zou de kritiek die (ik heb dit al vaak betoogd
en gestaafd) mijns inziens meer kwaad dan goed sticht en aan haar roeping om het
publiek tot zuiverder kunstopvattingen te brengen niet heeft voldaan en ook wel nooit
goed zal kunnen voldoen, gunstiger werken als het publiek eerst bevrijd werd van
zijn valse opvatting, dat een recensent is òf een door het (welk?) bevoegde gezag
aangestelde rechter die vonnist en vrijspreekt volgens de bepalingen van een geijkt
wetboek òf een vriend à la van Alphen, die zich genoopt acht mij mijn feilen te tonen:
wat van Alphen's vriend toch zeker gratis en onder vier ogen zal hebben gedaan. Wie
de mening is toegedaan, dat een kriticus wèl als van Alphen's vriend het recht heeft
zich te verbeelden, dat hij die feilen beter kent dan de schrijver zelf, zende eens een
nieuw oorspronkelik stuk aan zo'n kritiek-schrijver met beleefd verzoek vóór de
opvoering zijn oordeel te mogen vernemen. Ik zelf heb dat een paar maal gedaan;
maar nooit met enig goed resultaat. Eens kreeg ik van de kriticus, die toen zelf om
mijn stuk gevraagd had, een opgewonden lofspraak terug; na de opvoering schreef
die zelfde kriticus.. een afbrekende beoordeling. Dat hij pas na de opvoering weet
wat een stuk ‘doet’, altans wat 'et die eerste avond ‘gedaan heeft’ is te begrijpen;
maar dat weet dan elke toeschouwer even goed en mag niet worden uitgegeven voor
een zelfstandig oordeel over de innerlike waarde van het werk. En geeft een kriticus
de redenen aan, waarom naar zijn mening, een stuk 'et ‘niet gedaan heeft’, dan blijft
de onoplosbare vraag bestaan of de auteur er werkelik baat bij zou hebben gevonden
als hij met die redenen rekening had gehouden. Het oordeel van een recensent heeft
dan ook geen hogere waarde dan het oordeel van ieder ander lid van het publiek, bij
machte enigermate zelfstandig, met enige kennis van zaken, na te denken en zich
rekenschap te geven van zijn indrukken. En deze waarde hangt weer af van de waarde,
die men toekent aan de gehele persoonlikheid van de beoordelaar.

Groot Nederland. Jaargang 15

329
Is nu het onderschatten van de waarde, die toegekend moet worden aan een goed
gestaafde, diep indringende en zakelik gestelde beoordeling onzinnig, het gedachteloos
aanvaarden er van is niet minder dwaas. Gunstig kan een kritiek alleen werken als
de lezer er van in staat is zijn eigen mening er aan te toetsen. Hoe weinigen echter
doen dit! Dient een kritiek niet meestal om de vraag te beantwoorden: zullen wij dat
stuk eens gaan zien of zullen wij 'thuis blijven? En hoe menige huisvader is niet
dolblij als hij tot vrouwlief zeggen kan: ‘dat ding mot niks zijn’ en denken kan: dat
haalt me weer zoveel uit.
Volgens Sarcey heeft het publiek altijd gelijk. Misschien is dit in Frankrijk het
geval; voor het giechelende Nederlandse publiek, dat altijd in bijzaken hoofdzaken
ziet, zal wel niemand durven volhouden, dat deze bewering opgaat. Niet alleen zijn
de oordeelvellingen, die men in toneelzalen kan opvangen, voor een groot deel zó
oppervlakkig, zó konventioneel en zelfs soms zó belachelik, dat de som van al deze
meningen opgeteld bij de uitzonderingen van beter gehalte bezwaarlik het algemene
oordeel op het peil kan brengen van altijd gelijk te hebben; maar bovendien is 't
voldoende eens na te gaan wat ons publiek naar een schouwburg heendrijft om zich
geen grote illusies aangaande zijn kunstsmaak meer te kunnen maken1). Dat het een
gezellige zaal verlangt met aangename verlichting, gemakkelike zetels, een goede
akoestiek en een behagelike temperatuur is nog zo erg niet; maar dan.... Of het stuk
kunstwaarde heeft, misschien reeds, omdat het Nederlands werk is, een bezoek
verdient, daaraan denkt men niet of in de allerlaatste plaats. Maar of ‘men’, dat is de
maatschappelijke kliek, waartoe men zichzelf acht te behoren er heen gaat en men
de voorstelling dus dient bijgewoond te hebben, of er buitennissigheidjes als echte
Javanen, goudvissenkommen2) enz. in voorkomen, of er wat van verteld wordt,
bijvoorbeeld, dat deze of gene bekende persoonlikheid er in is afgebeeld, of het
ergens verboden is, of de koningin zal komen, of de plaatsen biezonder duur soms
ook wel of ze heel goedkoop zijn, of er in 't Frans gespeeld wordt, of het stuk voor
de ouders gepeperd genoeg, voor hun kinderen konventioneel-moreel genoeg is, dat
zijn redenen, welke de doorslag geven bij de keuze van het lokaal,

1) Een kluchtige indruk maakt het dan ook door een kriticus te horen beweren, dat ons toneel
behoefte heeft aan diepere stromingen en hogere vluchten. 't Is waar: wat daaronder verstaan
moet worden staat er wijselijk niet bij. Een ander kriticus, die deze bewering las zeide: ‘diepe
stromingen op de planken; geen sterveling in de zaal.’
2) Ik spreek hiermede geen oordeel uit over de waarde van de stukken, waarin deze mensen en
dingen voorkwamen.
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waarin men de avond zal doorbrengen, die voor het uitgaan bestemd is. Voorts laat
men zich leiden door z'n krant.
Ziedaar ons dus weer aangeland bij de kritiek1).
Dikwels genoeg hebben kritici aan de kunstenaars toegevoegd: overschat onze
macht toch niet. Kunnen wij een schouwburgzaal vullen door gunstig over een stuk
te oordelen? Immers niet.
Zij hebben ongetwijfeld gelijk. Maar die schouwburgzaal nagenoeg leeg te laten
blijven, dat vermogen zij... wel niet altijd; want er zijn stukken, die zozeer voldoen
aan de slechte smaak van een groot deel van het publiek, dat de kritiek er volkomen
machteloos tegenover staat... toch veel te vaak.
En wist men nu maar wat de kritiek eigenlik verlangt. Dan zou een degelik
kunstenaar er zich natuurlik toch niet door laten weerhouden zuiver zijn eigen visie
te geven, zijn eigen opvatting hoog te houden; maar dan zou zijn zwakkere broeder
altans kunnen pogen zich naar de gestelde eisen te plooien. Het tegendeel is echter
het geval. Op geen ander gebied wordt door de kritiek... onbewust, dat geloof ik
graag... zodanig met twee en meer maten gemeten als op het gebied van de
toneelkritiek. Heet vandaag een opvoering een sukses, omdat het publiek luide zijn
bijval te kennen gaf, morgen wordt de smaak van datzelfde publiek gehekeld of over
die smaak gezwegen en een stuk veroordeeld ondanks de toejuichingen na elk bedrijf
of aan het slot.
Een schrijver, die zogenaamde vaste toneelwetten (bijv. die aangaande de eenheid
van tijd en plaats) in zijn werk overtreden heeft en geen bijval mocht oogsten, krijgt
natuurlik het verwijt te horen, dat hij de val van zijn stuk aan zich zelf heeft te wijten.
Tegen zulke beproefde toneelwetten zondigt immers niemand ongestraft. Heeft echter
een andere schrijver, die zich eveneens om geen toneelwetten bekreunt, wèl sukses,
dan heet 'et, dat deze drommelse kerel juist zo hoog staat en zijn werk juist zo fris
is, doordien hij zich aan geen wet of gebod stoort, of wel.. van de vaste toneelwetten
wordt nu weer niet gerept.
Met de sympathieke en onsympathieke personen, het optimistiese of pessimistiese
slot, de dekorveranderingen of het spelen in één dekor, het al of niet belonen van de
deugd enz. enz. gebeurt telkens hetzelfde. Nu eens wordt het ene maatstokje, dan
weer het andere aangelegd; van enige standvastigheid in het eisen-stellen is zelden
of ooit sprake.

1) Met kritiek bedoel ik hier de niet-ploertige dagblad-kritiek en de kritiek in tijdschriften
geschreven nadat de kriticus één enkele voorstelling van een stuk heeft bijgewoond.
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Ook naar gelang de kritiek een Nederlands of een vreemd stuk te beoordelen heeft,
is het meten met twee maten gebruikelik. Bewijzen hiervoor aan te geven gaat moeilik;
maar het verschijnsel werd door anderen eveneens vastgesteld. Zelfs heeft een
kriticus.. was 't niet de Heer L. Simons.. er als verklaring voor gegeven, dat het stellen
van strengere eisen aan Nederlandse dan aan vreemde stukken bedoeld zou zijn als
een hulde aan de nationale kunst. 't Is mogelik; maar dan vermoed ik, dat de meeste
Nederlandse schrijvers van die hulde niet gediend zijn. Tal van vreemde lorren,
waarvan reeds de vertaling en de opvoering geschieden ten nadele van de Nederlandse
kunstenaars, worden bovendien zo al niet allergunstigst, dan toch allerzachtst
beoordeeld en tegenover degeliker werk is de houding van de kritiek in de regel als
volgt te kenschetsen. Is 't Nederlands fabrikaat, dan wordt het van uit de hoogte
beschouwd en al wat maar te gispen lijkt, wordt streng veroordeeld, eventuele bijval
aan het stuk geschonken wordt hoofdzakelik op rekening gesteld van het spel. Is 't
vreemd werk, dan wordt eerst naar schoonheden gespeurd; onbegrijpelikheden worden
vereerd met een geleerd klinkende uitlegging en tekortkomingen worden geweten..
aan het spel. Waren Ibsen en Strindberg... om maar een paar vreemde namen te
noemen.. Nederlanders geweest, hoogst waarschijnlik hadden zij hun toneelwerken
nooit ter opvoering aangenomen gezien. Ware dit hun toch gelukt, dan zou de kritiek
er niet alleen een gans ander en zeker minder gunstig oordeel over hebben geveld;
maar tal van diepzinnige verklaringen zou men in de pen hebben gehouden, die, voor
zijn deel, Ibsen altans verwierp. In de ‘Vragen van den dag’ schreef de Heer A.M.
de Jong: ‘Waarom moest het juist onze literatuur overkomen, dat ze bij slot van
rekening nog maar juist goed genoeg bleek voor eigen gebruik?’ Zou het antwoord
niet moeten luiden: omdat niemand geacht wordt, die niet begint met zichzelf te
achten? Wij, die al wat vreemd is, voortrekken boven het eigene, hebben daarmee
het recht verbeurd van anderevolken te mogen eisen, dat zij onze kunst op prijs zullen
stellen. Wij houden die immers zelf voor minderwaardig!
Veel zou al gewonnen zijn, indien algemeen gebroken werd met de ellendige
gewoonte om de kritiek te schrijven na het bijwonen van één voorstelling en wel
liefst in de nacht na de eerste voorstelling. De reden hiervoor is natuurlik enkel te
zoeken in de behoefte van de krant-lezer om reeds bij zijn ontbijt te vernemen wat
er al zo de vorige avond gebeurd is. Hij heeft zich nu eenmaal geabonneerd om zo
gauw mogelik
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te weten te komen of een staatshoofd vermoord, een wet aangenomen, een hond
overreden, een toneelstuk gevallen is. De vragen of 'et mogelik is een stuk na het
bijwonen van één enkele opvoering grondig te beoordelen, of het sukses van die
eerste opvoering niet afhangt van allerlei bijzaken, als het geven van bloemen, de
tegenwoordigheid van vriendjes in de zaal, enz. enz. zijn voor een Redaktie van geen
betekenis naast de vraag van de abonnee naar het allerlaatste nieuws; want als die
abonnee niet door zijn Ochtendblad behoorlik op de hoogte wordt gebracht, dan
schaft hij zich eenvoudig een ander blad aan. En toch is 't duidelik, dat een kritiek
geschreven na het bijwonen van één enkele voorstelling onmogelik goed kan wezen.
Geen mens is in staat de bedoeling van het eerste woord van een degelik toneelstuk
te beoordelen (wat iets anders is dan: te genieten), zonder het laatste woord al te
kennen, om de eenvoudige reden, dat dit eerste woord werd neergeschreven met het
oog op het laatste. En hoeveel ontgaat ook aan de beste hoorder niet bij een eerste
opvoering! Doet niet iedere kunstvriend de ervaring op, dat een goed stuk na een
tweede opvoering voor hem gewonnen heeft, terwijl een minderwaardig stuk na een
tweede opvoering in zijn schatting is gedaald? Haast elke kritiek levert het bewijs
hoeveel een kriticus na een eerste opvoering niet heeft bemerkt of verkeerd heeft
begrepen. ‘Het is mogelik’ schreef een recensent van ‘Door de praatjes’ dat Emants
deze vrouw doet stammen uit een milieu, welke’ (lees: dat) ‘haar voorbestemt tot
twijfel in zake huwelijkstrouw, doch dit had dan nader aangeduid moeten worden.’
Dit milieu wordt in werkelikheid zó duidelik geschilderd, dat geen andere kriticus
dezelfde vraag heeft gesteld. Vermoedelik heeft deze naast iemand gezeten, die
luidruchtig hoestte en niesde.
Een ander schreef: ‘Wij leeren niet Rudolf den artiest kennen.’
Rudolfs beeldjes staan op het toneel; zij worden besproken door vier personen;
hij zelf spreekt met zijn vrouw over een kontrakt, waardoor hem voortaan al wat hij
maken zal, wordt afgekocht; bovendien schildert hij uitvoerig zijn ervaringen als
artiest en het slot van het stuk berust voor een deel op zijn teleurgestelde
kunstenaarsambitie. Heeft de kriticus van dit alles niets bespeurd of is't hem nog niet
genoeg? Mag misschien volgens hem een schrijver geen kapitein in zijn stuk brengen
of hij moet een kompanjie aanvoeren, geen dominee of hij moet preken, geen
ingenieur of hij moet bouwen, geen advokaat of hij moet pleiten, geen beeldhouwer
of hij moet minstens in de klei wroeten?
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Een derde hield Herman voor een mislukte musicus. Die had dus iets gemerkt, dat
juist niet in het stuk staat.
Een vierde beweerde, dat het konflikt tussen man en vrouw doodeenvoudig opgelost
had kunnen worden door de regeling: voortaan komt de mooie, dove Ada Duurs
werken op Rudolf's atelier, waar dan Do ook tegenwoordig kan zijn. Werkelik zeer
vernuftig gevonden. Jammer maar, dat de vinder weer niet heeft gehoord, dat Ada
doodarm was, dus geen dienstbode hield en een gebrekkige moeder moest oppassen.
Kon zij deze laatste driemaal 's weeks gedurende ongeveer anderhalf uur aan haar
lot overlaten?
Al die gekheden zouden immers ongeschreven zijn gebleven als men met het
oordeelvellen had gewacht tot na het bijwonen van een tweede opvoering.
Hoe menig stuk berust ook niet op een of ander vraagstuk van meer
wetenschappelike aard1). Kent de recensent dit niet door en door, dan hangt zijn
beoordeling geheel in de lucht. Maar is 't nu van hem te vergen, dat hij in de nacht
na een eerste voorstelling zich eventjes gauw van die kwestie op de hoogte zal stellen?
Natuurlik niet. Doorgaans blijft de basis van zo'n stuk dan ook eenvoudig
onbesproken; waardoor een onrechtvaardige beoordeling onvermijdelik wordt.
In het blijspel ‘Pomarius’ berust de handeling op twee juridiese kwesties. Ten
eerste op de vraag: mag een man de vrouw trouwen, om wie hij, wegens overspel,
van zijn echtgenote is gescheiden. Neen, zei de kritiek; dat is bij de wet verboden.
Het mag echter wèl degelik, als de naam van de vrouw maar niet genoemd is in het
vonnis, waarbij de man wegens overspel werd veroordeeld. Ten tweede op de vraag:
mag de man genoemde vrouw trouwen, nadat zij een poos de echtgenote van een
derde is geweest. Ja, zegt de kritiek; want zo staat 'et in het stuk. Dit nu mag volgens
de wet evenmin. Vermoedelik heeft de schrijver gedacht: van die juridiese kwesties
is het publiek toch niet op de hoogte en daar kan men hem geen ongelijk in geven.
De kritiek evenwel had behoren te bemerken, dat in het eerste geval de schrijver (al
dan niet met opzet) heeft nagelaten te vermelden, dat de naam van de vrouw wèl
vermeld werd in het vonnis (wat niet leep is geweest van 's mans advokaat) en dat
in het tweede geval niet in het

1) Ook mijn strijd over Pathologie in de litteratuur berust grotendeels op het gebrek aan kennis
door kritici getoond van de overeenkomst aangetoond door de nieuwere wetenschap tussen
zogenaamd abnormale en zogenaamd normale mensen.
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stuk is aangeduid op welke wijze de zaakwaarnemer de wet meent te kunnen
ontdniken, wat hier zeggen wil: op welke wijze hij gelooft de bevoegde ambtenaren
het spoor bijster te kunnen maken van de vrouw, die Mr. Pomarius zo graag zou
huwen, ondanks het ver bod in de wet.
Gold 'et hier bijzaken, dan zou men kunnen zeggen: daar hoeft een kriticus zich
niet in te verdiepen. Het betreft echter de grondslag, waarop een stuk... dat ik
overigens niet beoordeel... berust.
Veel zou er nu nog te zeggen zijn over:
De maatstafjes van de kritiek, die zijn afgeleid niet uit de kennis van het werkelike
leven, maar uit de kennis van het leven, zoals dit is uitgebeeld in andere stukken en
in romans, dus uit tweede-hands mensenkennis en tweede-hands leyenswijsheid, de
geheel verschillende maten, die publiek en kritiek roman- of toneelfiguren aanleggen
en mensen uit de werkelikheid1). Wat men op het toneel toejuicht, verafschuwt men
vaak in het ware leven. In de werkelikheid houdt men rekening met ieders individuële
geaardheid; op het toneel verlangen publiek en kritiek van de dramatis personae, dat
zij zullen handelen volgens konventionele regelen van 't geen een mens doet en 't
geen een mens niet doet. De domoor doet nu eenmaal nooit een slimme streek; want
dan zou hij geen domoor zijn. De gierigaard is nooit vrijgevig; de dappere is nooit
laf, de goede handelt nooit slecht, enz.
Het vertroebelen van aesthetiese beoordelingen door opvattingen van zedelikheid
en godsdienst, sociale en politieke beginselen.
Mijn opstel is echter al lang genoeg; ik laat me tot geen verdere uitweidingen
verleiden.
Ten slotte alleen nog een enkel woord over de betaling, die Nederlandse schrijvers
genieten. De Heer Bernard Canter heeft er zich openlik over beklaagd, dat hij vijf
en twintig stukken had geschreven, waarvan er niet één door een gezelschap van
beroepstoneelspelers was opgevoerd. Voor al dat werk - niemand schudt een
toneelstuk uit zijn mouw - had deze schrijver dus geen sent genoten en menige andere
schrijver zal voor het toneel ook wel heel wat arl eid hebben verricht, waarvoor hem
nooit enig loon werd uitgekeerd. Stond daar nu tegen-

1) Een man, wiens leven jarenlang vergiftigd is geworden door de zenuwachtigheid van zijn
vrouw en die zich daartegenover uitermate zwak had getoond, noemde de man uit mijn roman
‘Liefdeleven’ onuitstaanbaar en onmogelik door... zijn zwakheid. Ja, zelfkennis is een mooi
ding; maar... zoals de Duitsers zeggen... alleen als men 't bezit.
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over, dat een Nederlands schrijver met één enkel stuk, dat inslaat, een vermogen kon
verdienen... wat in het buitenland mogelik is... dan zou de toestand nog zo wanhopend
niet zijn. Daar is echter in Nederland geen sprake van. Te weinig mensen spreken
en verstaan onze taal en van die weinigen stellen er veel te weinig belang in onze
dramatiese kunst. Dus zijn de verdiensten van een Nederlandse toneelschrijver gering.
Ik schat de mijne... maar ik erken een zeer langzaam werker en zeer slecht handelsman
te zijn... op het loon van een opperman per werkuur. En wie weet of dat loon nog
niet dalen zal; want terwijl alle andere werklui allengs meer kunnen eisen en inderdaad
ook meer eisen, omdat alles steeds duurder wordt, moet de schrijver er op bedacht
wezen eens van zijn uitgever en misschien ook van zijn toneeldirekteur te horen te
krijgen: ik moet u voortaan minder betalen, omdat... alles steeds duurder wordt. En
zelfs op het beetje door hem verdiende geld... waarvoor hij zo'n hoop
onaangenaamheden te verduren heeft... wordt hij nog geregeld bestolen. Want het
aantal liefhebberijen zogenaamde beroepsgezelschappen, dat zijn stukken speelt
zonder daarvoor een sent uit te keren is, ondanks de auteurswet, legio. Nu doet ons
Buro voor auteursrecht van de Vereniging van letterkundigen wel zijn best daartegen
te waken; maar dit is allesbehalve een gemakkelik werk. Voor een klacht moet
deugdelik vaststaan, dat een... vaak onder andere titel.. opgevoerd stuk het werk is
van de bestolen schrijver, dat dit werk voor 't eerst in Nederland werd uitgegeven,
dat de Direktie van het gezelschap tegen betaling toeschouwers in de toneelzaal heeft
toegelaten, dat die Direktie met opzet de wet op het auteursrecht heeft overtreden,
dat de klacht door de bevoegde personen en op de juiste plaats werd aangebracht
enz. enz! Het is duidelik, dat niet alleen het Buro voor auteursrecht onmogelik
tegelijkertijd op meer dan één plaats aan al die eisen kan voldoen; maar dat bovendien
de advokaat van de beklaagde Direktie er gemakkelik een of ander verweermiddel
uit opdiept. En de rechters.. ach, die vinden 't heel erg als iemand door honger
gedreven een broodje steelt; maar dat een auteur bestolen wordt... is dat nu zo
vreselik? Een Nederlands schrijver kan immers toch niet van zijn pen bestaan. Hij
is wel genoodzaakt er 't een of ander bij te doen, dat beter betaalt. Vondel bijvoorbeeld,
die zulke prachtige stukken heeft geschreven, leefde van zijn kousen. Stukkenschrijven
doet iemand dus voor zijn plezier. En wat doet 'et er nu toe of een goed gezelschap
dan wel een troepje knoeiers een stuk ten tonele brengt? Voor de auteur komt 'et er
maar op
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aan zich gespeeld te zien. Dat bereikt hij; wat wil de man dan nog meer?
Beminnelike lezer, lid van het geacht Nederlands publiek, komt het u niet voor, dat
iemand, die in Nederland zijn best doet voor het toneel degelik werk te leveren,
beschouwd moet worden als hevig abnormaal, rijp voor een of ander sanatorium?
De lach van mijn deftige bloedverwant was op de keper beschouwd toch werkelik
zo dwaas niet.
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De komedianten.
door Louis Couperus.
IX.
Dien volgenden avond laat - hoe vol was het weêr bij Nilus! - zaten Cecilius en
Cecilianus, bij de schenkbank, vlak tegen over de telkens open en dicht gaande deur,
hun soep te eten. Zij hadden elkaâr den geheelen dag niet gezien, en zij zaten nu
schouder aan schouder, knie aan knie en aten uit éen groot bord, hongerig: zij slurpten
er uit het vleeschnat, zij vischten er uit de worstjes en vertelden elkander honderd-uit,
als of zij elkaâr in maanden niet hadden gezien. Zij bemoeiden zich niet met de
anderen - daar zat de heele g r e x ; daar zaten de Gallen en g l a d i a t o r e n - maar
zij, hun bord in hun schoot, hun kroes in de vingers, vertelden, vertelden màar door....
- Je moet dan weten, zei Cecilius - om hen heen roezemoesde het stemgedruisch
- dat juist, toen de ‘paraziet’ in het midden van zijn groote scène was....
De deur ging open: de matrozen uit Ostia met Sila en de andere vrouwen drongen
luidruchtig binnen. En vóor het huis van Taurus zagen de jongens de meiden zitten
op de hooge gestoelten: Matta, Flacca, Prisca en de anderen en ze riepen en de jongens
wuifden terug, voor de aardigheid.
- Nu, wat toen? vroeg Cecilianus nieuwsgierig.
Cecilius lachte, vol ingehouden pret.
- Toen gingen de g l a d i a t o r e n voorbij het Theater om naar het Colosseum te
gaan en, verbeeldt je, dat hóorde het
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publiek - we hoorden ze stappen en dreunen, hè, en toen was het een gedrang en woû
iedereen ze zien en toen liep....
- Kooltjes in l a s e r p i c i u m gestoofd? bood Nilus.
- Hè ja, Nilus, dank je wel....
- Dank je wel....
Het leêge bord op hun schoot was vervangen. Cecilius ging voort:
- .... toen liep het héele Theater uit om de g l a d i a t o r e n te zien....
- Om de g l a d i a t o r e n te zien?
- Ja.... en toen stond de ‘paraziet’ in eens.... voor een leêge zaal te declameeren!!
En vloekte die....! En omdat hij vloekte, riep het publiek: ‘masker af!’ en moest die
zijn masker af doen en werd die uitgejouwd, de ‘paraziet’!
De jongens stikten van het lachen, de kooltjes bol in de wangen.
- En toen? vroeg Cecilianus.
- Vertel jij nu van het Colosseum? vroeg Cecilius.
- Neen, vertel jij nu eerst van het Theater, drong Cecilianus. Ik ben zoo benieuwd
te hooren....
- Nu, zei Cecilius. De voorstelling was heel mooi....
- Vol, de c a v e a ?
- Ja, en de o r c h e s t r a ook. En de ridderbanken....
- De Keizer was in het Colosseum....
- Nou ja, natuurlijk....
- En de Keizerin....
- Nou ja, natuurlijk....
- Natuurlijk: de eerste dag in het Colosseum....
- Maar al die duizenden, die den eersten dag geen plaats hadden gevonden....
- Nou ja, die waren in het Theater....
- Het was weêr stampvol, zei Cecilius. Eerst de Hymne weêr. En toen de
‘Menaechmi.’
- Klapten ze, toen je optradt als Erotium?
- Ja, ze klapten heel erg. Gymnaziums t o n s t r i x had me ook weêr aardig gekapt:
hèel anders dan als Bacchis....
- Maar ik kon je niet schilderen....
- Neen, ik heb het zelf gedaan.... En heusch, we hebben wel móoi gespeeld....
Allemaal: de a d u l e s c e n s , de eerste maar de tweede ook.... En de s e n e x - - je
weet, ik kan hem niet uitstaan....
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- Niet uìtstaan, bauwde Cecilianus na, en loenschte naar den s e n e x , die zat te
schransen.
- Maar hij speelde pràchtig.... Zoo als die draait met zijn masker, nu de goedige
kant en dan weêr de kwaadaardige kant....
- Toonde?
- Ja.... pràchtig! Zonder dat het opzettelijk scheen. En de ‘paraziet’ ook.... was wel
heel goed.... al hadden ze hem ‘masker-af’ geroepen en uit gejouwd.
- Liep de zaal weêr vol?
- Ja, toen ze de g l a d i a t o r e n hadden gezien.... Je kan niet overal bij zijn, hè....
- Niet overal te gelijker tijd....
- En morgen, broêrtje, spelen we samen weêr....
- Morgen, broêrtje, weêr samen....
- O n s stuk....
- De ‘Bacchides’!
- De ‘Bacchides’! De ‘Bacchides’!
Ze zoenden elkaâr, de lippen vet van de kooltjes.
- Jongens, riepen Colosseros en Carpoforus. Wat zitten jullie daar zoo samen te
vrijen?
- Nou.... we hebben elkaâr den heelen dag niet gezien! riep Cecilianus.
- Den héelen dag niet.... Vertel jij nou, Cecilianus?
En Cecilius was vol aandacht, terwijl Cecilianus vertelde van het Colosseum.
- Ik ben er gegaan met Nilus en zijn moeder en met Taurus en de acht meiden, zei
Cecilianus. Het was leuk, hoor en wel erg mooi.... Ik heb het nooit zoo gezien, zelfs
niet in Alexandrië....
- Nièt in Alexandrië??
- Háalt er niet bij. Zoo veel wilde dieren er in de arena kwamen! Het was net als
een woud gemaakt, met heuvelen en boomen en struiken, en daar tusschen wilde
dieren. En Carpoforus heeft eerst met pijl op pijl vijf luipaarden geschoten: die
kwamen langs de heuvelen en achter de boomen naar hem toe: ik was zoo bàng voor
hem!
- En miste hij er niet éen?
- Niet éen.... En toen heeft hij een everzwijn, dat ze op hem los lieten, geplaagd
met een ijzeren piek, dat het beest dol werd. En toen heeft hij het met zijn zwaard
doorstoken!

Groot Nederland. Jaargang 15

340
- Doorstoken, met zijn zwaard?
- Ja, vlàk bij. En toen, o toen was het verschrikkelijk. Toen hoorde je een leeuw
brullen, een grooten, Numidischen leeuw, met manen, wijd-uit. En, verbeeldt je, daar
heeft Carpoforus meê geworsteld....
- Met den Numidischen leeuw?
- Ja. Hij was heelemaal met een koperen maliënrusting bedekt, ook zijn hoofd, en
om zijn handen had hij koperen malie-handschoenen. En toen pakte hij den leeuw,
die zich op hem wilde gooien, bij den strot en toen worstelden ze samen, net als
worstelaars. Het was vreeselijk; ik was zoo bang voor Carpoforus....
- En toen?
- Nu, toen stonden ze weêr samen op. De leeuw stond als een mensch op zijn
achterpooten. En toen worstelden ze weêr. En toèn, stel je toch voor....
- Toen....??
- .... greep Carpoforus den leeuw bij zijn muil, en scheurde hem zijn muil in
tweeën.... En de leeuw brulde maar we hebben allemaal zóo hard geklapt, dat je den
leeuw niet meer hoorde. Toen lag de leeuw dood, met een slappen staart tusschen
zijn pooten en een open gescheurden muil!
- Cecilianus! riep Carpoforus. Kom toch eens hier!
- Kom toch eens hier, Cecilius! riep Colosseros.
De jongens stonden op en kwamen, in iedere hand honigkoeken, die ze knabbelden.
- Waar hebben jullie het toch over? vroeg Carpoforus.
- Over jou, zei Cecilianus. Ik heb Cecilius verteld hoe je met den leeuw vocht.
- En heb je niet van mij verteld? vroeg Colosseros.
- Nog niet, zei Cecilianus. Stel je toch voor, Cecilius: Colosseros was verkleed als
Herkules....
- Met een knots en een leeuwevel?
- Ja. En hij zag er hèel mooi uit. En toen ging hij zitten op een stier en toen ging
de stier mèt Colosseros de lucht in, als in een apotheoze!
- Ik had van het beest af kunnen donderen, zei Colosseros. Of met beest en al naar
beneden kunnen bliksemen.
- Hè! zei Cecilius spijtig. Kan ik dat nu nóoit eens komen
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kijken! Ik moet ièderen dag optreden: ik kan nu nóoit eens naar het Colosseum gaan!
- En Cecilius, er was een olifant en die knielde voor den Keizer, of hij hem aanbad.
- Hè, dat had ik ook willen zien!
- En een rhinoceros en een beer heb ik samen zien vechten. En vrouwen heb ik
zien vechten, manwijven, zoo als Nigrina er een was. En daarna stroomde de arena
vol water en was er een Naumachie. Maar het móoiste vond ik toch.... Nilus, geef
ons nog wat honigkoeken!
- Hè ja, Nilus, geef ons nog wat honigkoeken!
- .... Toen allemaal zwemmertjes, jongentjes en meisjes, door het water zwommen
en toen al zwemmend allerlei figuren maakten.
- Figuren?
- Ja, zei Carpoforus. Een drietand, hè?
- En een anker, zei Colosseros.
- Ja, zei Cecilianus; en allerlei starrebeelden en een schip met ontplooide zeilen....
- Hè! pruilde Cecilius, treurig.
- Wat is er, broêrtje?
- Dat had ik nu toch ook zoo gaarne gezien: die starrebeelden en dat schip! Door
zwemmertjes?? Ik moet maar altijd op treden!
Cecilius' oogen werden vochtig; zijn mond vertrok. Colosseros had medelijden
met hem, nam hem als een kind op zijn schoot.
- Gaat zoo een groote jongen nou grienen, die rhetorica heeft geleerd en in de
‘Bacchides’ zoo prachtig danst en zingt en speelt.... plaagde Colosseros en deed of
Cecilius een kindje was.
- Nou ja, zei Cecilius; maar ik zie zoo nóoit wat in het Colosseum. Morgen spelen
we weêr de ‘Bacchides’....
- En overmorgen de ‘Menaechmi, zei Cecilianus. Cecilìus ziet zóo nooit wat in
het Colosseum.... Weet je wàt!!
Cecilianus had een ingeving:
- Wat dan? vroegen de g l a d i a t o r e n , begaan.
- Wat dan? vroeg Cecilius, betraande oogen.
- Ik zal overmorgen jou rol spelen in de ‘Menaechmi’ en dan kan jij naar het
Colosseum. Ik doe het net zoo goed als jij....
- Nou ja, dat natuurlijk wel.... Maar dan zijn we weêr een dag van elkaâr af. Weet
je wàt!!
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Cecilius had een ingeving.
- Wat nou weêr? vroegen de g l a d i a t o r e n nieuwsgierig.
- Wat dan? vroeg Cecilianus, rood van belang: hij zat op de knie van Carpoforus.
- Clarus moet overmorgen Erotium spelen in de ‘Menaechmi’ en dan gaan we
samen naar het Colosseum. Met ons beidjes....
- Ja, Clarus moet overmorgen....! juichte Cecilianus.
- Clarus!
- Clarus!
- Clarus dan toch! riepen de jongens, de g l a d i a t o r e n .
Clarus zat tusschen s e n e x , ‘paraziet’ en Syrus, die zoo mooi zijn ‘slave-rol’ in
de ‘Bacchides’ gespeeld had, m o r e t u m te eten....
- Nilus doet er te veel knoflook in, meende Cecilianus.
- Ja, wel wat veel... was Cecilius het eens; hij veegde zijn oogen af.
Clarus drong zich een weg tusschen de gasten.
- Wat is er, zei Clarus; zoo een echte m a t r o n a -jongen, vond Cecilianus; net een
oud wijf....
- Clarus, zei Cecilianus met zijn liefste stemmetje; wil jij niet eens, overmorgen....
- In Cecilianus' plaats? meende, allerliefst vragend, Cecilius, en ging door.
- .... In de ‘Menaechmi’....
- .... Erotium spelen?? glimlachte schattig Cecilianus naar Clarus op.
- Nou, i k wèl! zei Clarus. Maar jullie spelen altijd de mooie rollen en ik moet
maar de m a t r o n a spelen.
- Linus kan overmorgen wel de m a t r o n a spelen, zei Cecilianus beslist.
- Ja, Linus kan wel.... meende Cecilius.
- D o m i n u s ! riep Cecilianus.
- D o m i n u s !! riep Cecilius harder.
- D o m i n u s dan toch! bulderden de g l a d i a t o r e n , vol belang in het
komedianten-intriguetje.
Lavinius Gabinius kwam.
- Wat is er? vroeg Lavinius Gabinius.
- D o m i n u s ....
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- D o m i n u s .... begonnen de jongens, en Cecilianus, voor zijn broêrtje:
- Morgen de ‘Bacchides’, hè? Overmorgen de ‘Menaechmi’??
- Neen, de ‘Bacchides’ weêr, zei de d o m i n u s beslist. Cecilius begon te grienen.
- Dan zie ik nooit.... begon hij.
- Sst!! zei Cecilianus en legde zijn hand op broêrtjes mond. D o m i u s , ging hij
voort; Cecilus is moê.... van iederen dag een groote rol te spelen. ‘Bacchides’,
‘Menaechmi’, ‘Bacchides’, ‘Menaechmi’....
- En wat woû Cecilus dan....??
- Met een leeuw worstelen, voor de afwisseling, zei Carpoforus.
- Neen, op een stier in de lucht geheschen worden, als ik van middag! zei
Colosseros.
- Neen! zei Cecilianus en trok Carpoforus boos aan de ooren. Nou geen màlligheid
maken! Het is heel ernstig. Cecilius moest eens rùsten.
- Rùsten? vroeg de d o m i n u s , die het niet door zag.
- Ja, zei Cecilianus; Cecilius is moê. Als we nu morgen de ‘Bacchides’ hebben
gespeeld, moesten we overmorgen allebei.... rusten.
- O.... Rusten? vroeg de d o m i n u s .
- Ja, meende Cecilianus.
- Rust i k soms tijdens de Megalezia?
- Neen, d o m i n u s , zei Cecilianus; maar als we moê zijn en slecht gaan spelen....
- Dan krijgen ze tòch niet op hun donder! riep de s e n e x .
- .... Zoû je het lang niet prettig vinden, d o m i n u s ....
Cecilianus, aan den arm van den d o m i n u s , flikkeflooide naar hem op.
.... en daarom moest je overmorgen de ‘Menaechmi’ geven met Clarus als
Erotium.... En Linus als de m a t r o n a .
- Zonder repetitie?? riep de d o m i n u s .
- Ach, we kunnen immers àllemaal de ‘Menaechmi’ wel droomen! zei Cecilianus.
- We kènnen de rollen, d o m i n u s , zeiden Clarus en Linus, die blij waren eens
een kàns te hebben omdat Cecilius en Cecilianus samen naar het Colosseum wilden.
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- Nu.... goèd dan! zei de d o m i n u s . Maar als jullie niet goed spelen, krijgen jullie....!
Clarus, Linus waren niet bang. Nilus schonk de kroezen vol.
- Ga je eens meê naar de Broederschap van Isis, d o m i n u s ? vroeg Nilus.
- Na de Megalezia, misschien, vriend Nilus, meende de d o m i n u s . Mijn hoofd
loopt me nu heusch om. En dan nog die dondersche jongens, die altijd weêr wat
anders willen....
Op Carpoforus' en Colosseros' knieën glunderden Cecilius en Cecilianus.
- Overmorgen! smoesden zij blij. Overmorgen! Gaan we samen naar het
Colosseum!
- En Cecilius, vertelde Cecilianus voort; wàt er eigenlijk nòg het aardigst was, dat
zijn de haasjes en de haasjes loopen zoo maar los en vrij door den muil heen van een
tammen leeuw....
- Ach, hoe lièf! zei Cecilius. Zie ik dat òok, overmorgen?!
- Ja, zei Cecilianus. Dat zie je ook, overmorgen. En ik sprak er Martialis: die was
er met al de andere edele heeren en die zei me, dat hij epigrammen zoû maken op àl
die dingen: op Carpoforus....
- Natuùrlijk op mij! blageerde de Jager.
- Op Colosseros....
- Hij moèst het eens laten! bulderde de ‘kolossale Eros.’
- Op den olifant, op den rhinoceros, op den beer....
- Op de zwemmertjes?
- Op de zwemmertjes ook.... En op de haasjes!!
- Heerlijk! juichten Cecilianus. Overmorgen naar het Colosseum! En saàmpjes!!
Maar de nachtwacht ging voorbij. Het was het sluitingsuur. Over de taveerne was
Taurus' huis al gesloten....

X.
De Megalezia liepen ten einde en Rome was moê van feest. Zeven dagen hadden de
feesten geduurd; zeven dagen hadden de trompetten en tamboerijnen der kinderen
getoeterd en gerinkeld door de huizen en langs de straten; zeven dagen lang waren
er Scenische Spelen, en zes dagen Circensische Spelen geweest, vijf dagen lang
waren er wedrennen geweest in het Circus Maximus. De
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g r e x van Lavinius Gabinius had gegeven vier malen de ‘Bacchides’ en drie malen
de ‘Menaechmi’; in de tusschenspelen en m i m u s -spelen - a t e l l a n a e en e x o d i a
- was groote verscheidenheid geweest. Maar nu was het Theater gesloten, het
Colosseum gesloten, het Circus gesloten, waren de processen weêr in vollen gang,
hadden de bazilieken en f o r a wederom het gewone aanzicht van koortsige
zakelijkheid, drukke gewichtigheid, hernam het gewone leven zijn recht. Aan de
Baden van Titus en het Colosseum - nog immer niet geheel voltooid - werd gewerkt;
de voller volde zijn toga's, de slavenkoopman voerde steeds andere slaven ter markt;
de copiïsten van Tryfo schreven geen t i t u l i meer of d i d a s c a l i a maar de
allerlaatste epigrammen van Martialis op de Spelen in kleine boekjes over, die overal
werden verkocht in de Argiletische wijk. Nilus ging iederen dag op zijn ezel ter markt
maar des avonds was het niet zóo vol meer in zijn taveerne, hoewel vol toch nog
steeds en Lavinius Gabinius kwam dikwijls des middags, na de siësta, een praatje
met hem maken op de bank, buiten de taveerne, over de hooge gestoelten onder
obscene reclame-schilderijtjes van het huis van Taurus, waar de meiden nu alleen
tegen zonsondergang kwamen tronen.
- De c a t e r v a heeft vacantie tot de Floralia, zei Lavinius Gabinius, naast Nilus
gezeten op de bank: binnen, in de taveerne, was alles schoon gemaakt en gereed voor
wie 's avonds zoû komen.
- En jij ook, zei Nilus.
- Ik ook, zei de d o m i n u s .... Nou, ik ben doodmoê. Zeven dagen achter elkaâr
die urenlange voorstelling. En ik sta voor alles alleen, moet bij alles met mijn neus
bij zijn. Heb geen nacht eigenlijk geslapen, zoo veel zorgen heb ik gehad. Over
zeventien dagen spelen we weêr, met de Floralia, maar nu mogen we dan op adem
komen.
- Verdiend heb je wel? vroeg Nilus.
- Verdiend heb ik wel, zei de d o m i n u s bescheiden; de a e d i l e n betalen goed.
Maar mijn troep is dan ook prima. Ik ben alleen altijd bang, dat er een paar slaven
van door gaan. Ik kan ze niet aan boeien leggen, hè? Hoewel, mijn eersten
a d u l e s c e n s , dien doe ik een kuischheidsgordel voor, want die ruïneert zich met
de vrouwen.... Ja, c a u p o , met patricische vrouwen.... Hìj is een knappe jongen, al
is hij pedant en hij heeft géen nacht, geloof ik, thuis geslapen. Is het wel, s e n e x ?
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- Géen nacht, zei de s e n e x : iedere nacht sliep de s e n e x thuis.
- Doe je hem dus een f i b u l a voor, d o m i n u s ?
- Wis en waarachtig, c a u p o ; al was het alleen maar om zijn stem te bewaren; hij
was de laatste twee dagen schor als een roestige hengsel.
- Ach, zei de s e n e x , half-goedmoedig, tot Nilus; dat zégt de d o m i n u s dan,
van een f i b u l a voor, maar de a d u l e s c e n s krijgt het ding tòch niet voor....
Trouwens, hij laat het ding immers door vijlen. Die maatregelen waren goed, toen
komedianten nog met den zweep werden geregeerd en achter slot en grendel werden
gehouden maar in onzen modernen tijd, lieve d o m i n u s , zijn die antieke gewoonten
toch niet meer te volgen: je komedianten zijn wel je slaven, behalve ik, maar je
eigenbelang brengt meê, dat je ze niet héelemaal als slaven behandelt.
- Het is zoo, gaf de d o m i n u s toe. Het is ook een moeilijk vak,
d o m i n u s -g r e g i s te zijn. En toch, ik ben er voor geboren. Een mooie
tooneelvoorstelling voor te bereiden.... voor mij gaat daar nièts boven, vriend
c a u p o ....
De drie mannen bleven zitten staren in de nauwe straat. Over het nog gesloten
huis van Taurus gloeide ros de dalende zon. Nilus' moeder, uitgeslapen en dik,
verscheen op den drempel der taveerne.
- Ik ga eens een praatje met Gymnazium maken, zei ze en dribbelde weg.
Nilus zeide, starend:
- Er zijn misschien dingen, die daar bóven gaan....
- Hoe meen je? vroeg de d o m i n u s , ietwat verbaasd.
- Ja, zei de s e n e x droevig; dat voel ik ook. Er zijn misschien dingen, die daar
boven gaan....
- Boven een mooie tooneelvoorstelling, in een groot theater als dat van Pompeïus??
verbaasde de d o m i n u s zich.
- Ja.... zeide Nilus.
- Ja.... zei de s e n e x .
- Wat meenen jullie?? vroeg de d o m i n u s : hij keek van links naar rechts.
- D o m i n u s , zeide Nilus; nu je het niet meer zoo druk hebt, moest je eens met
me meè, naar de Broederschap van Isis....
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- Ach, vriend c a u p o , als ik je daar meê pleizier kan doen.... zei de d o m i n u s naar
rechts.
- D o m i n u s , zei de s e n e x ; en nu we hier zoo rustig wat bij elkaâr zitten te
praten, woû ik je eens wat zeggen.
- En wat dan, s e n e x ? zei de d o m i n u s naar links.
- Kijk eens, d o m i n u s zei de s e n e x . Ik ben nooit heel gelukkig geweest als
komediant. Ik speel wel vrij goed de s e n e x -rollen, maar ze hebben me nooit gelukkig
gemaakt. Ik heb nooit kunnen wennen aan dien zwaren, beroerden, houten maskerkop.
Het ding heeft me oud gemaakt voor mijn tijd, hoewel het me gelegenheid heeft
gegeven me vrij te koopen. Ik denk, d o m i n u s , dat ik er meê uit scheid en je verlaten
ga....
- Er meê uit scheiden? Me verlaten?! schrikte de d o m i n u s op. Me verlaten,
terwijl we hier nog met de Floralia spelen moeten! Me verlaten, terwijl ik in
onderhandeling ben met Carthago, om daar te komen spelen met de Feesten van de
Maan? Maar je denkt er toch niet aan, s e n e x ?? En wat zoû je dan willen doen?
- Het theater vaarwel zeggen, D o m i n u s ....
- En dàn?
- Christen worden, d o m i n u s .
- Christen?? kreet Lavinius Gabinius uit. Ben je gèk geworden, s e n e x ? Waarom
moet je Christen worden? Wàt is eigenlijk een Christen?
- Een aanhanger van een sekte vol bijgeloof, d o m i n u s , zei Nilus. Een filozofische
oproermaker tegen de goden. S e n e x , jij moest ook met me meê naar de
Broederschap van Isis.... Dáar zoû je troost vinden, als je droef en moê van het leven
was.... Dien heb ik er zoo dikwijls gevonden als ik wanhopig was den eersten tijd,
dat het me niet goèd ging, met mijn kroeg hier.
De s e n e x schudde het hoofd....
- Ik word liever Christen en verlaat het theater. Ik heb met Christenen gesproken.
Nilus, in je taveerne. En gisteren....
- Gisteren....? vroegen Nilus en d o m i n u s .
- Gisteren heb ik in de catacomben een s e n e x gezien en gehoord, een ‘grijzaard’
maar van geen theater....
- Hoe heet hij? vroeg de d o m i n u s .
- Johannes, zeide de s e n e x .
- En wat zei hij? vroeg Nilus.
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- Dat weet ik niet meer. Het waren woorden als vlammende zwaarden.... Ze doorstaken
me, hier, op mijn hart.... Het was heel anders dan Terentius en Plautus en ik geloof,
d o m i n u s ....
- Wat, s e n e x ??
- Dat ik gehoor aan zijn woord geef en Christen word....
De s e n e x zat peinzend naar de illustraties op het huis van Taurus te staren. Het
opende, nu de zon daalde. De meiden, gapende, kwamen kijken.... Zij voelden aan
hare kapsels, of het misschien noodig zoû zijn even naar Gymnazium te gaan.... Maar
als Taurus niets zeide, was het brooddronken zich op nieuw te laten kappen, van haar
eigen drinkpenningen nog wel. En omdat de drie mannen zaten te praten, gingen zij
om hen staan, als goede kennissen groetend, toen luisterend, zich rekkend.... Uit een
nauw zijslop kwamen slenterend de ‘paraziet’ en Syrus, de ‘slave-rol’....
- Wie is die Johannes? vroeg de d o m i n u s .
- Een vreemd man, zei de s e n e x , starende.... Hij is slank en geheel wit van
haren.... Hij is vijf-en-tachtig, hoorde ik.... Hij is bisschop van Efezus, zeiden ze
me.... Hij is de boezemvriend geweest van Christus.
- Christus? vroeg de d o m i n u s .
De ‘paraziet’, de ‘slave-rol’ wisten er van.
- Christus, zeker.... zei Syrus.
- De leeraar van de Christenen, natuurlijk! zei de ‘paraziet’.
Ook de meiden hadden wel eens iets gehoord....
- Die is gekruizigd, zei Prisca. Hij had iets gedaan, ik weet niet wat....
- En nu die Johannes? vroeg de d o m i n u s weêr.
- Is altijd bij hem geweest, zei de s e n e x ; en was bij zijn terechtstelling aanwezig.
En heeft toen zijn leer verkondigd in Griekenland en Klein-Azië.... En is toen bisschop
van Efezus geworden....
- Nooit van hem gehoord, toen we daar speelden, zei de d o m i n u s .
- Hier hoor je ook niets van den bisschop, d o m i n u s . Dat is Clemens....
- Natuurlijk niet, zei de d o m i n u s . Hoe zoû ik, wiens hoofd al om loopt tijdens
de Megalezia, nog van die zoogenaamde bisschoppen moeten hooren. Zat die Clemens
in de o r c h e s t r a ?

Groot Nederland. Jaargang 15

349
- Neen, zei de s e n e x . Hoewel er toch wel Christenen waren in het Theater....
- Om te kritizeeren, zei Nilus. Het zijn izegrimmen.... Het zijn sombere kerels.
Onze Isisdienst is vroom en ernstig maar hèlder. Jullie moesten allen eens meê gaan
als er een mysterie gevierd wordt....
- Maar wat nu van dien Johannes? vroeg de d o m i n u s .
- Die is, hier in Rome, ontboden door den Keizer.... zeide de s e n e x .
- O ja, zei Matta; ik herinner me. Herinner jij je ook niet, Flacca? Johannes, zoo
een heilige man?
- Ja, ja, zei Flacca. Met wit, lang haar. We hebben hem eens zien loopen langs de
Via Appia, toen we van Taurus moesten naar zijn moeder, die met de koorts lag en
die daar woont, in wat een mooi huisje bij de Aqua Claudia; ze verdienen toch maar
geld met ons. Moeder en zoon, dat is alles éen potje. En toen zeiden ze om ons heen....
- Ja, zei Matta; dat die Johannes in de kokende olie gedompeld was....
- Ja, zei de s e n e x , starende; in de kokende olie....
- Jawèl zei Nilus; nu je het zegt, herinner ik me ook van dat geval te hebben
gehoord.
- En de kokende olie, zei de s e n e x ; had geen vàt op hem....
- Hoe meen je? vroeg de d o m i n u s .
- Hij stapte uit de olie, ongedeerd.
- Geloof je dat? vroeg de d o m i n u s .
- Nou, zei Flacca. Ik niet.
- Ik ook niet, zei Matta.
- Ik wel, zei de s e n e x , starende.
- Er gebeuren wonderen, d o m i n u s , zei Nilus. Bij voorbeeld, als je door een heks
in een ezel veranderd bent....
- Kàn dat? vroeg de d o m i n u s .
- Natuurlijk, zeiden zij allen. Natuurlijk....
- Dàn. zei Nilus; wordt je weêr een gewoon mensch als je den witte-rozenkrans
op eet van een Isis-priester.
- Geloòf jij dat?? vroeg de d o m i n u s .
- Natuurlijk, zei Nilus.
- Nu, ik weet het niet, hoor, zei de d o m i n u s . Ik geloof niet erg aan die vreemde
dingen. Het leven is heel eenvoudig
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en de goden, als ze bestaan, zijn net zoo eenvoudig als wij en je zièt toch nooit zulke
dingen gebeuren: in kokende olie verbrandt je en een mensch, die een ezel werd en
omgekeerd, heb ik, bij Bacchus, ook nooit gezien....
- Maar geloóf jij aan Bacchus, d o m i n u s ? vroeg Nilus.
- Of ik aan Bacchus geloof? Maar natuurlijk geloof ik aan Bacchus. Nilus, wat
een gekke vraag! Het heele theater is immers ontstaan uit de mysteriën, ter eere van
Bacchus gevierd, en zoû ik dan niet aan Bacchus gelooven? Als Bacchus niet bestond,
zoû er immers geen theater bestaan.
- Bacchus bestaat wel, zei de s e n e x ; maar in den vorm van den Euvele....
- Wie is dàt nou weêr? vroeg de d o m i n u s .
Taurus verscheen op zijn drempel.
- Flacca, riep hij. Moet jij zoo den heelen avond met die pruikebol blijven? Gauw!
Naar Gymnazium....
- Matta, zei Flacca, terwijl zij ging; vertel jij me later wie de Euvele is??
- Je kan er op aan, zei Matta....
- De Euvele, zei de s e n e x ; schuilt in al onze goden.
- In ònze goden?? riepen zij allen, verontwaardigd.
- En vooral in Bacchus, zei de s e n e x . Hij heeft horens als Bacchus heeft; de
Euvele ziet er uit als een sater met bokspooten en een staart.... Dat heb ik ten minste
zoo begrepen.
- Vertelde Johannes dat?
- Neen.... Wat die vertelde, begreep ik niet.... Hij sprak van de groote Hoer, maar
wie die daar meê bedoelde, begreep ik niet.... Maar zijn woorden waren als vlammende
zwaarden, en die staken me door mijn hart....
- En deedt je dat pijn, s e n e x ? vroeg Prisca meêlijdend.
- Neen, zei de s e n e x . Dat maakte me gelùkkig....
De d o m i n u s , zenuwachtig, was opgestaan en dwong Nilus tot opstaan. Zij
wandelden, gearmd, op en neêr.
- Als die niet op past, wordt die gèk, zei de d o m i n u s . Wat moet ik doèn, als die
me in eens verlaat!! Ja, als je je komedianten vrij laat, dan ben je niet meer zeker
van ze. Ik laat er ook geen een andere zich vrij meer koopen, hoor. Vrij, zijn ze veel
te onzeker bezit.... Neen, Nilus, al wil ik wel eens meê naar je Isisdienst, er is niets
boven het theater; ik meen
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als kunst. Maar je moet het heelemaal opvatten, als kùnst. Zonder gruwelen, zonder
beer. En het is mooi, het theater, het geeft te denken en te gelijk geeft het het leven
weêr. Ernstig òf komiesch, maar dat is precies het zelfde.
- Maar weet je waar ik zoo een idee van heb? zei Nilus. Dat het theater, dat uit de
godsdienst onsproten is, weêr heelemaal terug tot de godsdienst zal gaan....
- Tot welke godsdienst, Nilus? Tot een nieuwe godsdienst? Want tot Bacchus keert
het zeker wel niet terug.... En tot Isis....
- Even min, verzekerde, nadenkende, Nilus. Tot een nieuwe godsdienst.... Het zoû
niet onmogelijk zijn.... Tot een alles omvattend, algemeen godsdienstig gevoel
misschien, dat tot het publiek zoû spreken.... Maar zeker niet....
- Tot dat van de Christenen??
- Neen, tot dàt zéker niet. Dat geloof is een voorbij gaande filozofische dweperij,
die nooit iets met het theater te maken zal hebben. Maar dat het theater weêr
eenmaal.... een mysterie kan worden, ja, dàt zie ik bijna zéker.... als ik me herinner
welke plechtige voorstellingen in ònze Isisdienst toch bijna dramatiesch.... Maar
Christelijk, neen.... nooit....
- Een Christelijk mysterie-theater! lachte de d o m i n u s . Neen, Nilus, daar zijn
we het met elkaâr over eens, dat zal nooit bestaan, niet in der eèuwen loop! Wat ik
meen, is dit: kunst mag eigenlijk voor mij niets anders zijn dan kùnst....
En de d o m i n u s , op en neêr loopende, met den c a u p o , in de nauwe Suburra,
legde hem uit wat hij meende, dat het theater wel worden mocht in de Toekomst en
wat niet. Als er weêr tooneelschrijvers werden geboren, die meer genie zouden hebben
dan Plautus, Terentius en hunne Grieksche voorbeelden....

XI.
De Cerealia waren geweest maar zonder Scenische Spelen, de Floralia waren geweest
met Scenische en Circensische Spelen en Mei gloeide over blank Rome, dat de
Romeinen verlieten voor Baïae en Antium, de weelderige zomerplaatsen. Maar wie
er niet naar Antium en Baïae gingen, dat waren zoo wel de bewoners van de Suburra
en hare nieuw gebouwde, omringende straten en dat waren
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de bewoners van den Palatinus; dat waren de allerhoogste en dat waren de allerminste.
De laatste, zij waren het nooit gewoon geweest, Rome voor de zomerwarmte te
ontvluchten. Zij genoten hun langere siësta, zij genoten van lui langen avond, als de
dauwige koelte zelfs niet zeefde tusschen de nauwe straten en sloppen maar, hoewel
loomer en langzamer, gleed hun zelfde leven voort.... De andere, de Keizer en wie
hem omringden, waren zekerlijk wel gewend Rome's warmte te ontvluchten, ook al
lag het Palatium in tuinen en parken op wijden heuvel, omwaaid van koeleren bries.
Maar Domitianus was somber en ziek en wilde niet van reize weten en sloot zich op
in zijn kamers om den volgenden dag uit te varen als een waanzinnige en een moòrd
te bevelen of de Senaat uit te noodigen bij hem te avondmalen in zwart behangen
zaal, met lijkbaren als aanligbedden, met verbleekte schedels als schotels en
drinkschalen, met zwart gekleede en gemaskerde, demon-achtig dansende slaven als
dienaren. En rondom hem bleven, in het Palatium, Crispinus, Sigirinus, Earinus, zijn
gunstelingen en zijn nar en Domitia, Domitilla, Fabulla, Crispina, terwijl het gras
van de parken verschroeide, de kruinen der ilexen en tamarisken grijs op stonden,
overstuiveld van de stof en de laatste rozen aan de struiken stierven en hare
verschrompelde bloembladeren rondom strooiden....
Crispina, in hare woning, wachtte Lavinius Gabinius, tijdens het warme middaguur.
Toen hij binnen gelaten was in het a t r i u m , zat zij op de rustbank bij het kleine
v a s c u l u m . Maar mat murmelde de waterstraal, terwijl de zon schuin neêr gleed
door de vierkante dakopening en hel glansde over de gloeiend rood geschilderde
wand, waarop in fresco het sierlijk ‘oogbedrog’ zich beeldde van zuilen, portieken,
bosch en beemd....
De d o m i n u s groette eerbiedig.
- Wel, d o m i n u s ? vroeg Crispina.
- D o m i n a , zeide Lavinius. Ik heb gesproken met de jongens. Zij vermoeden nog
altijd niet....
- En....
- Ik heb hen voorgesteld als ge mij zeidet. Om zoo lang het de edele Crispina
behaagt, in hare dienst te treden als h i s t r i o n e s en haar verblijf op den Palatinus
te veraangenamen met zang en dans en voordracht. Intusschen niet langer dan de
zomermaanden
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duren, daar in het begin van het najaar wij over Sicilië naar Karthago vertrekken.
- Wat hebben zij geantwoord....
- Zij hebben wel tegen gestribbeld. Zij zijn gewend aan veel vrijheid, die zij
begrijpen hier, op den Palatinus, te missen. Ik heb hen echter - daar ik gewoon ben
niet te dwingen - over gehaald door hen onder het oog te brengen hoe moeilijk het
is voor een d o m i n u s -g r e g i s zijn c a t e r v a te blijven voeden in de maanden,
dat er geen Spelen zijn, zelfs al heeft hij geld verdiend in April. Zij hebbèn toen toe
gegeven: alleen....
- Alleen?
- Zij hebben mij onder het oog gebracht, dat de geldelijke vergoeding, die gij
aanboodt om hen te huren, te weinig was.
- En....?
- Ik meen, dat zij gelijk hebben, d o m i n a . Laten wij dus vast stellen, dat gij
Cecilius en Cecilianus van mij huurt, maar tegen honderd sestertiën per dag mèer
dan gij boodt.
- Dus tegen driehonderd sestertiën per dag? Je bent duur, d o m i n u s , met je slaven.
- Het zijn slaven, die mij veel hebben gekost, d o m i n a .
- Het zijn slaven, die i k je geschonken heb.
- Maar die ik heb opgevoed en aan wie geen kosten gespaard zijn. Zij zijn
onvergelijkelijk.... Zij zijn éenig.
Crispina glimlachte, verteederd.
- Ik kan u ze niet verhuren voor minder dan driehonderd sertertiën per dag.
- Het is héel veel, d o m i n u s . Driehonderd sestertiën per dag om mijn eigen
kinderen een tijdje bij mij te hebben! En als ik nu eens Cecilius huurde en dan weêr
eens Cecilianus....?
- De jongens kunnen niet buiten elkaâr, d o m i n a . Ik kan ze niet scheiden. U moet
ze beiden te zamen huren of af zien van uw plan.
- Het is goed, d o m i n u s : ik huur ze dan beiden te zamen. Ik heb ze ook liever
beiden te zamen....
- Ik heb ons contract mede gebracht, d o m i n a .
- Ons contract....?
- Ja, d o m i n a , opgesteld door een man van vertrouwen. Geen processe-jager.
Een eerlijk man: Labienus Posthumus; hij helpt mij in Rome met al mijne zaken. Hij
heeft het contract opgesteld,
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waarmede ik mij verbind u Cecilius en Cecilianus te verhuren voor driehonderd
sestertiën per dag, met de voorwaarde, dat ik desniettemin over ze beschikken kan
zoo ik plotseling, onverwachts, door particulieren te geven Scenische Spelen heb te
vertoonen. Terwijl ik tevens in het contract verzekerd ben voor alle schade, die aan
Cecilius en Cecilianus tijdens hun verblijf ten uwent zoû kunnen geschieden en mij,
hun eigenaar, nadeel berokkenen.
- Voor een som van....?
- Tweehonderd-vijftigduizend sestertiën....
Crispina rees op.
- Dat is te veel, d o m i n u s , zeide zij. Dat is onzinnig.
- D o m i n a , ik kan de jongens dadelijk voor tweehonderdvijftigduizend sestertiën
verkoopen.
- Aan wie?
- Aan den edelen Sextilanus. Zij zijn dus twee-honderd vijftig-duizend sestertiën
waard. U weet zelf, de minste, een beetje mooie en kundige jonge slaaf is
honderdduizend sestertiën waard. Zoo hoog schat ik niet dus Cecilius en Cecilianus.
- Wat zoû hun kunnen overkomen?
- Ik weet het niet, d o m i n a . Misschien niets. Misschien alles. Hier op den Palatinus
is zelfs het ademen niet vrij. Overkwam den beiden jongens iets.... wat ook maar,
dan zoû ik dat voelen als d o m i n u s -g r e g i s en ook zoû ik dat voelen als pleegvader.
Ik hoû van die jongens, d o m i n a , zoo als een vader van zijn jongens houdt.... Het
zijn brutale broekjes, en als ze iets deden, dat strafwaardig is binnen de keizerlijke
muren, dan zoû ik, zoo niet als pleegvader, toch als d o m i n u s schadevergoeding
willen ontvangen.
- Het is goed, d o m i n u s . Toon mij je contract. En laat mij het eerst met mijn
broeders cliënt Trebellius door lezen; die helpt ons, als rechtskundige, in vele zaken:
dán zal ik het teekenen.
Crispina ontbood Trebellius. Een uur later verliet Lavinius Gabinius de Palatijnsche
parken met het onderteekend contract op de borst. Hij liep vol zorg, langzaam, naar
huis; de zonnige Meimiddag doorstoofde stof-overstuifeld Rome. Thuis gekomen,
vond hij den vollersbaas in vollen arbeid; vele uitgehangene toga's weêrkaatsten den
zonneglans op. De d o m i n u s groette de vollers en volsters, ging de houten trap
reeds op....
- D o m i n u s , riep op den drempel de vollersbaas hem na.
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- Wat is er? vroeg de d o m i n u s .
- Is het nog in orde bij jullie boven?
- Hoe meen je?
- Is er niet een verzakking of scheuring in de muren zichtbaar?
- Ik heb niets gezien!
- Neen, ik geloof ook, dat alles in orde is. Gisteren scheen het me toe, dat er hier
beneden een scheur was. Ik heb den architect laten komen; die zeide, dat het niets
was en heeft het wat bij laten metselen. Weet je, die nieuwe huizen hier, dat is niet
allemaal pluis. Die zijn dikwijls zoo maar opgeblazen, uit speculatie, sedert de
Thermen van Titus en het Colosseum werden gebouwd. Maar ik geloof, dat dit huis,
dat ik gekocht heb, een van de beste is. Niet een van die rommel, zoo als er wel eens
ingestort is, hier in de buurt.
- Ingestort, vriend voller??
- Nou ja, je hoeft niet bang te zijn, hier. Dit is maar vijf verdiepingen hoog. Die
anderen waren zeven verdiepingen en heel slecht gebouwd; wat kalk, leem, en
splinters en restjes marmer bij elkaâr getrapt. Je houdt dus de kamertjes, tot je naar
Karthago gaat, hè? Zoo vroeg mogelijk opzeggen, niet waar?? Het ga je wel,
d o m i n u s ! Of ik het druk heb, noù! Iedereen, nà de feesten heeft vuile toga's te
vollen; ik kan het werk niet àf met mijn knechts.
- Kan i k je een paar lui van mij verhuren?
- Dát neem ik gaarne aan....
- Dan zend ik je Silus en Afer en nog een paar anderen als je wilt.... En dat rekenen
we op de huur dan wel af.... Komt in orde....
- Goed, d o m i n u s , goed, heel graag....
Boven vond de d o m i n u s velen van zijn g r e x in siësta, rug in rug in de
broeiwarme kamertjes. Zij hadden niets te doen. De d o m i n u s had niet gaarne, dat
ze doelloos rond zwierven in Rome. Hij was bang, dat ze dan, op een goeden dag,
zouden verdwijnen. Hij sloot ze dus dikwijls op en als ze zich dan beklaagden, dat
ze stikten, liet hij ze weêr eens een paar dagen de deuren open, ook omdat ze toch
valsche sleutels hadden of de sloten open braken.... Ja, het was de tijd van rust maar
ook van verveling en van armoê, met al die doodeters. Hij maakte wel een kapitaaltje,
de d o m i n u s , belegd bij vele goede geldmannen en vertrouwbare wisselaars in
Antiochië, in Alexandrië, en in Brundizium en in
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Syracuze, in Rome maar dat geld was toch maar los bezit. Zijn g r e x bleef zijn
voornaamste inkomstenbron maar kostte veel, als ze niet speelden. En honger kon
hij ze niet lijden laten. Ze aten dus bij Nilus wat ze wilden. Maar wel verhuurde hij
ze wat hij ze verhuren kon. Den s e n e x , zijn eenigen vrijgelatene, betaalde hij niets
in dien donderschen vacantie-tijd maar huisvestte en voedde hij toch.... De
a d u l e s c e n s had hij - zonder f i b u l a - verhuurd aan een patricische vrouw, die
dol op hem was geworden. Den ‘paraziet’ en Syrus, den ‘slave-rol’, had hij verhuurd
bij Tryfo, den boekhandelaar, voor een prikje, als kopiïsten: ze schreven beiden netjes
en die brachten dus ook wat geld op, net genoeg, dat ze hun eigen levensonderhoud
bedropen. Nu had hij Silus en Afer verhuurd aan den voller, om meê te vollen. En
Cecilius en Cecilianus....
De d o m i n u s maakte, vol zorg en ook beducht, dat hij ze niet vinden zoû, het
kamertje open waar hij sliep met de beide jongens. Waren ze er...? Waarachtig, ze
wàren er. Zij zaten op den grond vijgen te eten, dicht tegen elkander aan. Zij hadden
geslapen en dachten er eigenlijk juist aan een bad te nemen in de Thermen van Titus:
het was nu, na de siësta, het uur, dat de voorname baders kwamen en de jongens, die
zich verveelden, hadden gedacht, je kon nooit weten, wie je ontmoette.... Maar jawel,
daar kwam juist de d o m i n u s thuis.
- Jongens, zei de d o m i n u s en zette zich, moê, op de eenige schabel bij het kleine
tafeltje; ik heb je verhuurd.
- Heb je het waarachtig toch gedaan? vroeg verontwaardigd Cecilius.
- Ons verhuurd!? verontwaardigde Cecilianus.
- Ja, zei de d o m i n u s . Aan de edele Crispina.
- Aan onze moeder.... dachten de jongens te gelijker tijd, want ze wisten, sedert
de eerste voorstelling, er alles van, maar ze zeiden niets.
- Aan de edele Crispina, herhaalde de d o m i n u s , verwonderd, dat ze niets zeiden.
Weet je, jongens, het gaat me aan mijn hart. Ik hoû van jullie als van mijn eigen
kinderen, al zijn jullie bengels....
- Waarom doe je het dan ook, d o m i n u s !
- .... lieve d o m i n u s ! vleiden huilerig de jongens en kropen nader en hurkten bij
des d o m i n u s ' knieën.
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- Maar jochies, hoor nu toch eens! verontschuldigde zich de d o m i n u s . Ik krijg
driehonderd sestertiën voor jullie....
- Voor hoeveel tijd?
- Driehonderd sestertiën per dag!! riep de d o m i n u s ; zoo als jullie het hebben
geraden te vragen.
- E c a s t o r , giechelde Cecilius.
- E c e r e , giechelde Cecilianus.
En zij barstten in lachen uit en buitelden over elkaâr op den grond.
- Driehonderd sestertiën! riepen de jongens. Per dag!!
En ze keken elkander veel beteekenend aan en riepen:
- Ze heeft wat over, om ons te zien!
- Die edele Crispina!
En ze knipoogden tegen elkaâr en lachten en buitelden en stompten elkaâr in de
ribben.
Maar toen te gelijker tijd, werden ze ernstig en flikkeflooiden, ieder aan een knie
van den d o m i n u s .
- En krijgen wij ook wat....?
- Van die driehonderd....?
- .... die driehonderd sestertiën....
- .... per dag?
- Natuurlijk, zeide de d o m i n u s . Jullie krijgen er ook wat van. Als zakgeld. Om
vijgen te koopen.
- Meer....!
- Ja, wat meèr....!
- Nu goed, wat meer, gaf de d o m i n u s toe. Kom, jullie weten wel, dat ik het
goed met je meen. Jullie zijn mijn jongens, hè, mijn lieve, eigen jongens. Wie weet
of ik je nog niet eens vrij laat, later, en je na laat wat ik bezit: mijn g r e x , en de
sommetjes, die ik heb gedeponeerd in Alexandrië en Antiochië....
- En in Brundizium!
- En ook nog in Syracuze!
- Jawel, jullie zijn op de hoogte. Belooft me nu alleen een ding. Weest nu lieve,
zoete jongens, op den Palatinus. Dat jullie geen last krijgen en ik geen last krijg.
Want als er jullie iets gebeurt, bij Herkles, ik krijg geen as schadevergoeding voor
jullie! loog de d o m i n u s .
De jongens beloofden op te zullen passen, bij de edele Crispina. Zij moesten dien
avond gaan.
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- De voller maakt ons gele jasjes schoon; nou, die zijn eigenlijk op, meende
Cecilianus.
- Ik zal er eens om vragen, zei Cecilius en wipte op en weg.
- Ik ga meê! en ook Cecilianus wipte op.
- Ach wàt! riep de d o m i n u s en hield hem tegen. Kunnen jullie geen oogenblik
buiten elkaâr?? Het is belachelijk!
- Ja, je weet, zei Cecilianus; dat we ook altijd het liefst tweelingrollen spelen: dat
vinden we het aardigst....
De d o m i n u s keek Cecilianus een beetje droef lachend, vol zorg, aan. Toen
omhelsde hij hem, hield hem lang tegen zich aan, en zuchtte diep.
- Wat is er, d o m i n u s ?
Maar de d o m i n u s zeide niets.
- Wat is er, d o m i n u s ? vroeg Cecilius, die met de schoone gele jasjes terug
kwam.
- Niets, jongens, zei de d o m i n u s , Zeg, je weet, ik heb jullie per dàg verhuurd.
- Ja, per dàg....
- .... per dag, natuurlijk.
- Ik weet niet hoe lang het duren kan, maar ik moet je nu en dan zien. Jullie zijn
slimme rekels; je moet maken, dat ik je, iederen dag, al is het ook maar voor drie
minuten, zie.... Want als ik geen vrijgeleide heb, kàn ik niet den Palatinus binnen.
- We zullen er voor zorgen, hoor....
- Wees maar niet bang, we zullen er voor zorgen....
En zij streelden hem om zijn baard, ieder aan een knie. Zij waren het nu, die het
hem voor hielden; bedènk toch eens: driehonderd sestertiën per dag! Hij kon den
heelen g r e x daar voor gedurende een week, twee weken voeden en huisvesten, hùn
nog een aardig zakduitje geven en zelfs nog een spaarpenning beleggen bij zijn
wisselaar. Het geld spiegelde hun goùd in de oogen. Zij hadden nu in éens lust te
gaan.... Zij zouden hun tuniekjes in hun bundeltjes meê nemen naar de Thermen. En
hun dubbelfluiten.... Zij gingen nu baden en ze zouden aan Nilus zijn ezel vragen:
zij zouden op den ezel naar de Thermen gaan, en van de Thermen op den ezel naar
den Palatinus.
- Ach, jullie zijn gek! riep de d o m i n u s , ontstemd over hun zorgeloosheid en
onbekookte uitvallen. En wie moet den ezel terug brengen van den Palatinus? Jullie
vallen immers veel te

Groot Nederland. Jaargang 15

359
veel op, als je samen op een ezel zit, met je gele jasjes! Dan scheldt het volk je maar
na of gooit je met vuil. Jullie moeten te voet, begrijp je en je rustig gedragen op straat.
Niet altijd links en rechts kijken, als of jullie wat zoeken.
Ze beloofden het. Zij kusten hem; hij bedwong zijn aandoening, duwde ze zelve
de deur uit. En alleen in het broeiwarme kamertje bleef hij zitten, op het schabelletje
bij het tafeltje. Toen stond hij op; zorg donkerde over zijn voorhoofd. En hij rolde
hun beide matrasjes op en zette die in een hoek. En hij zag uit het eene opene,
glaslooze raampje; dat zag uit over de Suburra, de Carinae en het Forum heen, in de
richting van den Palatinus en den Capitolinus.... Achter den tempel van Jupitèr
Capitolinus daalde de zon in een wijde stofpoeïering van gouden atomen, in een
stralenkrans van wemelend goudstof. En doelloos, verdrietig, en de zorg zwaar op
zijn borst, stond hij te staren, hij wist niet waarheen, hij wist niet waarom, stond hij
te staren, tot de schemering viel.

XII.
Het was donker toen de beide jongens zich aanmeldden aan de poort bij het
Septizonium. Er was een wacht van Praetorianen, die zaten te dobbelen, te drinken.
Het waren andere soldaten en een andere d e c a n u s , dan die zij gezien hadden dien
keer toen zij met Martialis in den draagstoel waren meê gekomen, maar de d e c a n u s
en zijn soldaten herkenden hen, van het Theater.
- We waren toch geschilderd en met pruiken op? zei Cecilius.
- Met van die hooge pruiken op? zei Cecilianus.
Het deed er niet toe: de d e c a n u s had hen toch herkend.
- Hier zijn onze t e s s e r a e , toonden de jongens twee bronzen penningen, die hun
de d o m i n u s had gegeven.
- Waar moeten jullie heen? vroeg de d e c a n u s ; die de t e s s e r a e aannam.
- Naar de edele Crispina.
- Blijven jullie niet hier een uurtje s a l t a t i o geven? schertste de d e c a n u s .
Neen, neen, ze moesten naar de edele Crispina.
- Decius, zei de d e c a n u s tot een Praetoriaan. Leid jij eens die heerschapjes naar
de edele Crispina.
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De soldaat wees den jongens den weg, ging met hen meê, door de donkerende parken.
- Wat is het hier somber.... zei Cecilius.
- Nou, het wordt nacht, zei Decius.
- Ja, maar het is hier wèl somber, vond Cecilianus. Met die donkere boomen. Het
is hier akelig stil....
- Je hoort niets, zei Cecilianus; dan je eigen passen....
- De Keizer is ziek, zei Decius; het moet hier stil en rustig zijn.
- Hoort de Keizer uit het paleis wat hier gebeurt??
- Wat hièr gebeurt??
- Muziek zoû die hooren....?
- Mag er geen muziek gemaakt worden?
- Nou, heel zacht...., zei Decius.
- Fluitspel....?
- Ja, fluitspel toch wel??
- Ja, dat misschien wel.
- Is die niet aardig, de Keizer? vroeg Cecilius.
- Stt, zei Decius. Wie vraagt nou zoo iets...,
- Mag Cecilius dat niet vragen? vroeg Cecilianus. Ik had het net ook willen
vragen....
- We mogen zoo niet over den Keizer praten, zei fluisterend Decius. Maar als die
niet boos wordt of driftig, is die niet kwaad.
- Houden jullie van den Keizer? vroeg Cecilius.
- De g l a d i a t o r e n houden wel van hem.... verzekerde Cecilianus. Ik ben niet
bang van den Keizer, want Carpoforus zegt, dat hij heél goed is.
- Ik ben ook niet bang, zei Cecilius.
- Hier woont de edele Crispina, zei Decius en toonde het huis.
Hij klopte op de poort van het a t r i u m .... Een slaaf opende.
- De twee komediantjes, zei Decius. Cecilius en Cecilianus....
- Komt binnen, noodde de slaaf.
- Decius, zei Cecilius. Ben je morgen van dienst aan de poort?
- Dat weet ik niet, zei Decius. Waarom?
- Ik woû je vragen of je een middel wist om onzen d o m i n u s ...
Maar Crispina, uit het huis, was getreden. Decius verdween; de slaaf sloot de deur,
met grendels.
- Welkom, jongens, zeide Crispina vriendelijk.
Zij was hunne moeder, maar de jongens verrieden niet, dat zij wisten, na eerst
slechts vermoed te hebben.
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- Edele d o m i n a .... groetten zij, buigend.
Zij hijgde lichtelijk, van aandoening. Zij had hun vader, Manlius, den h i s t r i o ,
lief gehad. Zij geleken op hem, maar hunne oogen waren de hare. Zij waren beiden
heel mooi, heel blond, heel fijn en toch zoo gezond, frisch en jong. Zij waren als
groote kinderen, deze c o m o e d i , die al zoo veel hadden gezien, gezworven, gedaan,
ondervonden. Zij voelde in zich een behoefte hen tegen zich aan te drukken. Zij
bedwong zich. Zij zette zich neêr op de rustbank. Achter haar brandden enkele pitten
aan de verschillende tuiten van de hooge, bronzen lamp.... De duisternis weifelde in
het a t r i u m . Boven, vierkant, nachteblauw, scheen de hemel vèr....
- Kom eens hier, zeide Crispina.
De jongens naderden, stonden, opzettelijk wat kinderlijker dan zij zich voelden.
- Zullen jullie mooi dansen, spelen en zingen? vroeg zij.
- Mogen wij zingen, d o m i n a ?
- En spelen....?
- Ja.... De Keizer hoort dat niet.... Er mag alleen geen rumoer worden gemaakt....
- Het is alles zoo gedrukt, zei Cecilianus.
- Ja, zei Cecilius; of je niet adem kan halen....
Crispina zag hen aan. Heel haar hart ging naar hen toe. En plotseling bedwong zij
zich niet, greep zij hun ieder een hand.
- Mijn lieve jongens....! zeide zij, ontroerd.
Zij knielden bij haar neêr. Zij deed hen zitten aan hare voeten en zij gedroegen
zich als heel zoete jongentjes. Lieten niet merken, dat zij wisten. Zij voelden niets
voor deze moeder en vonden haar eigenlijk vermakelijk. En dan, ze gaf driehonderd
sestertiën per dag, om ze een tijdje bij zich te hebben.
Zij streelde hen over de blonde hoofden, zag hun in de oogen, die schuin, guitig,
flonkerden in den lampeschijn. Zij vroeg hun allerlei dingen, waar zij voor Rome
het laatst hadden gespeeld, of zij het Theater van Pompeïus niet mooi vonden.... Zij
zeide hun, dat zij zoo prachtig waren geweest als de Bacchides.... En zij kuste hen
hartstochtelijk. Moederliefde gloeide in haar op, voor deze mooie kinderen, die haar
het geluk van haar leven herinnerden en wier vreemde jeugd, half kinderlijk, half
pervers, den geur had van het komediante-leven.
- Kom meê, zeide zij.
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Zij ging met hen het huis binnen. Het was een dier bevallige pavillioenen, zoo als er
in de keizerlijke parken stonden ten gerieve van hooge hof beambten. Zij woonde
hier met haar broeder Crispinus, hoewel hij meestal op het Palatium zelve toefde.
Zij trad eerst een klein, elegant t r i c l i n i u m binnen, dikke rozenslingers op de
wand geschilderd. Enkele sierlijke schabellen en tafels van citroenhout. Een bronzen
Faun, die danste.... Een tapijt van Sidon, Babylonische kussens.... Zij ging met hen
een smalle gang door, wees de deuren.
- Hier slaap ik, zeide zij. Hier slaapt de edele Crispinus. En hier is jullie kamer....
De bronzen lampen waren overal ontstoken: het waren slangen om boomtwijgen
of opgerichte, slanke chimera's, uit wier opene bekken de brandende pitten vlamden
als tongen van vuur. En de jongens dachten dadelijk:
- .... Zij laat ons niet met de slaven slapen....
Neen, zij sliepen niet met de slaven, die achter het bevallige huisje hun ris van
vertrekjes hadden, door een smallen, langen tuin gescheiden van het huis zelve. En
Crispina voerde hen hunne kamer binnen. Het was de kamer der gasten. Het zag uit,
rameloos, op een kleiner a t r i u m , maar allersierlijkst den wand geschilderd met
‘oogbedrog’ van zee, lucht, zuilen, dat vaag tusschen de wit bloeiende klimrozen in
het avondgeschemer maar even verduidelijkte. Een marmeren dolfijn, in het
waterbekken, blies een waterstraal, terwijl hij in zijn opgeheven staart omkrinkeld
een Amor hield, die zijn teedere voeten omhoog stak. In de kamer zelve stonden
twee lage bedden, met fijn lijnwaad bedekt, met geborduurde kussens, met dekens
van kleurige b o m b y x . Er lag een panthervel. Er brandden de pitten in de bronzen
lamp. Er schemerde een metalen spiegel op een rood marmeren tafel, door
gebeeldhouwde griffioenen getorst. Aan bronzen haken hingen kleurige kleederen....
- Kiest hier uit, zei Crispina; en verkleedt je.... Over een uur komt de Keizerin, en
moeten jullie dansen en spelen....
De jongens keken om zich rond. Het was in den nachtschemer en lampeschijn een
nauwe, beslotene, elegante en geurige weelde. De lampe-olie geurde. De
b o m b y x -dekens voelden aan als een schapenvacht, maar van zij.... Op de rood
marmeren tafel lagen, tusschen vergulde toiletvoorwerpen, twee vergulde
rozenkransen.
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- Moeten wij die op zetten? vroeg Cecilianus.
- Ja, zeide Crispina.
Zij zat op een der bedden en zag glimlachtend de jongens kijken en vragen. Zij
deden het met een zekere bescheidenheid, gewend aan alles. Zij vonden dit alles heel
mooi en het was voor hèn.... Een slaaf bracht ooft en gebak op een schaal van verguld
en zij aten.
- Zullen wij ons nu verkleeden? vroeg Cecilius.
- Ja, zeide Crispina. Wil ik een van mijn slavinnen roepen?
- Wij kunnen het zelf wel, d o m i n a , zei Cecilius.
- Ja, d o m i n a , wij kunnen het zelf wel, zei Cecilianus.
En zij kleedden zich uit, rustig-weg, voor de edele Crispina, die hunne moeder
was. Zij stonden naakt en borgen hun eigen plunje, netjes gevouwen weg. Zij kon
haar oogen niet van hen at houden. Zij wieschen zich in een bronzen kom. De
lampepitten flikkerden in lichtspelingen over hun blonde naakt. Zij kamden elkaâr
voor den spiegel. Zonder er bij te denken, omdat zij h i s t r i o n e s waren verfden zij
zich de oogen, de lippen, natuurlijk-weg. Zij wilden kiezen uit de kleederen, die daar
hingen.
- Blijf liever zoo, zei Crispina.
- Het is zoo koud, zoo, d o m i n a , zei Cecilanus, even rillende, van de avondkoelte.
Zij naderde hen en plots omarmde zij hen beiden, in hare armen. Zij was verliefd
op hare kinderen, omdat ze zoo mooi waren. Zij wilde ze een pooze bij zich hebben,
omdat ze zoo mooi waren....
- Je moet niet koû vatten, zeide zij moederlijk zorgzaam; kleedt je dan maar...
En zij hielp ze zelve de tunieken aan te doen, die zij kozen. Het waren zacht
malve-kleurige, half zijde, lange tunieken zoo als de h i s t r i o n e s die in patricische
huizen droegen, de armen, de beenen, de borst verzichtbarend. Zij zocht zelve de
schoentjes, die er bij behoorden. Zij strikte zelve de linten om hunne kuiten vast.
Deze jongens, zij waren hare kinderen en haar speeltuig, haar pleizier. Zij voelde
voor hen wat een meisje voelt voor haar poppen. Haar groote poppen. Zij zette ze
nu de vergulde rozekransen op. Zij bewonderde hen.
- Blijft nu een oogenblik hier, zeide zij; straks komt de Keizerin....
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En zij liet ze alleen. Zij zagen elkander aan. En poèften het uit van het lachen....
- Stil toch! riep Cecilius, die zelve stil gierde als Cecilianus gierde.
- Niet zoo lachen! waarschuwde te gelijker tijd Cecilianus.
En zij gierden te zamen, hun vuisten voor den mond.
- Hoe vindt je die moèder van ons? en Cecilius hield zijn maag vast en kromp in
een.
- Wat heeft ze ons gezoènd!.... En met onze schoentjes.... geholpen!!
- Hè, ik stìk van het lachen!....
- Is dat làchen!....
- En het is hier zoo benauwd!!
- Met dat kleine stukje lucht, daar boven....
- Maar het is hier wèl mooi,...
- Ja, mooi wel! Maar ademen, dat kan je hier niet....
- .... kan je hier nièt! Hoe vindt je toch....
- .... die moeder van ons!!
En ze poèften weêr, tegen elkander aan, in een dollach, dien zij onderdrukten.
Plotseling stonden zij, recht, lachten niet meer.
Crispina opende de kamerdeur.
- De Keizerin is daar. Met Domitilla en Fabulla. Kom....
Zij wenkte ze.
Zij traden ernstig achter haar aan. Zij waren dadelijk weêr geworden de gehuurde
komedianten, die moesten dansen en spelen. Crispina voerde hen in het
t r i c l i n i u m ....
- Hier zijn ze, Augusta, zei Crispina en toonde de jongens.
De vrouwen zaten op rustbank, schabellen. Zij waren de onverdraagbare somberheid
van het Palatium ontvlucht. Zij wisten, dat Crispina hare zonen wachtte....
- Weten zij iets? vroeg Domitia, lacherig.
- Niets, Augusta, zei Crispina.
- Weten zij niets? fluistervroegen Domitilla, Fabulla.
- Niets, herhaalde Crispina.
Zij zette zich tusschen de anderen in de zoo bevallige beslotenheid van dit kleine
vertrek, dat op het a t r i u m uitkwam. En Crispina beval de jongens te dansen.
Zij dansten en floten, om beurt elkaâr begeleidend, op hunne dubbelfluiten. Het
was een nacht van vaag licht, zonder maan,
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zonder sterren; een lucht van damp drukte over de tuinen. En in die grauwheid van
atmosfeer, zevende het a t r i u m binnen, dansten de jongens. Zij wisten hoe zij hier
moesten dansen. Geheel anders dan zij gemimeerd hadden bij den voornamen
Plinius.... O zij doorzagen dadelijk hun volkje! Hier, voor de Keizerin, die den
h i s t r i o Pâris bemind had, voor die uit hare oogen brandende, magere Domitilla,
voor die Fabulla, die zij nooit vergeten konden hossende op de eene knie van
Colosseros en zij beiden op zijn andere knie, voor hun eigen moeder, die hen van de
hand had gedaan, toen zij drie jaren waren geweest, dansten zij ànders.... In dit nauwe,
sierlijke binnenhofje op den Palatinus, in deze grauwe nacht, die drukte en ontzenuwde
- vooral om de nooit wijkende gedachte aan den Keizer in het Palatium.... - dansten
zij voor deze vrouwen anders dan zij in het zonnige landhuis aan de zee het klassieke
spel van Hero en Leandros hadden gemimeerd. Zij floten nu met de lippen nauwlijks
hoorbaar, zeér zacht, en zij dansten te zamen hun meest ontroerenden K o r d a x ,
Attiesch van oorsprong, maar in Klein-Azië gedanst in de krotten en kroegen, door
jongens of meisjes. Het was een langzaam wulpsch slepend beweeg en soepel gebreek
van wringende ledematen tegen elkander aan terwijl hunne vingers steeds in elkander
bleven en hun lippengefluit meer kreunde van verlangen dan wel melodie ontblies.
Uit hunne malve-kleurige, lange tunieken blankten telkens schokkend hunne knieën
te voorschijn en hun dans was om hun wringen en buigen en breken en schuiven en
schudden obscener en dubbelzinniger doch zoo zij, geheel naakt in de zon, hadden
gedanst. Onder hun vergulde rozenkransen smachtten hun oogen. Tot zij wirrelden,
als in een zelfde spiraal, die vertrilde en zij stil stonden in elkanders armen.
- Wat die jongens dànsen! zei de Keizerin. Ik zoû de heele nacht naar ze kunnen
zien!!
Domitia, Domitilla, Crispina fluisterden onder elkaâr.... Of zij zouden durven zich
vermommen om zich te vermaken in de achterbuurten.
- Licht is het er vermakelijker dan op den Palatinus, meende Domitilla. Fabulla,
wat meen je?
Maar Fabulla was als veranderd. Zij zat meestal stil, naast de anderen.
- Jij kènt die buurten, lieve nicht, zei de Keizerin hoog. Jij
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bent er dikwijls genoeg geweest met Nigrina. Jij moest er ons brengen. Begrijp je.
- Ik kom er niet meer, zei Fabulla, bijna weemoedig.
- Waarom? vroeg Crispina.
- Omdat me dat niet voldoet.... Ik ben treurig den laatsten tijd.... Om Nigrina....
Om allerlei.
Zij was treurig ook om haar verdwenen illuzie: die van geen tooneelspeelster te
zullen worden. Tevens was zij bang, dat Domitianus, wien zij er eéns over gesproken
had, haar nu zoû dwìngen de planken te betreden!
- Waar ga je dàn heen, 's avonds? vroeg de Keizerin.
- Ik ga wel eens naar de Catacomben.... om den heiligen man van de Christenen
te hooren....
- Er is er een gekomen, zei Domitilla; die in kokende olie is gedompeld geworden.
- Die is het, zeide Fabulla.
- Dan moet je ons brengen naar dien heiligen man, beval Domitia.
- Goed, zeide Fabulla.
- Wij hebben donkere mantels, zei Domitilla.
Zij stonden reeds op, grepen hare mantels. Om te vergéten was haar drukte,
beangstigde in het Palatium, zochten zij, zochten zij naar telkens andere ontroering.
- Ik blijf liever thuis, verontschuldigde zich Crispina.
- Moedervreugd! spotte Domitilla.
- Stt! smeekte Crispina.
Maar de vrouwen lachten en de tweelingen hadden gehoord. Zij lieten dat echter
niet merken; zaten, hun giechel bedwingend, nu zoet op den rand van het kleine
nymfaeum.
Domitia, Domitilla, Fabulla gingen, in donkere mantels gehuld. Crispina bleef
alleen met de jongens.
- Kom hier, zeide zij, gezeten.
Zij kwamen, hurkten bij haar neêr.
- Ik ben blij, dat jullie hier zijn, zeide zij. Vertel mij van jullie omzwervingen....
Zij begonnen te vertellen.... Crispinus, door de poort, door het a t r i u m kwam
binnen. Zij rezen op.
- Ik dacht de Keizerin hier te vinden....
- Zij is naar de Christenen, met Domitilla en Fabulla.
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- Fabulla, ja, dat weet ik: diè wordt nog Christin.... Heb je dus je jongens bij je....?
- In der Goden naam, Crispinus, smeekte Crispina, in het Grieksch. Wees
voorzichtig....
Maar de jongens, bescheiden, wendden zich af.
- Denk je, dat die jongens geen Grieksch verstaan? lachte Crispinus. Nu, wees niet
bang: ik zal niets meer zeggen....
En, nu fluisterend, sprak hij over den Keizer. Hij, Crispinus, was in ongenade. De
Keizer ontving hem wel, maar....
- Oh! riep hij uit. Als ik nog maar eens een Tàrbot of wat ook wist te verzinnen!
Ik weet niets meer, ik weet nièts meer....
Zij fluisterden te zamen. De ongenade kon ieder oogenblik treffen. En dan, zelfs
al liet Domitianus hun het leven, hadden zij niets, stonden zij op straat....
De jongens zaten op den rand van het v a s c u l u m .
- Cecilius....
- Wat, Cecilianus.
- Ik verveel me gruwelijk.... Ik woû, dat ik bij Nilus zat, met de g l a d i a t o r e n .
- Driehonderd sestertiën per dag....
- Nou ja.... Ik verveel me tòch gruwelijk. Bij jou moeder.
- Ik ook.... Gruwelijk.... Ik kan hier niet adem halen. Bij jou moeder.
- .... Het is hier ook zoo benauwd.
- Vreeslijk benauwd.
- Ik ben moê.... van verveling....
- Ik ook.... Van verveling....
- We zullen aan die moeder van jou maar vragen naar bed te gaan.
- Ja, we zullen aan die moeder van jou maar vragen naar bed te gaan.
Zij stonden, bescheiden, op, naderden.
- D o m i n a ....
- D o m i n a ....
- Wat is er, jongens?
- Vergunt de d o m i n a , dat wij ons....
- Ja, dat wij ons terug trekken, d o m i n a ....
Zij mochten zich terug trekken.
- Twee mooie Tarbotjes misschien, hoorden zij Crispinus nog zeggen.
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Het maakte geen indruk op hen. Omdat zij zich zoo gruwelijk verveelden, moê waren
van de verveling.
- Hoe lang moeten we blijven? vroeg Cecilianus.
- Zoo lang mogelijk.... Driehonderd sestertiën per dag....
- Driehonderd sestertiën per dag, herhaalde kwijnend Cecilianus, de armen al mat
langs zijn lijf.
Zij waren nu in hun mooie kamertje en keken rond en keken naar elkaâr.
- Het is wel mooi....
- Ja, dat wel....
- Als je er maar eens ùit kon....
- Wat is er achter het muurtje van het a t r i u m ?
- Eens kijken....?
Zij liepen langs het marmeren dolfijntje, dat in zijn staart een Amor omkrinkeld
hield, die de voetjes stak in de lucht. En zij heschen zich op, aan het muurtje.
- Pas op je mooie tuniek, zei Cecilius.
- Kan m i j wat schelen! meende Cecilianus.
Ze heschen zich en tuurden uit.
- Een gangetje.... zei Cecilius.
- Ja, een gangetje.
- Een smàl gangetje....
- Een heel smal gangetje....
- En àchter het gangetje....
- Ik denk het park....
- Ik denk ook, het park....
Zij dachten het zelfde. Wip, zaten zij op het muurtje. Met de malve tunieken aan
en de vergulde rozekransen op de blonde bollen. Wip, waren zij in het gangetje.
Krr....
- Je tuniek scheurt, zei Cecilianus.
- Kan m i j wat schelen! meende Cecilius.
Het gangetje was zeker voor de keukenslaven.... Wip, waren zij op het andere
muurtje.... Wip, waren zij er af.
In het donker. In het dichte gras....
- Het park, geloof ik, zei Cecilius.
- Geloof ik ook, zei Cecilianus.
Beiden, poogden zij te ademen.
- Je kan hier nòg niet ademen, zei Cecilianus. Wat is het toch....?
- Ik zal het je zeggen, fluisterde Cecilianus. Het is de Keizer....
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- Geloof je?
- Ja....
- Ik geloof het ook: het is de Keizer....
- Die is daàr: in het Palatium.
- Het is altijd toe....
- En donker....
Zij liepen den muur van de kleine villa om. Herkenden toen den weg, tusschen de
ilexen en tamarisken. Vonden het nu wel een avontuur. Zoo beiden, alleen, in de
parken van den Palatinus!
- Verbeeldt je, als we in eens den Keizer....
- Tegen kwamen??
Zij rilden tegen elkaâr, blij om hun vrees, die de verveling verjoeg.
- Laten wij eens gaan....?
- Ja, juist....
Zij wisten waarheen, zonder het elkaâr te zeggen. Naar de poort van het
Septizonium.
Zij gingen. Als ze nu maar niemand tegen kwamen....? Waarachtig, stappen! Wie
kwam daar....! Ze wilden zich verstoppen.
- Wie verstoppen zich daar? riep een stem bekend.
- Martialis!! riepen zij beiden.
- Bèngels, die jullie zijn! Wat doe je hier??
Zij zeiden het hem. En dat ze stikten. Zich zoo gruwelijk verveelden....
- Pas op, waarschuwde Martialis. Als je hier doet, wat je niet màg.... Wip maar
weêr gauw de muurtjes over.... Kwâjongens, die jullie toch zijn....
- We moèten de Praetorianen spreken, zei Cecilius.
- Om te zeggen van den d o m i n u s .... Dat hij ons morgen avond daàr vindt. Bij
hun wacht.
- Weest maar voorzichtig, bengels.... Va l e t e .
- Va l e , Martialis.
Martialis haastte zich, ontboden. De jongens daalden het park af.
Zij kwamen aan de poort, nog niet gesloten. Buiten zaten de Praetorianen, op hun
bank. Er waren er bij, die zij kenden; er was de d e c a n u s van den eersten keer....
- Nacht, d e c a n u s ....
- Zoo, komen jullie toch eens een kroes wijn meê drinken?
Heu, wat zien ze er mooi uit!
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- Mag ik een stuk brood? vroeg Cecilianus, die op een tafel een soldatenbrood zag.
- Praetorianenbrood? vroeg een der soldaten.
- Hè ja!
- Hè ja!
En zij zetten zich schrijlings, in hun malve tunieken, over de bank. Het roode
lampje-licht speelde in hun gouden rozen, aan de slapen. Zij knabbelden hartelijk in
een homp soldatenbrood en dronken den wat zuren wijn. Zij vonden dien heerlijk.
Zij dobbelden meê, hadden wel een paar d e n a r i ï op zak....
- Je hoeft als je verliest niet te betalen, zei de d e c a n u s .
En ze vroegen of ze iederen avond even mochten komen....
En of de d e c a n u s den d o m i n u s woû waarschuwen.
.... Bij Nilus of in het huis van den voller.... Dat hij ze hier iederen avond zoû
kunnen zien.... De wacht was niet altijd de zelfde? Nou ja.... ze kenden nu bijna àl
de Praetorianen van de lijfwacht.... Het mocht wel, hè?
Zoû de d e c a n u s het doen....??
De d e c a n u s zoû het doen.
- Maar, ventjes, zoodra we stappen hooren.... door het park, of buiten op straat....
als de bliksem in het wachthuis, begrijp je.... En morgen niet met gouden rozen op
jullie koppetjes.... Oppassen.... want van nacht wachten we niet minder dan de
Keizerin af, die is er met Fabulla en Domitilla van door....
- Naar de Christenen maar, zei Cecilianus.

XIII.
De d o m i n u s hoorde er van door den d e c a n u s , die boodschap zond. En hij kwam
meestal 's avonds laat even aan de Praetorianenwacht bij de Septizonische poort, en
hij zag dan even de tweelingen. Hij hoorde hunne klachten. Noù, het was me een
leven daar in het huis van.... van die edele Crispina! Nu ja, ze sliepen onder dekens
van b o m b y x en hun kamer was bijna even zoo mooi als hun e x o s t r a -kamer in
de Bacchides! Zij baadden zich in een bad van porfier en zij aten allerlei fijne dingen.
Goden nog toe, hoe zij smachtten naar de kooltjes van Nilus! Ze liepen den geheelen
dag in lange, kleurige tunieken en zij hadden niets te doen dan eens wat te zingen,
te fluitspelen, te dansen. De
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Keizerin kwam bijna iederen avond naar hen kijken met Domitilla. Fabulla hadden
zij eens weten te vragen of zij nog dacht over het tooneel en verbeeldt je, Fabulla
had gezegd, dat het tooneel zòndig was, ja, zòndig, en dat ze Christin was geworden!
De beide achterneven van den Keizer, die de edele Quintilianus had opgevoed, waren
ook Christen geworden: dat scheen in de lucht te hangen, sedert die heilige man van
de Christenen uit de kokende olie ongedeerd was gestapt. Ook de Keizerin ging naar
de Christenen hooren. Omdat ze zich zoo verveelde op het Palatium. Noù, zullie
verveelden zich ook. Er was niet te àdemen op den Palatinus. Er hing zoo iets angstigs,
zoo iets dreigends: dat gaf ze een rilling. 's Nachts werden ze wakker en luisterden
uit.... Dat kwam omdat het stil moest zijn in de parken, zeiden dan de Praetorianen,
en omdat de Keizer ziek was. Maar de Keizer was wel goed voor de Praetorianen,
zeiden ook de soldaten, en zij hielden van hem. En de jongens zeiden, dat de
g l a d i a t o r e n ook geen kwaad van den Keizer hooren konden, maar dat het toch
niet vroolijk was.... Zij verlangden weg te komen; nou ja, driehonderd sestertiën per
dag.... Daar deden ze het ook om. Iederen dag, die er voorbij was, was driehonderd
sestertiën waard. Maar ze verveelden zich gruwelijk, net als de Keizerin, en de
Christenen, die hadden ze al gezien in de taveerne van Nilus. Zulke trieste smoelen,
zoo nooit eens vroolijk. Hè, hoe ze verlangden er eens van door te gaan. Maar ze
dorsten niet: ze dorsten alleen dit uurtje, wip over het eene, wip over het andere
muurtje en dan zich wat uit rekken, hè-è-! bij de Praetorianen, die hen allen kenden.
Nou ja, anders was alles in orde en de d o m i n u s vertrok en de twee bengels bleven
nog wat dobbelen en drinken met de soldaten en slopen dan naar huis, wip over het
eene, wip over het andere muurtje....
Maar op een avond, einde van Mei, vond de d o m i n u s bij de Praetorianenwacht
Cecilianus alleen. De jongen zat zacht snikkende op de bank, met druipende oogen
en de Praetorianen poogden hem te troosten: de d e c a n u s drukte hem tegen zich
aan en zei, dat het niet zoo erg zoû zijn....
- Wat is er? vroeg, de d o m i n u s , ontsteld.
Cecilianus snikte en kon bijna niet spreken. En toen zei de d e c a n u s het.
- Het schijnt, d o m i n u s , zei de d e c a n u s ; dat Cecilius van daag bij den Keizer
ontboden is. Nou, dat is toch zoo erg niet....
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De Keizer is niet altijd kwaad. Hij zal Cecilius hebben willen zien dansen of hooren
fluit spelen....
- Hij is nog niet terug gekomen, snikte Cecilianus. Hij is al den heelen dag op het
Palatium.... Nu is het er al lang donker en alles is toe. Hij komt van avond niet terug....
De edele Crispina was ook ongerust....
- Cecilius! stamelde doodsbleek de d o m i n u s . Cecilius bij den Keizer! Hoe is
dat gebeurd?!
- Het is die edele Crispinus, zei snikkend Cecilianus, terwijl de soldaten meêlijdend
den jongen omringden. We waren samen 's morgens in ons kamertje - het was zoò
vervelend en je weet nooit wat te doen - en toen kwam Crispinus, en die zei, dat
Cecilius meê met hem moest. Waarheen, vroeg ik. Naar den Keizer, zei Crispinus.
Crispina kwam ook en die was heel boos.... Maar Crispinus beval Cecilius meê te
komen. Ik vroeg, of i k dan met mijn broêrtje meê mocht.... Maar Crispinus zei van
neen, en dat ik misschien een anderen keer mocht komen. Hij noemde ons de
Tarbotjes.
- Nou, dat deed die maar voor de grap, troostten de Praetorianen.
- Neen, zei Cecilianus, schuddend het hoofd. Dat deed die niet voor de grap. Ik
heb hem wel in de gaten. Het is een gemeene schurk, die edele Crispinus.
- Sttt! zeiden de Praetorianen. Dat mag je hier zoo niet zeggen....
- En ik zeg het toch, zei Cecilianus, steeds snikkend. Het is een gemeene schurk.
Die edele Crispinus is een gemeene schurk. Wat hoefde die mijn broêrtje meê te
nemen.... Had die mij dan ook maar meê genomen.... Maar hij zei: eén Tarbotje was
genoeg....
De Praetorianen poogden te lachen.
- Jullie moeten niet lachen, zei Cecilianus, boos, de vuisten gebald. Mijn broêrtje
is zeker nu doòd....!
En hij snikte het uit, terwijl de d e c a n u s hem troostte.
- Neen, neen, zeide de soldaten.
- D e c a n u s , zeide de d o m i n u s bleek; ik moet oogenblikkelijk de edele Crispina
spreken.
- D o m i n u s , zei de d e c a n u s . Dat gaat niet. Het is veel te laat. Kom morgen
vroeg; dan kan mijn plaatsvervanger je aankondigen. We weten allemaal wie je bent.
Een hier, Decius, zal

Groot Nederland. Jaargang 15

373
Cecilianus terug brengen naar Crispina's huis, bij het muurtje, waarover de jongens
gewoon zijn te wippen....
Den volgenden morgen, vroeg, kwam de d o m i n u s terug. De verwisselde wacht
wist van het geval. Een Praetoriaan ging met den d o m i n u s meê, om hem aan te
kondigen.
Crispina ontving hem in het a t r i u m .
- D o m i n a , zeide de d o m i n u s . Ik heb gehoord....
- Hoe weet je? vroeg Crispina bleek.
- Dat doet er niet toe, zei de d o m i n u s . Ik weet. Ik weet, dat Cecilius bij den
Keizer is. En ik herinner u aan ons contract....
Crispinus verscheen uit zijn kamer, ongekleed, de haren verward.
- Welk contract? vroeg hij.
- Dat kan de edele Crispina u zeggen, edele Crispinus. Het contract, tusschen haar
en mij gesloten, waarbij zij zich verbindt mij tweehonderd-vijftigduizend sestertiën
schadeloosstelling te geven, zoo er eenig nadeel mij wordt berokkend in de persoon
van eèn der beide jongens.
- Wàt!? riep Crispinus razend uit. Is dat waàr? Toon dat contract!
- De edele Crispina kan u het hare toonen; het mijne berust op veilige plaats.
- Toon dat contract! raasde Crispinus tot zijn zuster. Ben jij gek geweest?! Heb jij
om die bastaards van je bij je te hebben, zoo een contract geteekend!
- Ja! bekende zij, rillend van angst.
- Ben jij krankzinnig geslagen!! raasde hij en greep haar ruw de polsen. Toon dat
contract! Toòn dat contract!
- Het is, als Lavinius het zegt.... Als Cecilius iets overkomt, moet ik
honderd-vijf-en-twintig-duizend sestertiën aan den d o m i n u s betalen.
- Tweehonderd-vijftigduizend, d o m i n a , zei de d o m i n u s koel.
- Schadevergoeding voor beìden, vroeg Crispina; zoû toch
tweehonderd-vijftigduizend sestertiën zijn?
- Lees uw contract nog eens over, zei de d o m i n u s . Er staat duidelijk in: in geval
er eenig nadeel berokkend wordt in de persoon van éen der aan de edele Crispina
verhuurde komedianten, Cecilius en Cecilianus, wordt hun d o m i n u s toe gezegd
een schadevergoeding van tweehonderd....
- Toòn dat contract! raasde Crispinus.
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- Trebellius heeft het gelezen! riep Crispina.
- En Labienus Posthumus, zei de d o m i n u s .
- Toòn dat contract! raasde Crispinus.
Crispina liep het huis binnen: zij kwam terug met het contract: Crispinus rukte het
haar uit de handen, las het....
- Het staàt er! raasde hij. Jij, jij bent gèk, jij komediantemeid.... Hoe heb je dat
dùrven teekenen! D o m i n u s , ik verscheur dat contract! Ik blijf de voogd over mijn
zuster: zij kan niets doen zonder mij....
- Verscheur het, edele Crispinus, zei de d o m i n u s . Verscheur het. Ik heb het
mijne. Ik heb aanzienlijke patronen: de p r a e t o r , de a e d i l e n , de edele Verginius
Rufus, de edele Plinius, de edele Frontinus: ik heb hun allen gevraagd hun cliënt te
zijn: zij hebben toe gestemd. Ik ben een vrij man, edele Crispinus: verscheur het
contract en Rome zal van een proces hooren, dat onder zijn belangrijkste tellen zal.
Ik deins voor niets terug. Ik ben misschien onvoorzichtig geweest de tweelingen hier
op den Palatinus te verhuren; het geld heeft mij verleid, maar zoo werkelijk iets aan
Cecilius geschiedt, dat mij nadeel berokkent, offer ik àl mijn geld, dat ik op
verschillende plaatsen in het Romeinsche Rijk heb geborgen, òp om tot mijn doel te
geraken.
- En als die gelden verbeùrd worden verklaard??
De d o m i n u s slaakte een minachtenden grinnik.
- Zoò gemakkelijk gaat dat niet door een gunsteling in ongenade. Er is nog recht
in Rome, edele Crispinus. Bedenk, ik heb de màchtigste bescherming en zoò de
Keizer zich vergrepen heeft aan Cecilius en het kind heeft vermoord, zal hij, al ware
het alleen om de zaak te sussen, dit contract handhaven. Wéet wel: er waait een
nièuwe wind door Rome heen. Pas òp!!
En de d o m i n u s , den vinger gestrekt, bliksemende oogen, dreigde met autoritairen
vinger, zoo als hij dreigde een van zijn g r e x , den Egyptischen
gunsteling-in-ongenade.
Crispinus hoorde bevende toe. Zijn oogen loenschten, hij sidderde. Hij geloofde
aan zijn noodlot: voorbij was elke goedgunstigheid van het Lot. Wat hij deed, gewerd
niet in zijn voordeel. Hij vouwde het contract langzaam op.
- De Keizer heeft den knaap niet vermoord, zei hij alleen. De Keizer is ziek en de
jongen verstrooit hem. Hij moet voor hem dansen; dat is alles....
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- Wanneer komt Cecilius terug? smeekte Crispina.
- Dat weet ik niet, zei Crispinus somber. Ik dacht, dat hij gisteren avond al terug
zoû komen. De Keizer heeft zijn plotse grillen. Toen ik hem sprak van de jongens,
herinnerde hij zich die gezien te hebben, in het Theater van Pompeïus. Ik vroeg of
hij de jongens wilde zien dansen. ‘Ja,’ zeide hij: ‘de eene. De oudste. Later de
andere....’ Keizerlijke gunst, d o m i n u s , is niet te verwerpen, ook niet voor een
komediant....
Zij zagen elkander met woedende oogen aan.
- D o m i n a , zeide de d o m i n u s ; ik wensch Cecilianus te zien.
Zijn toon was hoog, als van een meester.
- Kom meê, zeide Crispina.
Zij geleidde hem de smalle gang door langs de roode fresco-wand. Zij opende
hem de deur van het sierlijke kamertje.
- Cecilianus, zei zij zacht; hier is de d o m i n u s .
De jongen lag op bed. Hij was niet opgestaan. Hij was bleek, met blauwe kringen
de oogen omcirkeld. Hij lag in de weeke weelde van zijn sierlijk bed en kreunde heel
zacht.
- Wat is er, kind? vroeg de d o m i n u s .
De jongen bewoog niet....
- Ben je ziek?
- Ben je ziek, mijn jongen? vroeg Crispina.
Cecilianus kreunde.
- Wat is er, mijn ventje? vroeg teeder de d o m i n u s .
- Ik ben ziek.... kreunde de knaap.
- Sta je niet op?
- Ik kan niet....
- Wat heb je?
- Ik weet niet.
- Sta dan op....
- Neen....
- Je broêrtje komt gauw terug....
De knaap zweég. Crispina bracht hem ooft en gebak. Hij weerde af en weende....
- Wat zoû je dan willen? vroeg zij.
- Mijn broêrtje.... kreunde hij.
- Hij komt gauw terug, verzekerde de d o m i n u s . Maar je moet niet ziek worden.
Als je niet ziek wordt en Cecilius is terug, dan kom je weêr bij ons, achter de
Suburra....
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- Cecilianus, zei Crispina. Cecilius komt gauw terug. Maar je moet niet ziek worden.
Zeg mij, wat wil je, wat kàn ik je geven....
- Mijn broêrtje.... kreunde de knaap.
En hij lag bewegingloos. Hij sloot de oogen. Het was als stierf hij. Hij lag als een
witte bloem, die verwelkte. Een lichte rilling, als een koorts, liep hem telkens en
telkens over.
- Het is hier kil, zei de d o m i n u s . Laten wij hem meer naar de zon toe leggen.
De zon scheen schuin in het a t r i u m . De d o m i n u s wilde het bed met den zieken
knaap naar de zon toe schuiven....
- Neen, kreunde Cecilius....
- Waarom niet? vroeg Crispina.
- Hier blijven.... kreunde de zieke knaap. Naast het andere bed....
En zij zagen nu beiden eerst, dat hij zijn broeders kussen stijf in de armen hield
omvat....

XIV.
Toen Cecilius de oogen op sloeg, des morgens vroeg, bevond hij zich in een klein
sierlijk kamertje, dat met éen raam tusschen pilasters neêr zag op het Forum, in de
diepte liggende als een van menigte krioelende vallei van marmer: de tempels, de
eerebogen en -zuilen, de bazilieken, de beelden, alles drong dicht op elkaâr en tusschen
alles door, als groote, bonte mieren, krioelde de menigte. De zon schuinde even het
kamertje binnen en voor Cecilius, die lag op zijn laag bed, stond Earinus.
Earinus was de jonge gunsteling van den Keizer, nauwlijks enkele maanden ouder
dan Cecilius. Hij was geboortig uit een patricische g e n s : hij was een zeer schoone
knaap met kort bruin krulhaar en diep blauwe oogen; hij was gekleed in een licht
blauwe, zijden, korte tuniek en er flonkerden saffieren in zijn haarband, aan zijn
vingers, aan zijn gordel en schoengespen.
- Vergeef mij, edele Earinus! zei Cecilius en stond op.
- Sliep je nog? vroeg de jonge patriciër.
- Ja....
- Was je moê....?
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- Een beetje.... Ik heb gisteren laát en lang voor den Keizer gedanst....
- Parthenius, de opperste der c u b i c u l a r i i , heeft mij gezegd je op te gaan zoeken,
Cecilius. Ik heb je niet wakker willen maken.
- De zon heeft mij gewekt, heer....
- Vóor van avond zal de Keizer je vermoedelijk niet ontbieden. Wij zullen van
daag dan zamen zijn....
- Ja, heer....
- Zeg maar Earinus.... Je ziet bleek, Cecilius. Heb je niet goed geslapen....
- Ik heb gedroomd, zei Cecilius, zich de oogen wrijvende. Van mijn broêrtje. En
dat hij ziek was. We kunnen niet zoo lang buiten elkaâr, heer....
- Zeg Earinus.
- Ik durf niet, heer. Gij zijt een voorname jongeling en ik ben maar een komediantje.
- De zoon van Crispina? glimlachte Earinus.
Cecilius keek verlegen....
- Ik weet niet....
- Het doet er niet toe, zei Earinus. Ik wil je vriend zijn, den tijd, dat je in het
Palatium bent. Ik ben ook soms eenzaam. Wat heb je mooie, lange, blonde haren,
Cecilius.
- Neen, lieve Earinus, gij zijt moòi, met dat korte bruine haar.
- Ik heb mijn haren juist af laten knippen: ik had juist den leeftijd bereikt, dat het
voegzaam was....
- En wien hebt gij ze geofferd, Earinus?
- Den god Aesculapius, te Pergamos, in een gouden doos. En weet je, Cecilius,
Martialis heeft er een epigram op gemaakt.
Cecilius lachte: hij waschte zich en kleedde zich en er kwam een slaaf, die hem
hielp met zijn lange, goudglanzende h i s t r i o tuniek, met de lange linten zijner
vergulde schoenen, met den vergulden rozenkrans om zijn lange, blonde haar.
- Martialis maakt maar op iedereen en alles epigrammen, zei Cecilius.
- Op jou ook.
- En op mijn broêrtje.... Maar ik mòet mijn haar lang blijven dragen, Earinus,
omdat ik een komediant ben: Gymnaziums t o n s t r i x zoû me anders niet kunnen
kappen.
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- Wat was je mooi, Cecilius, in de ‘Bacchides!’ Wat zag je er mooi uit en wat speelde
je goed!!
- Maar mijn broêrtje oòk, Earinus....
- Ja, Cecilianus ook.... Hoor eens, Cecilius. Ik heb gehoord, dat hij ziek was.
- Zoo als ik droomde.... Zoo als ik het iedere nacht droom.
- Hoeveel nachten al....
- De vijf nachten, dat ik hier ben....
- Ik heb bedacht, dat het goed zoû zijn hem te gaan zeggen, dat je het goed maakt.
Je maakt het immers goed?
- Ja, Earinus.... Ik ben sterker dan mijn broêrtje.... Ik zàl niet ziek worden.... Al
ben ik wat moê.... Want gisteren nacht heb ik zoo làng voor den Keizer moeten
dansen....
- Het is toch wel een groote eer, zei Earinus; en het zal groot voordeel voor je zijn.
En je hebt hier toch alles: dit mooie kamertje, die mooie kleêren; een slaaf, die je
bedient.... Kijk eens, hoe vroolijk, dat uitzicht over het Forum....
- Ja, Earinus, maar ik ben zoo gewoon vrij te zijn en met mijn broêrtje samen....
Wij zijn wel komedianten en slaven maar wij zijn toch vrij. Ik ben hier gevangen....
- Je mag het Palatium niet uit?
- Neen, Earinus.
- Ik zal van dag je groeten aan Cecilianus over brengen. Ik mag wèl door de parken
gaan. Kom nu meê.
Earinus strekte de hand uit. Hij glimlachte. Hij was schoon als een jonge Eros
maar er lag een onzegbare weemoed in zijn glimlach.
- Earinus, zei Cecilius. Je bent mooi als de Eros, die van Praxiteles, dien we gezien
hebben in Hellas, en je glimlacht nèt zoo weemoedig als hij....
- Ik glimlach niet weemoedig, weerde Earinus af. Kom meê.
De knapen gingen samen het kamertje uit. Zij kwamen in een lange galerij, waarop
de cellen der bevoorrechte slaven uit kwamen. De galerij eindigde in een portiek,
die over het Huis van Vesta heen zag en die zuilde voor de paleiskazerne der
Praetorianen: zij, die niet van dienst waren, dobbelden er, schrijlings gezeten over
de banken.
- Wij, fluisterde Cecilius ondeugend; mijn broêrtje en ik, hebben oòk wel eens
met ze gedobbeld en gedronken....
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- Waar....
- Bij de Septizonische poort....
- Ik nooit....
- Neen, maar gij, Earinus, zijt ook een patriciër....
Earinus had een minachtend lachje. De knapen wandelden voort langs een tweede
galerij, van waar trappenvluchten, die geleidden naar de a r e a p a l a t i n a : het groote
paleisplein....
- Ja, zei Cecilius en wees naar beneden; daàr werden we gedrongen door het volk,
dat schold ons uit - het was juist s a l u t a t i o bij den Keizer geweest en ik was met
mijn broêrtje en toen beschermde Martialis ons en we stegen in den draagstoel van
den edelen Plinius....
En hij zei het als ware het eene herinnering, die lang, lang geleden was....
- Kom, zei Earinus; geef mij een arm; ik zal je het heele Paleis laten zien....
Cecilius, schuchtér, nam Earinus' arm. Zij daalden de trappen af. Overal aan de
trappen, boven, beneden, aan de poorten bij in- en uitgang, stonden de Praetorianen.
Het was als eene verlatene wijdte van marmermozaïek, met het goud, flitsende aan
de Corinthische kapiteelen en architraven, aan de Zegegodinnen op zuilen van porfier,
aan de gele en roode en blanke paleismuren van verschillende edele steen en geheel
dit wijde plein gloeide verlaten in de stralende zon, met alleen hier, daar, overal de
Praetorianen, wier helmèn en schilden en speren terug schoten de felle glansen. De
Keizer was altijd ziek en zijn ziekte was als een vervolgingswaanzin; onzichtbaar in
zijn paleis, ontving hij niemand meer, hadden de begroetingen en audiëntie's niet
meer plaats. Niets scheen om te gaan in het paleis, niemand scheen te worden verwacht
en alle de Praetorianen, van alle poorten en trappen af, zagen naar de beide knapen,
die, arm in arm, het plein over liepen.
Want zij kenden allen Earinus en nu ook Cecilius, lieten hen overal door gaan en
groetten met den speer Earinus of knipoogden tegen Cecilius. De drie monumentale
poorten van het paleis waren gesloten onder de immens hooge portiek maar Earinus
voerde Cecilius naar een zijpoortje links en ging met hem tusschen de Praetorianen
door....
- Overal staan de wachten?

Groot Nederland. Jaargang 15

380
- Ja, zei Earinus; overal. Maar je ziet, ik mag door. En jij ook, met mij.
- En toch mag ik al die trappen, naar het Forum, niet af.
- Neen.
- En de parken niet in....
- Neen....
De knapen waren nu binnen het Flavische Paleis. En Cecilius, aan Earinus' zijde,
zag de nooit elders geziene Bazilieken der Keizerlijke Rechtspleging. Hij dempte
zijn stem. Het waren als onmetelijkheden van marmer van Numidië en Caristo:
wouden van zuìlen, en overal, als het scheen in de verte, bij alle poorten, stonden de
Praetorianen.
- Wat is het pràchtig, fluisterde Cecilius. En leêg. En zoo drukkend. Je kan niet
ademen, zoû Cecilianus zeggen. Maar het is jammer, dat hij het niet ziet. Want het
is mooier dan wat ook in Alexandrië.
- Kijk, wees Earinus, toen zij de Bazilieken waren door gegaan; dit is het
Triclinium, de groote Eetzaal, die Martialis genoemd heeft C o e n a t i o I o v i s : de
Eetzaal van Jupiter....
- Oh! bewonderde Cecilius en stond stil, op den drempel, tusschen de vier
Praetorianen, die er hielden de wacht.
Leêg breidde de onafzienbare zaal zich onder zijn reuzigen dom. Bij iederen pas
van de langzaam voort tredende knapen verwisselde het verschiet tusschen de tallooze,
tallooze zuilen.... Ter zijde van den nisvormigen troon, waarop bij feestmaal de
Keizer aan lag met zijne gunstelingen, bloeiden twee ronde n y m f a e a van lotus,
myrt, oleander om de waterstralen heen, die de marmeren dolfijnen bliezen.
- Oh! herhaalde Cecilius. Het is nèt zoo groot als het Theater van Pompeïus!
- Ik geloof nièt, meende Earinus, glimlachend.
- Ik geloof het ook niet, herhaalde Cecilius, blij te kunnen herhalen: hij was zoo
gewènd, dat hij of Cecilianus elkanders woorden herhaalden.
- Maar Martialis heeft wel gezegd.... zei Earinus.
- Ja, in een van zijn Epigrammen....
- Dat hij aan een uitnoodiging van den Keizer....
- Ja, van den Keizer, den voorkeur geven zoû....
- Boven een uitnoodiging van Jupiter....
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- In den Olympus!
O, wat vond Cecilius Earinus een lieven vriend! Want het was bijna net of hij met
zijn broêrtje het paleis zag! Maar Earinus was toch zijn broêrtje niet.... En zijn broêrtje
was ziek. Hij, hij wìlde niet ziek worden....
- Laat ons hier zitten, zei Earinus.
Zij zetten zich in een der n y m f a e a , tusschen de rozen, op den rand van het
vasculum.
- Ja, droomde Earinus luid-op. Ik heb hier de prachtigste feesten gezien. Nog een
jaar geleden.... Dan sprenkelde er geur van boven en vielen de rozen uit de zoldering,
die open draaide.... Nu is dat alles voorbij....
- Ontbiedt de Keizer je dikwijls, Earinus?
- Neen. Nooit meer. Hij weet niet meer, geloof ik, dat ik besta. Ik ga wel meê in
zijn gevolg maar hij ziet niet meer naar mij om. En ik kan toch ook niet weg uit het
Palatium. Ik mag niet weg. En het is beter, dat ik blijf, want mijn ouders zijn arm....
En Earinus werd heel weemoedig maar hij wilde het niet laten blijken. Toen het
heet in het n y m f a e u m werd van de hooger rijzende zon, bracht Earinus Cecilius
naar zijn eigen vertrek, waar hij met hem zoû middagmalen.
- Earinus, zei Cecilius; wat ben je lief voor een armen komediant als ik, die zijn
broêrtje niet bij zich heeft....
Earinus glimlachte maar en hij noodde Cecilius te liggen. Het was een klein, rond
pavillioen met geheel zwart marmeren zuiltjes en fijne fresco op rooden wand. Er
was een s i g m a , een aanligbed in den vorm van een S, voor twee genoten. Slaven
brachten twee tafeltjes, die zij zetten in de kronkels van de S....
Er waren bloemen en vruchten en lichte, topaaskleurige wijn.
- Als Cecilianus er maar bij was, zei Cecilius.
En zij aten, de jonge patriciër en het komediantje. Zij bleven toen alleen en Cecilius,
moê, viel in slaap. Hij lag, als getroost, maar toch kwijnend, in de kussens en sliep.
En sliep door.
Earinus, over hem, had uit een bronzen koker een boekrol genomen en las....
Het was of Cecilius niet wakker werd. Earinus zag, nu en dan, naar hem op. Hij
sliep voort. De middag sleepte voorbij.... Eindelijk werd Cecilius wakker....
- Ik heb gedroomd, zei hij dadelijk.
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Zijn slaap scheen hem niet uit te doen rusten. Hij zag moê, bleek, hing in Earinus'
arm, gleed aan zijn voeten, legde zijn hoofd op Earinus' knie en schreide, stil en
geluideloos....
Het duisterde. Een slaaf kondde zich buiten met een bronzén klop op de deur aan.
Hij verscheen.
- Edele Earinus, zeide hij. Parthenius zendt mij.... De Keizer ontbiedt Cecilius.
- Hij gehoorzaamt, zei Earinus.
De slaaf vertrok.
- Cecilius, zei Earinus. Heb je gehoord? De Keizer ontbiedt je....
- Ja, zei Cecilius flauw.
Hij stond op.
- Ik breng je, zei Earinus.
En hij ging met het komediantje het paleis door. Overal, door de eindelooze gangen,
hallen, zalen, portieken duisterde het in schaduw gestapeld verschiet met slechts de
glimglansen over de helmen en speren der wacht hebbende Praetorianen. Het was
als een verlaten spookpaleis, reusachtig wijd, voor een vorst, die er niet was en toch
overal bewaakt werd. Plotseling, in een v e s t i b u l u m , zagen de knapen vrouwen,
die fluisterden. Het was de Keizerin en het waren Domitilla, Crispina, Fabulla.
- Wat is er? vroeg de Keizerin, angstig.
- Niets, Augusta, zei Earinus; de Keizer heeft Cecilius ontboden....
- Om te dansen?
- Om te dansen, Augusta.
Crispina naderde haar zoon.
- Cecilius, zeide zij; Cecilianus laat je zeggen, dat hij droomt van je....
Zij schikte zijn vergulde rozenkrans recht.
- En hij ziet je dansen, tusschen heel veel geschitter....
- Zeg, edele Crispina, antwoordde Cecilius; aan Cecilianus, dat ik droom van hem
en dat ik hem ziek in mijn droom zag, maar dat ik niet ziek ben. En het ook niet
word.
Parthenius trad nader uit de wachtzaal voor 's Keizers vertrekken.
- Kom, zeide hij.
Cecilius groette de Keizerin, de vrouwen. Jawel, dacht hij: de
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Keizerin, die met Pâris.... En die magere Domitilla, van wier moeder Priscus en
Verus, de g l a d i a t o r e n , hadden verteld, en Fabulla, die eerst z i j n rollen had
willen.... en nu Christin woû.... En dan die moeder van Cecilianus en van hem:
Crispina.... En Earinus....
Hij naderde Earinus, knielde, kuste Earinus de handen.
- Kom, beval weder Parthenius.
Hij rees, ging met Parthenius meê. Trappen af. Vele trappen af, die hij al kende.
Droom, die zich herhaalde. Praetorianen onder aan de trappen. En bij de lage poorten
der onderaardsche gewelven.... Eén poort opende Parthenius....
Cecilius trad binnen. Hij wìst het al, deze nachtmerrie en dit spooksel. Hij bevond
zich in een lange, lange galerij. De wanden langs, waren hooge, breede
f e n g i e t -steenen geplaatst, plakkaten van Cappadocischen spiegelsteen, als
tooneelschermen. Net als de c h o r a g i ze plaatsten op een p r o s c a e n i u m . Maar
dan in een zigzag. Langs heel de lange galerij zigzagden de hooge, breede
f e n g i e t -spiegels. En Cecilius, dadelijk, zag zich links, rechts, voor, achter,
weêrspiegeld, duizende malen weêrspiegeld.
En heèl achter in de galerij, zat, in een zetel, een man. Het was de Keizer,
Domitianus.
Hij zat, in een gezonken, ziekelijk en staarde recht voor zich uit naar Cecilius.
Achter hem waren Praetorianen en Crispinus stond achter zijn zetel en in de
f e n g i e t -steenen, daar aan het einde van de spiegelgang, zag Cecilius hun aller
ruggen spiegelen....
Toen begon de knaap te dansen. Het was of hij reeds dadelijk zich doodmoê
gevoelde, geslagen in zijne anders zoo lenige en jong sterke ledematen. Maar hij
bedacht: wàt zal ik dansen....? Het moest iederen keer iets nieuws zijn, om den Keizer
te behagen.... En toen hij zich in de schuin gestelde steenen plakkaten hier zag
weêrkaatst, daàr zag weêrkaatst, schenen deze hem, in een vreemd vizioen van
overspanning, water toe en meende hij ‘Narcissus’ wel te kunnen dansen, die zich
in het water had weêrspiegeld gezien en verliefd op zichzelven geweest was.... En
daarom danste hij de verliefdheid op zichzelven en verbeeldde zich tevens, dat het
Cecilianus was, die hij daar in de spiegelsteenen naar zich toe zag komen en wijken
en àltijd met zijne eigene broedergebaren.... Maar het was Cecilianus niet, hij was
het zèlf en een hevig verlangen naar zijn broêrtje werd hij zich bewust....
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Onderwijl danste hij, mimeerde hij, dat hij Echo verliefd hoorde roepen maar
versmaadde haar en glimlachte zich toe in de spiegelsteenen, die om heen stonden
als vreemde, loodrechte wateren, als zigzaggende mere-oppervlakten, waarin
Narcissus zich zag weêrkaatst....
En hij danste. Hij wist nooit wanneer hij mocht uit scheiden, want de Keizer maakte
nooit een gebaar, zat roerloos, sprak niet. In het verschiet van de galerij, die met de
schuine spiegels weg verschoot naar het einde toe, waar de Keizer zat, waren Crispinus
en de Praetorianen verijld voor Cecilius' blik, waren zij niet meer dan vreemd geschim
en geschaduw, werkelijkheidslooze afspiegelingen achter die éene werkelijkheid:
den Keizer. Die zàt daar, duidelijk, en roerde niet.... En staarde slechts....
En de knaap danste. De zweetparels ontsprongen aan zijn voorhoofd en druppelden
af. Hij herhaalde in steeds wisselende arabesken van melodieus beweeg, op het
rythme, dat slechts hij in deze muzieklooze stilte hoorde, zijne zelfde motieven, van
Echoversmading en zelfverliefdheid. En dacht onderwijl aan Cecilianus en zag hem
liggen, met groote, holle oogen en ziek. Koorts van moêheid doortrilde zijn lichaam,
dat zich maar bewoog, maar bewoog. Tot het hem eindelijk duizelde. En hij voelde,
dat hij zweefde, in zijn eigen dans. Het was louter lichte schoonheid, zoo als hij
zweefde en de Keizer, daar ginds, staarde. Toen bedacht Cecilius, dat hij sterven
kon, als Narcissus en dat dit het einde zoû zijn. En dat hij als een narcis dan
herbloeide.... En hij mimeerde zijn sterven en zijne moêheid kwam hem te hulp. Hij
zonk in éen tegen een der spiegels en voelde, terwijl zijn laatste gebaren verkwijnden,
de koude spiegelsteenen gloeien tegen zijn zelf rillende, natte lichaam. En brak toen
tusschen zijne weêrspiegeling, die zijn breken verveelvoudigde achter zich, voor
zich, over zich. En look zijne oogen.... En bleef liggen, als een witte bloem....
Van ver was Crispinus genaderd, de lange spiegelgalerij af. Hij naderde langzaam,
beducht, dat de knaap dood zoû zijn. Hij dacht aan den d o m i n u s , het contract, de
tweehonderd-vijftigduizend sestertiën.... Hij roerde het dansertje aan met zijn voet:
het bewoog niet. Het lag daar, flauw, tegen den spiegel, als een narcis, die kwijnde
aan een waterboord.
Crispinus boog zich. Zijn hand voelde den zoon van zijn zuster
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met angstigen zelfzorg aan. De knaap lag, flauw, in kilkoud zweet....
Daar ginds was de Keizer opgestaan; hij naderde op zijn beurt de lange galerij af.
Hij zag links en rechts in de spiegels, terwijl hij naderde, langzaam, zich slepende,
in durende achterdocht, in zwijgende vervolgingswaanzin. Toen hij Cecilius genaderd
was, zeide Crispinus:
- Goddelijke Augustus, de knaap is bezwijmd....
De Keizer antwoordde niet. Hij, op zijn beurt, roerde met den voet het dansertje
aan; het bewoog niet. Toen, zwijgend, maar met een grijns van minachting tegen
Crispinus, ging de Keizer voorbij.... In de spiegels vóor zich loerde, loenschte hij
naar zijn gunsteling, die eenmaal den Tarbot.... Toen verdween Domitianus, tusschen
twee der spiegels, waar een geheime deur was. Hij verdween als ware hij in het
spiegelsteen zelve verdwenen.
Crispinus wenkte de Praetorianen, die waren blijven staan bij den zetel.
- Neemt den jongen op, zeide hij. Voert hem naar zijn kamer....
Hij dekte met zijn eigen mantel Cecilius toe. De Praetorianen lichtten den
bezwijmden knaap op en droegen hem de spiegelsteenen langs. Het was of er in
hunne weêrspiegeling een ijl beweeg was blijven hangen van melodieuze dansing
en bloemeteêre kwijning....
Ongeveer ten zelfden tijd verscheen Earinus, door Crispina geleid, aan Cecilianus'
ziekbed. En hij zeide:
- Cecilianus, Cecilius laat je groeten en zeggen, dat hij het goed maakt.
Cecilianus, bleek, de groote oogen omkringd, lag als steeds op zijn bedde of een
niet wijkende koorts hem verteerde. Hij sliep nauwelijks, hij at nauwelijks, hij bewoog
niet. Hij zeide nu alleen, met zijn matte stem:
- Cecilius is, als hij niet dood is, ziek. Ja, Cecilius is ziek.... Hij heeft gedanst
tusschen te veel geschitter....
- Cecilius laat je zeggen, Cecilianus, ging Earinus voort; dat je sterk moet zijn en
gezond moet pogen te worden. En opstaan. En eten....
- Ja, zeide mat de knaap.
- En dat je niet ziek meer bent, als hij terug komt.
- Neen, kreunde Cecilianus en weende.
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Earinus vertrok. Crispina verzorgde haar zoon. Zij verzorgde hem met hare slaven,
slavinnen, als ware hij een zieken prins geweest. Hij lag in zijn kamertje, dat uit zag
op het sierlijke a t r i u m , waar de dolfijn den Amor in zijn staart hield gekronkeld
en de fonteinstralen blies, in de water-doormurmelde, geurige, zongetemperde weelde
van een verfijnden patriciër. Als Crispina hem daar liggen zag, meestal zwijgende,
roerloos, bleek en starend terwijl een fluitspeelster op den drempel heel zacht floot,
terwijl ooft en gebak en sneeuw-gekoelde sorbet op een drievoet naast hem stond,
terwijl zij zelve zijn blonde haren borstelde, borstelde en geurde, had zij haar zoon
wel lief, zoo als een meisje haar pop had lief gehad, maar dacht zij tevens, altijd, aan
de tweehonderd-vijftigduizend sestertiën, in het contract vermeld....
(Wordt vervolgd).
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De weg
door J.L. Walch
Zoo langzaam zijt Gij aangeschreden....
in droom aanschouwde ik lieflijkheden
waarin Uw lach het lichte was....
Toen waakten zacht mijne oogen open;
en 'k wou, maar kon niet langer hopen:
dat Dát er was.
De kamer stond als alle morgens,
al leefde er ergens iet verborgens,
dat me aldoor vragend peinzen deed.
Ik heb dat wondre meegedragen;
het lag gemengd in al mijn dagen;
in wàt ik deed.
De wereldsche luidruchtigheden
schenen verwonnen en verleden al vroeg 'k mij zelven nog: waarom?
Maar in mij leefde staag die rilte
van Uwen lach, die in de stilte
veel zoeter glom.
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En immer woudt Gij náder komen....
Tot 'k door mijn wezen voelde stroomen
Uw hoogen wonderbaren wil;
en 'k eigen willen voelde falen;
en ieder willen werd een talen
naar Uwen wil.
Gij deedt me al wereldsche bedoelen
als voos en waardeloos gevoelen,
en goot me één diep verlangen in;
'k ontwaarde in mij Uw genade,
wanneer ik ging Uw stille paden,
zoo diep van zin;
Ge ontnaamt mij één voor één de beelden
van werelds lust en werelds weelden,
die woonden tusschen U en mij;
armoe, verlatenheid en lijden
hielde' in zich inniger verblijden:
dáárin zijt Gij!
Neem dan nog 't laatst wat mij verheugde:
mijn vrienden en mijn roep van deugden,
ja ook díe ijdelheid: mijn naam!
Neem mij mijn kunnen en mijn krachten;
doe mij door iedereen verachten;
dát zij mijn faam!
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Neem, neem wat mij nog rest aan zinnen,
dat ik niets kan, dan U beminnen;
ja, maak mij blind en doof, o Heer!
Sluit al die venstren van mijn wezen,
daarbinnen wil 'k Uw naam slechts lezen,
en niets, niets meer!
Word Gij mij alle drank en spijze,
Word Gij mijzelf, dat ik niets prijze
van der geschapenheden schijn;
dat 'k van geen tijd of wereld wete,
en alle zelfheid zij vergeten
in enkel: Zijn.
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II
Gij staat gelijk een donkre toren;
en om zijn randen zie ik gloren
der wereld schijnsel.... Wilt Gij niet?
Wilt Gij geen licht zijn op mijn handen;
en niet het vuur waarin 'k mag branden....
Gij wilt het niet?....
Uit mij geweken is 't geflonker;
Gij staat nu buiten mij en donker ik ben verlaten en versmaad.
De wereld had ik prijsgegeven;
naar U vloog uit mijn heele leven het is versmaad.
Is het versmaad? Mijn oogen smeeken
naar Uwe duisterheid. Geef teeken,
o maak 't met éénen glimlach góéd....
Zoo diep wanhopig wacht ik, Vader.
.................
Gij blijft verhuld.... Mijn ziel kruipt nader
naar Uwen voet....
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III
Zoo wacht ik weken. Mijn gedachten
gaan wegen naar Uw wezen trachten.
Hoe moet ik worden, dat 'k U vind'?
'k Ga drijven als een stille vogel
om Uwe hoogt'. Ik word een kogel.
Ik word een kind.
'k Wil u omvlijen en doorboren
'k laat U mijn schaamle klachten hooren De toren blijft maar zwart en stil.
Eindelijk is mijn moed verloren 't Was ál vergeefsch - Ik ga verloren
in 't nachtgeril.
Mijn hopelooze blikken glijden
den einder langs. Dit is geen lijden,
dit is de schrompling van den dood.
Het is een machteloos, gelaten
zich door den wind verstuiven laten....
...............
En God is groot.
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IV
‘En God is groot’. - God is ontzaglijk;
en teeder. - Ach, ik ben belachlijk;
een pover vod aan Zijnen voet.
O, dat ik Hem toch zóó mag weten!....
................
Láát ik dan zijn van Hem versmeten;
zóó is het goed.
Daar ligt de wereld.... Ik, verwaande,
die haar verwierp, boven haar gaande Vol hoogmoed was mijn dwaas gebaar.
O, 'k voel mij rood van schaamte.... Vader,
vergéving....
Hoe?
Gij glimlacht, váder?
Wordt mij gewáár?
En 'k mág nog....
O, van al de zielen,
die ginder in de wereld krielen,
ben ik de kleinste en slechtste, God Zíj weten zich eerbiedig vérre
van U, en van de witte sterren,
bron van hun lot.
Laat mij hen dienen al mijn dagen;
in ootmoed alles daar verdragen oneindig méér verdient mijn schuld.
En dan,.... misschien,.... na zwáre jaren,
mag 'k éven in mijn hart ervaren,
dat Gij mij duldt?....
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De man met de drie vrouwen.
Door Gabriële Violanti.
Voor André.
Het was een warme dag. De groote hemeldeuren stonden breedopen, af en toe woei
een windje aan, dra weer verluwend. De zon brandde fel, de hitte gloeide en stak
geweldig. Heerlijk koel was het in de schaduw der Paradijstuinen en 't hemelvolk
zat genoeglijk onder de hooge boomen, lui uitgestrekt in het gras of steunend tegen
een stam. De heiligen hadden hun aureool afgezet en de gouden kronen lichtten
schitterflonkerend in de beweeglijke zonnevlekjes, die vielen door 't gebladerte en
grillig dansten op den grond. Sommigen rookten, behagelijk leunend in een breeden
armstoel en bliezen de rookwolkjes voor zich uit; anderen sliepen en het eerwaardig
hoofd knikkebolde op de borst of lag rustig achterover in de zachte kussens van den
stoel. Sinte Pieter zat bij de deuren onder een zonnescherm en waakte geduldig. Soms
overviel hem een vakerige loomheid en geeuwde hij geweldig, maar hij hield zich
goed. Eeuw na eeuw had hij zijn taak vervuld, ijverig en secuur, en kweet zich van
zijn plichten met een voorbeeldige trouw. Hij was oud geworden: zijn lange, witte
baard golfde aartsvaderlijk op zijn borst, en zijn vriendelijk gezicht met de
onderzoekende oogen trok vol diepe rimpels. De hitte werd hem echter te machtig.
Hij vocht een poosje tegen den opdringenden vaak, lang keek hij uit op het hemelpad
of er soms een zieltje naar boven schreed. Niets zag hij en 't bevreemdde hem niet,
want wie zou het gewaagd hebben in zoo'n weer den moeilijken tocht langs het rotsige
pad te ondernemen. Gerustgesteld dommelde hij eindelijk in en sliep weldra gerust.
Sonoor ronkte de ademhaling in zijn neus, zijn halfgeopende mond plooide in een
vriendelijken glimlach. Zijne handen lagen op zijn buik
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en heel zijn eerbiedwaardig wezen ademde in groote rust en kalmen zielevrede...
Het was stil in 't Paradijs. De lofzangen verklonken in de verte. Allen genoten van
het middaguur en sliepen of droomden onder de schaduwkoelte, die neerschemerde
uit het scherm der dichte bladeren. Alleen de Vader waakte en Zijn alziend oog pijlde
in de ruimte, waar de werelden wielden en bolden, harmonisch brommend en snorrend,
draaiend en keerend op hun assen; de werelden die Zijn hand eens zaaide in het
Hemelveld. Hij was in gepeins verzonken. Aandachtig volgde Hij den loop der aarde
en fronste de wenkbrauwen. Veel werk gaf Hem die planeet en dankbaar waren ze
niet, de nietige stervelingen.. Lang keek Hij en Zijn wonderlijke oogen blikten
weemoedig. Geen toorn was in Hem, maar een stil verdriet, als een goede vader, die
lijdt om de zonden van zijn kinderen en ze alle vergeven heeft in 't groot erbarmen
van zijn liefdevol hart. Toen keek Hij op, glimlachend om de rust die heerschte in
de tuinen en Zijn hand streelde zachtekens een gouden zonnestraal. Hij kreeg Sinte
Pieter in 't oog en almeteens een menschenfiguur die aanschreed op het pad, zweetend
en hijgend, maar dapper opklom, eindelijk de poort bereikte, brutaalweg binnenstapte,
even verbaasd rondkeek en den heiligen man op de teenen trapte. Deze bromde in
zijn slaap, ontwaakte echter niet en sliep door, gerust van geweten. De zonderlinge
indringer tuurde in alle richtingen, waagde zich enkele stappen vooruit, viel over de
beenen der snurkende engelen. Eindelijk bemerkte hij den Vader, die hem aanzag
met vragenden blik. Kordaat stapte hij op Hem toe, groette beleefd met sierlijke
buiging, vroeg dan vriendelijk: ‘Pardon, Mijnheer, kunt U me soms niet zeggen hoe
ik toch in den hemel kan komen? Ik loop nu al den ganschen dag en 't begint me
vreeslijk te vervelen.’
‘In den hemel? Maar vriend, je bent er al.’
‘Zoo.’ In zijn stem klonk spijt. 't Was hem aan te zien dat hij het zich heel anders
had voorgesteld dan het er uitzag. De Vader bemerkte het, kreeg pret in den leuken
vent. Plagend vroeg Hij:
‘Waar dacht je wel te zijn, toen je hier binnenstapte?’
‘Nou, eerlijk gezegd, in een afdeeling van het Leger des Heils.’ Hij keek nog eens
aandachtig rond, bromde iets van slaapkoppen en luien boel. Het zweet perelde op
zijn voorhoofd, onbewust scharrelde hij naar zijn jas om er zijn zakdoek uit te krijgen,
schoot toen in eenvroolijken lach om 't dwaze van zijn beweging.
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‘Ja’, zei hij als om zich te verontschuldigen en ietwat verlegen met z'n naakt figuur,
‘'k heb me danig moeten haasten om uit die vervloekte kist te komen. Die ellendige
pieren hebben waarachtig mijn kleederen opgepeuzeld en ik heb de grootste moeite
gehad om mijn lichaam te redden uit de pooten en de muilen van al dat vies gebroed.’
Beiden waren ze er vroolijk om, de Vader had danig lol in den man.
‘'k Zal je helpen’, zei Hij vriendelijk en meteen schelde hij het kleermagazijn op,
vroeg om een pak en beval het dadelijk te brengen.
‘Nou’, meende de vreemdeling, ‘'t is hier modern ingericht hoor. 't Begint me
heusch te bevallen. En heeft U ook centrale verwarming?’
‘Ja’, antwoordde de Vader, ‘maar heel anders dan bij jullie. Wij leiden de
zonnestralen in buizen en hebben nooit last van rook of lek. In den winter zul je zien
hoeveel practischer het is en natuurlijk zooveel goedkooper.’
De man beaamde het, wilde nog wat zeggen, maar een auto kwam aangetoeterd,
hield vlak voor hem stil. Twee mooie dames stapten uit, de witte vleugels schitterden
in het zonnelicht. Hij kreeg een schok van ontroering, begreep dat die teere wezentjes
engelen moesten zijn. Ze kregen voor hem een lang kleed uit de auto, pasten het aan.
‘'t Stond heel mooi’, prees hij zichzelf, ‘echt Grieksch. 'k Heb er altijd veel voor
gevoeld, want’ en hij wendde zich tot de engelen, ‘U moet weten, ik dweep met de
Grieken. Kent u Homerus, juffrouw?’ De aangesprokene keek hem onnoozel aan.
‘De Grieken?’ vroeg ze bedeesd, ‘wat zijn dat, Mijnheer?’ Verbaasd nam hij haar
op, dacht een poosje na: ‘Ach ja,’ lachte hij goedig, ‘'t is waar ook, de Grieken wonen
op den Olympos bij Zeus en Eros. Maar ik blijf liever hier,’ knipoogde hij, ‘U is
werkelijk heel charmant.’
Een paar heiligen kwamen aangestapt, de hitte begon af te nemen en 't rumoer had
hun slaap verstoord. Weldra vormde zich een kring om den man, die allen aandachtig
opnam en spijt had geen visitekaartjes bij zich te hebben om zich maar al dadelijk
aan zijn toekomstige makkers voor te stellen. Luid klonk op eens de stem van den
Vader en zich richtend tot den vreemdeling, zei Hij: ‘Luister vriend. Ik vind het goed
dat je gekomen bent, maar de wet eischt dat je eerst vertelt van je leven op aarde. Is
het goed geweest, dan mag je blijven, anders.... zul je het Paradijs moeten verlaten.’
's Mans gezicht betrok, daar had hij niet op gerekend! Rustig vervolgde de Vader na
een poos: ‘Volg ons dus naar de rechtzaal.’
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Allen stonden op en gingen in stoet door de tuinen en kwamen weldra aan een prachtig
gebouw. Zij traden binnen, de Vader nam plaats op Zijn stoel van goud en zilver.
Voor Hem bevond zich een groote weegschaal; een engel, schooner en statiger dan
de andere hemelingen hield ze hoog opgeheven. Een tweede stond naast hem, een
vlammend zwaard flitste veelkleurig in zijn fijne handen. Vele heiligen en engelen
kwamen in de ruime zaal en zetten zich op de marmeren zetels. Opeens werd hun rij
verbroken, een engel liep op den vreemdeling toe, die bedrukt voor de weegschaal
stond, eenigszins nerveus afwachtend de dingen die komen gingen. Hij was in wit
gewaad, en 't blonde haar golfde over zijn schouders in gouden krullen. Een tweede
en een derde maal liep een engel op hem toe en de tweede was in 't blauw gehuld en
bruine lokken kransten om zijn hoofd; en de derde was in rood gewaad en zwart
kroesden de vlechten in zijn hals. De eerste kuste hem op het voorhoofd, de tweede
kuste hem op de oogen en de derde kuste hem op den mond. Verbaasd keek hij hen
aan en ze lachten hem toe, gelukkig en verheugd. Toen herkende hij de drie lichtende
wezens, een groote blijheid klonk in zijn stem, toen hij hun namen noemde. En
Blanche heette de witte engel, Mireille sprak hij de blauwe toe en Violante was de
roode engel, die hem zoende op den mond.
De Vader ontstelde, ontzetting sloeg in de gezichten der pieuze rijen. Een oogenblik
was het stil, hoorde men alleen het zoemen van een bij, die botste tegen een venster
en brommend een uitweg zocht naar buiten. Dan kwam er beweging in de verschrikte
menigte, luide stemmen riepen op dreigenden toon. De Vader gaf een teeken met de
hand, twee cherubijnen traden aan. Zij hielden een koperen bazuin hoog opgeheven,
schallend klaterden de klanken neder. Weldra was de rust hersteld en de drie
jonkvrouwelijke engelen namen plaats op de eerste rij der toehoorders.
Opnieuw scheurden de koperen tonen de luisterende lucht. Toen ving het verhoor
aan. De Vader richtte zich tot den man, die heelemaal beteuterd door 't ongewone
van 't geval en het onverwachte terugzien van zijn lievelingen, zich tevergeefs trachtte
te herstellen en rustig te antwoorden. Het strenge oog van den engel, die de weegschaal
onbeweeglijk aan zijn vinger deed zweven, rustte koud en dreigend op zijn kalen
schedel. En het zwaard van vuur danste voor zijn knippende oogen met duizend
groene en roode zonnetjes. Ietwat schroomvallig en na een poosje nadenken
beantwoordde hij de eerste vraag, die hem vroeg om zijn naam. Hij vermoedde wel
dat hier niets te winnen was
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met valsche opgaven en gelaten zei hij eindelijk: ‘Paul de la Lupanaire.’ ‘Komende
van?’ Weer een oogenblik van aarzeling, dan zachtjes: ‘Van Parijs.’
Het was verschrikkelijk. Een diepe rimpel trok over het voorhoofd van den Vader,
de weegschaal sidderde vervaarlijk, een groote vlam sloeg uit het zwaard. Achter
zich hoorde hij verward gemompel van verbazing, gestommel van voeten en plotseling
gilde een scherp fluiten door de zaal. De aureool van Sinte Niklaas zakte scheef, een
paar heiligen verlieten, luid protesteerend, het verhoor. Het kabaal groeide, een appel
schoot rakelings langs zijn oor en plofte met een doffen pats tegen de weegschaal.
Het bruine vocht van de rotte vrucht plekte het witte kleed van den engel, die
verbolgen keek en woedend de schaal weer schoonwreef. De bazuinblazers toeterden
geweldig, hun kaken zwollen van de danige inspanning. Eindelijk kwam er wat stilte,
de Vader gaf een wenk aan den engel met het zwaard. Deze trad op de menigte toe,
zijn wapen vlamde geweldig. Allen weken en verlieten de zaal, rumoerig stampend
met de voeten. Sinte Pieter klaagde wanhopig, wist zich schuld bewust en trachtte
het geval uit te leggen aan zijn collega Thomas, die ongeloovig, allerlei vragen stelde.
Na veel moeite verdween de laatste hemeling uit de zaal en werden de deuren gesloten.
Ernstig was het geval. Nimmer nog had een bewoner van de wufte stad het Paradijs
betreden. Veel slechts hoorde men er van en laatst nog had ‘De Hemelbode’ er in
krasse bewoordingen over gesproken. De Vader stelde nu op korten toon vele vragen,
die allen door Paul verward werden beantwoord. En hij zag hoe telkens de weegschaal
zakte aan één kant en dieper' al dieper overhelde. Zwaar drukten zijn vele zonden en
slechts gering was het goede dat hij op aarde had verricht. Hij moest zich inspannen
om zich iets te herinneren, sprak van de oude vrouw die hij eens op straat had
opgeraapt; van het hondje, dat hij redde uit de handen van kwajongens; van de
liefdadigheidsvoorstellingen die hij bijwoonde. Maar hij zag het wel: 't gaf alles heel
weinig. Ternauwernood helde de schaal naar den anderen kant. En telkens, na elke
nieuwe vraag, zakte ze al maar dieper aan den kant der zonden. Hij stond zich te
bezinnen, wanhopig denkend aan al hetgeen hij op aarde toch kon gedaan hebben,
maar 't was alles mis, heel zijn leven voelde hij nu als een groote leegte, een
ontzettende mislukking. Een paar tranen van berouw liepen langs zijn gladgeschoren
kaken. De schaal raakte bijna den grond. Dreigend stond de engel met het zwaard
naast hem, gereed hem te jagen uit het Paradijs en de oogen
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van den Vader waren heel droef, heel weemoedig, maar van een onverbiddelijke
strengheid.
Toen voelde Paul ineens een warm gevoel zijn hart doorstroomen. Zijn oogen
verhelderden, een blijheid jubelde in hem op. Alles was nog niet verloren. Hij dacht
aan de drie vrouwen, die zijn leven hadden verheerlijkt in vele zalige stonden van
geluk. ‘Blanche, Mireille, Violante’ mompelde hij zachtjes voor zich heen en 't was
hem een zoete wellust zich te herinneren het verleden en de wondere liefde.. En zie,
kletterend sloegen de schalen om, hoog in de lucht hing nu de schaal der zonden, en
tot den grond boog door de schaal zijner deugden. Een groote vreugde zong in zijn
hart; de engelen lachten hem toe met vriendelijke gezichten en blij schalden de
trompetten. De deuren werden geopend, weer stroomden de rijen binnen en allen
zagen de schaal en allen waren verheugd. Alles scheen vergeten, jubelend klonk de
lofzang hem tegen, schreiend van geluk stonden om hem de drie heerlijke engelen
en kusten hem beurt om beurt. Plechtig werd hij toen opgenomen in der hemelen
glorie. En het was vrede in de tuinen van God, waar de vogelen zongen een wonderlijk
koraal van lofgezangen.
Toen wenkte weer de Vader, en dadelijk was het stille in de vreugdevierende
schare. ‘Kies nu, mijn zoon, uwe bruid,’ zeide Hij. ‘Eén is u toegewezen, met haar
zult gij plaats vinden in de rij der uitverkorenen.’ Paul verbleekte, zag Blanche aan
en Mireille en ook Violante vergat hij niet, want zij leunde dicht tegen hem aan en
heet brandden nog haar zoenen op zijn mond. Lang dacht hij na; liefelijk als een
herderszang was in hem de herinnering aan Blanche. Zij was hem lief om zijn jeugd,
waarin zij gebloeid had als een kuisch maagdeke, dat offerde heur teerheid aan zijn
verlangen. Een zachte stemming kwam over zijn ziel, hij zag zich weer jong in 't
groote huis van Moeder en Blanche was om hem heen, Blanche, heel teer en gracielijk,
als de bloemekens die bloeiden in den tuin en geurden in de avonddeemstering. Hij
hoorde een verren zang van violen, zoetekens neurieden de klanken in de vredige
hemelhofjes. En hij koos Blanche, de witte engel en nam ze in zijn armen, kuste ze
verteederd. En zag niet hoe Mireille hatelijk zich keerde van hem af en Violante met
kwaden blik en wild verlangen toornig en jaloersch hem volgde van verre, als hij
ging met Blanche naar heure woning...
Dra bereikten zij een liefelijke vallei. De ondergaande zon spiegelde goud-roode
banen van licht op het water van een kalmen vijver, die rustig te droomen lag in de
deemstering. Daar woonde Blanche, stil
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en gelukkig, wachtend tot hij komen zou, dien zij nu zoo heel veilig bij zich wist.
En ze waren gelukkig als twee kinderen, die weten van geen leed en van geen
smartelijk verlangen. Daar woonden ook, aan den anderen oever van het water, Dante
en Beatrice, het uitverkoren paar der reinste liefde. Lang zaten ze bij elkaar dien
avond, en genoten van de rust en van hun zalige liefde. Dan legden zij zich ter slape,
in hetzelfde blanke bed en namen elkaar met kuische vreugde. De nacht zilverde
sterrelichtend over de vallei en ze sliepen in elkaars armen, dankbaar om het geluk
en den kalmen vrede...
Het liep zoowat tegen twee uur. Een groote stilte heerschte in de tuinen des Heeren.
Allen sliepen den slaap der rechtvaardigen. Blanche ontwaakte, kuchte, lag een poosje
stil, moest weer kuchen. Een stikkende rook vervulde allengs de kamer, een vreemde
rosse gloed flikkerde op door de ruiten. Zij stiet Paul aan, die grommend wakker
werd, niets begreep van 't spel, verdwaasd tastte naar de vrouw naast zich en zich in
de eerste paar seconden maar niet herinneren kon waar hij, om den drommel, beland
was. De Mascotte was het niet en bij Maxim zag het er heel anders uit. Maar Blanche
redde hem uit zijn verlegenheid en nu werd hij ook de brandlucht gewaar. Hij sprong
uit het bed, hoestte, wierp het venster open, keek naar beneden en vloekte geweldig.
Blanche was er heelemaal van ontdaan. Met een paar woorden maakte hij haar diets
dat het huis in brand stond en er zoo gauw mogelijk moest gevlucht worden. De
vrouw begon te jammeren, nijdig bitste hij haar toe te zwijgen. Vlug schoot hij zijn
kleederen aan, liep den gang op, kwam na een oogenblik terug met de tijding dat de
trap in brand stond. ‘God, God,’ jammerde het vrouwtje al maar door met bange
snikken en radeloos handenwringen. Paul liep naar de telefoon, die naast het bed
hing, belde aanhoudend. Geen gehoor! 't Kantoor was natuurlijk gesloten, maar hij
dacht er zoo gauw niet aan. Moedeloos liet hij den hoorn vallen, besloot dan ten
einde raad de vlucht langs het venster te beproeven. Ze bonden een paar lakens
aaneen. Dat hielp. Vlug gleed hij naar beneden, wachtte er Blanche op, die onbehendig
naar beneden sukkelde, verward geraakte in haar rokken en met een plof in zijn armen
viel. Aan blusschen viel niet te denken; door de langdurige droogte vlamde het hout
met knappende, lichthelle vlammen en weldra stond het huisje in vollen gloed.
Verschrikt door den ongewonen glans en de brandlucht kwamen een paar engelen
toegeloopen, de brandweer werd gealarmeerd. Spoedig reed ze aan, luid klingelend
en toeterend door de stilte van den nacht. Meerdere heme-
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lingen liepen te zamen; vele heiligen in nachtgewaad, zonder aureool, sloften aan op
pantoffels en sommigen waren op bloote voeten. Sissend spoten de waterstralen op
het vuur, stoomend verdampte het water. De vijver werd leeggepompt, slijkerige
droesem verstopte de leidingen. Een sprong er met een luiden knal. Dante, die dapper
meehielp, kreeg de volle lading in zijn zacht-streng gelaat. Ook Vondel kreeg er zijn
deel van. Beiden stonden een poos beteuterd, wreven het slijk uit hun oogen en gingen
gauw naar huis om van kleederen te verwisselen.
Intusschentijd was de boel ingestort en weldra verminderde de hevigheid van het
vuur. Niets kon er gered worden en Blanche schreide wanhopig. Paul gelukte er niet
in haar te troosten, hoe lief en vriendelijk hij ook deed. Als de brand stilaan uitwoedde,
kwam Beatrice op hen toe. Gracielijk en met een nobel gebaar noodigde zij hen uit
en blij volgden zij haar in het mooie huisje. Een kamer werd in orde gebracht, de
edele Bice schonk wijn in fijn kristallen roemers, de beide mannen bleven nog wat
napraten. Paul had veel gehoord over den Florentijnschen dichter en gezellig zaten
ze bijeen, genietend van den ouden, geurigen Bourgogne, die in de glazen kleurde
als donkerroode gloed van rijpe druiven in zonnegoud. Het schemerlichtte,
rozig-blank, toen Paul zijn kamer opzocht waar Blanche rustig sluimerde. Geluidloos
kleedde hij zich uit, legde zich voorzichtig naast zijn blanke bruid en sliep spoedig,
uitgeput door de vermoeienissen van den onrustigen nacht. Geen van beiden
vermoedde, hoe de brand was ontstaan en niemand had Violante bemerkt, die
heimelijk alles bespiedde van achter een dikken boomstam...
Laat in den morgen ontwaakten zij. De zon stond hoog in de lucht, tallenkante
klonken de lofgezangen uit vele violen en harpen en zilverklaar engelengeluid. De
milde gastheer bood hun aan, de eerste dagen bij hem te blijven, zoodat ze rustig
konden uitzien naar een nieuwe woning. Welgevallig was hem hetgeen Paul vertelde
van Parijs en van Florence en van de zonnige landen van Italië. En Beatrice had
Blanche lief, het zacht-teere meisje, dat zoo lange op haar lieveling had gewacht.
Heerlijk ging de dag voorbij. De vreugde van het bestaan doorgolfde elken klank
en elke beweging was als een wijding van het leven in de pure regionen van het
Goddelijk licht. Zij gingen naar de Opera, waar Glück zijn Orpheus dirigeerde en
waar het al maar zong uit de violen de vredige rythmen en klankrijke melodieën,
verheerlijkend het rijk van vrede en van geluk. Het verwonderde Paul dat het stuk
zoo gauw

Groot Nederland. Jaargang 15

401
was afgeloopen en alleen de hemelscène telkens weer herhaald werd. Ontelbare
malen zongen de koren het loflied en prezen de hemelsche gelukzaligheid. Dante
vertelde hem dat de censuur de andere, al te heidensche, tooneelen verboden had en
Glück zich houden moest aan het verhevene alleen. Toen de voorstelling afgeloopen
was en de muziek heur eindelooze Paradijsverheerlijking had geëindigd in een laatsten
klank van uitzingende viool, verscheen Wagner die dadelijk aan 't werk ging en met
vuur de herhalingen van Parsifal leidde. Het stuk zou de volgende week opgevoerd
worden, maar de tenor was ziek gevallen en nu moest zijn plaatsvervanger dag en
nacht studeeren om klaar te komen.
De zieltjes, die in den loop van den dag waren aangekomen, wisten te vertellen
dat er in den laatsten nacht op de aarde een prachtig Noorderlicht was waargenomen,
maar dat dikke wolken zich hadden samengetrokken en het vreeslijk geregend had.
‘Een heel zonderlinge regen,’ meende een der vertellers, ‘slijkerig en vuil’...
De avond doomde over de landen, de zangen verklonken, de maan scheen in de
blauwe lucht. Zoete geuren dreven onder de hooge, statige boomen der tuinen,
waaronder Blanche en Paul zachtekens te droomen liepen, hand in hand, glimlachend
om het zalige geluk hunner liefde. Plots stond een donkere gestalte voor hen, dreigend
hief zij den arm op, wierp dan met een forsch gebaar een voorwerp, dat zij in de
opgeheven hand hield. En vluchtte met een schellen lach. Ontzet bleven de twee
gelieven staan, vlak voor hun voeten zagen zij het ronde voorwerp de ruimte inschieten
en ontploffen met een hevigen knal. Ze kwamen er ongedeerd van af, waren er met
den schrik van bevrijd. De bom was door een ronde opening, waar een ster had
gehangen, die toevallig in reparatie was, de leegte ingetuimeld. De lach van den
verraderlijken aanvaller trilde nog treiterig in het verdwaasde brein van Paul en op
eens wist hij dat het Mireille moest zijn die hem zoo vriendelijk haar visitekaartje
had overhandigd. Hij werd er wee van en voelde een groote behoefte om kalm alles
te overdenken en te bepraten met zijn wijzen vriend, die de hel had bezocht en wist
van vele booze streken, de verborgen oorzaak. Hij riep een taxi aan, beurde er met
de hulp van den chauffeur de bewustelooze Blanche in. Spoedig was de Casa Vita
Nuova bereikt. Op aarde hadden de geleerden op hun sterrenwachten een nieuwe
komeet waargenomen, die dreigend op de aarde aanstuurde, maar in de ruimte
verdween, even geheimzinnig als ze er verschenen was.
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De nacht bracht rust en vrede, Paul wist niet zoo heel zeker meer of het wel Mireille
was geweest; hij kon zich vergist hebben en 's morgens dacht hij er niet meer aan in
de drukte van den nieuwen dag. Dante zou dien ochtend een lange reis ondernemen.
Eindelijk was het hem, na vele verzoekschriften en talrijke besprekingen, gelukt van
het Hemelbestuur de toestemming te verkrijgen Virgilius te verlossen uit den
hellebrand. Triomfantelijk zou hij hem het Paradijs binnenleiden, waar voortaan de
herdersfluit zou pijpen voor het met bloemen getooide beeld der schoone Venus.
Beatrice lachte en deed wat overspannen, want de reis was gevaarlijk en heur lieveling
kon niet terug zijn voor den avond. Ze pakte allerlei broodjes in een handtaschje, gaf
hem duizend raadgevingen met lieve woordekens, en kuste hem vele malen het ernstig
gezicht. Allen deden hem uitgeleide tot aan de poort, bemoedigend lachend knikte
hij Beatrice nog eens toe. Toen verdween hij aan een kromming van het rotsachtig
pad en aanvaardde den tocht naar de sombere grotten der hel.
De ochtend verging ongemerkt in de middagstonde en na den lunch begaven
Blanche en Paul zich op weg naar den schouwburg, waar Rachel dien dag optrad.
Beatrice bleef tehuis, zij voelde zich niet lekker en zou liefst maar wat rusten. Het
gebouw lag op een afgelegen plaats en 't was een heel eind loopen. Onderweg kwamen
zij Violante tegen, die met Mireille druk pratend voorbij liep, zonder op te zien of
te groeten. Blanche werd heel bleek en ook Paul voelde zich niet gerust. Opeens
scherpte een hevige pijn in zijn hals. Instinctmatig bracht hij de hand aan de pijnlijke
plek, trok ze snel terug toen hij ze klam voelde. Wat bloed plekte aan de vingers.
Blanche zag het, bleef verschrikt staan. Hij keerde zich om, juist toen Blanche op
haar beurt angstig een gil slaakte en de hand aan den mond bracht. Nog een paar
steenen vlogen tegen hen aan. Het werd Paul te machtig. Dreigend liep hij op de
vrouwen toe, die hem koel-beraden afwachtten en hem te lijf gingen, krabten en
beten als razende dieren. Blanche snelde toe, kreeg haar deel van de milde giften en
weldra was het gevecht hevig en verwoed aan den gang. Engelen, serafijnen,
cherubijnen, heiligen kwamen op het geweld der woedende gillen toegeloopen, men
trachtte de vechters te scheiden, liep stampen op en pijnlijke builen. Samson, wiens
haar weer in lange krullen over de schouders golfde, kreeg eindelijk Violante te
pakken, die tierde en schopte, schold en zich wanhopig poogde los te wringen. Heur
kleed scheurde, de volle borsten puilden er uit als blanke vruchten op een roode
schaal. Het kabaal werd al-
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gemeen. Blanche en Paul sloegen er op los als razenden, Mireille lag nu onder, maar
verweerde zich als een furie, sloeg Paul met de vuist vlak op den neus. Het bloed
gulpte er uit in breeden stroom, bewusteloos van den slag liet hij haar los. Zij maakte
er van gebruik Blanche den arm open te krabben en heur kleed middendoor te
scheuren, zoodat het arme kind driekwart naakt en jammerlijk huilend van pijn en
schaamte, uitgeput neerzonk. Mistral nam de gelegenheid te baat Mireille onschadelijk
te maken en weldra was het gevecht ten einde. Deerlijk gesteld zagen ze er allen uit.
Mireille en Violante werden weggevoerd, een draagbaar werd gehaald, waarop men
voorzichtig Paul neerlegde die nog altijd bewusteloos lag en hevig bloedde. De
treurige stoet begaf zich op weg. Schreiend liep Blanche naast de baar. Langzaam
kwamen de dragers vooruit. Zoo bereikte men ten slotte de Casa van Dante, en werd
Paul te bed gebracht. In de opera zongen intusschen de koren: ‘Hier is het rijk van
vrede.’ Het klonk vreeslijk valsch en de schouwburg was leeggeloopen.
Zóó kon het niet langer aanloopen. In allerijl vergaderde de raad, de Vader was
heel bedroefd, Sinte Pieter keek stuurscher dan ooit. Er werd besloten een vergadering
te beleggen, zoohaast Paul in staat zou zijn op te staan en aan de beraadslagingen
deel te nemen.
De arme gelukzalige lag nog altijd met gesloten oogen zachtjes soms kreunend
en koortsig zich wendend en keerend op zijn legerstede. Blanche zelve, verbonden
en ingebusseld zat naast hem, moedeloos snikkend en de liefdevolle Beatrice hielp
hen beiden heel teer, vol toewijding. Zij legde koude compressen, bestreek de wonden
met welriekende zalven, sprak bemoedigend tot de schreiende Blanche. De avond
deemsterde allengskens. Bloedrood scheidde de zon en brandde in de ruiten met
fellen glans. Dan doofde langzaam de brand; het werd donker en laat. En Dante bleef
uit. Beatrice werd onrustig, maar ze hield zich goed, zorgde voor de beide gasten
altijd even geduldig en liefderijk. De fraaie lampen met de albasten kappen,
schemerden een fijn gouden waas in de kamer. Paul was bijgekomen, lag met open
oogen te staren. Soms zei hij wat op fluisterenden toon en dan boog Blanche zich
tot hem over, kuste de gezwollen oogen en den verwonden mond. De nacht viel in,
een vreemde stilte woog in de kamer. Beatrice trachtte te vergeefs haar onrust te
verbergen. God, als hem maar geen ongeluk was overkomen...! De weg was zoo ver
en zoo moeilijk en wie weet of alles in de hel wel zoo gemakkelijk ging als hij het
zich had voorgesteld.... Eindelijk weerklonken stappen in de verte; een paar minuten
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later trad Dante binnen met blijen groet. Hij vroeg dadelijk naar de gasten, had al
zoo iets van den strijd gehoord. Hij vertelde toen dat hij Virgilius mede had gebracht,
maar dat de reis langer had geduurd, dan hij had gedacht, omdat de dichter onderweg
over een steen was gestruikeld en de beeltenis van Venus, die hij pieus met zich
sjouwde, gebroken had. Ze hadden moeten terugkeeren, om er een nieuwe te koopen
bij Milo, daar zulke beelden in den Hemel niet te krijgen zijn. ‘En een Mariabeeld’,
meende Virgilius nadat Dante hem had uitgelegd hoe dat er zoo al uitzag, ‘kon
onmogelijk dienen, omdat Venus naakt is en nimmer nog met een kleed werd
gezien....’
Daarop gingen Dante en zijn geliefde slapen en de zoete liefde van Bice spreidde
voor den vermoeiden dichter het blanke rustbed van haar lijf....
De zieltjes die in den loop van den nacht aanklopten, vertelden van de vreeselijke
stormen die hadden gewoed op de aarde. De bliksem was ingeslagen te Parijs; een
groot gedeelte van de stad stond in lichte laaie ‘La Ville lumière!’ lachte een serafijn,
maar bestraffend berispte hem Sinte Pieter. ‘De verdiende straf der zonde en van het
verderf,’ profeteerde hij en dacht aan Paul, weemoedig en in knagend zelfverwijt.
Een paar dagen verliepen kalm en zonder schokkende gebeurtenissen. Violante
en Mireille waren veilig opgeborgen in de gevangenis. Paul genas spoedig en weldra
liep hij weer rond. Zijn rechteroog regenboogde in fraaie kleurschakeeringen, een
lidteeken groefde in zijn wang. Maar zijn stem vroolijkte weer, lucht-schertsend,
door de hemelsche tuinen en de hooge raad bepaalde den dag der vergadering waarop
allen werden genood om uitspraak te doen...
De plechtige dag kwam spoedig. De zon werd extra opgepoetst en de Hemel hier
en daar met blauwsel opgeknapt. Van tallen kante daagden de nieuwsgierigen op.
Het was gloeiend warm, maar niemand liet er zich door afschrikken. Karretjes met
ijs en vrouwkens met sinaasappelen en kogelfleschjes zorgden voor de noodige
ververschingen. Ook was er een venter met coco en aan het buffet van het Palace
Hotel verdrongen zich de rijke hemelingen in een sierlijke uitstalling van mooie
toiletten. Luid gonsden de stemmen, de meeningen waren verdeeld, hier en daar werd
er hevig getwist. Een paar letterkundigen gesticuleerden met driftige gebaren;
Boccaccio en Brantôme pleitten voor het goede recht van Violante en Mireille,
verheerlijkten de hevige passie, die den mensch drijft tot geweldige daden

Groot Nederland. Jaargang 15

405
en opstand in haat en toorn, als de liefde miskend wordt en vertrapt. Beets dacht er
heelemaal anders over, citeerde met zalvende stem aphorismen uit zijn Camera
Obscura, waarop Zola, woedend en geërgerd een bladzijde voorlas uit La Terre en
opkwam voor het natuurlijke leven, dat neemt en schept en voortbrengt zonder zich
te storen aan moraal of conventie. Verlaine, die in een zijner mystieke buien was,
begon een boetpredikatie over de zedelijkheid, die eindigde met een verheerlijking
der vrije liefde....!
Het rumoer groeide van minuut tot minuut, heftiger gonsden de stemmen en warmer
brandde de zon. Eindelijk klonk het Graalmotief uit de koperen bazuinen, en betrad
de Vader het hooge gestoelte, dat opgericht was in het midden van de opene ruimte.
Allen zwegen, afwachtend-luisterend, nieuwsgierig. Violante, uitdagend, en Mireille
terneergeslagen, kwamen aangestapt tusschen de rij der wacht, wier gouden helmen
blonken en schitterlichtten in het zonnegeweld. Blanche en Paul naderden langs een
anderen weg, bogen diep voor den Vader en namen plaats op de voor hen bestemde
zetels. De schuldigen bleven staan aan den tegenovergestelden kant. Violante blikte
vrijmoedig in het rond, lachte schimpend toen ze Blanche in het gelaat keek. Mireille
bloosde vuurrood en sloeg de oogen neer toen Paul haar even aankeek. En opeens
wist de arme man dat hij beiden zeer liefhad en 't deed hem pijn ze daar te zien, als
misdadigers geboeid....
De zitting werd geopend, lang en bedachtzaam sprak de Vader met zachte stem
en noodigde allen uit raad te geven en niet te oordeelen alvorens de feiten tot klaarheid
waren gebracht. Een oogenblik bleef het stil toen Hij eindigde; niemand trad naar
voren; Paul durfde niet bekennen wat zoo plots zekerheid in hem was geworden en
Dante, die zijn hulp beloofd had, zat er verlegen bij en vond het een moeilijk geval.
Shakespeare, die naast Bacon zat, bladerde gedachtenloos in de prachtuitgave van
Romeo and Juliet.... Eindelijk stond een grijsaard recht. Een witte baard golfde over
zijn borst en zijn eerbiedwaardig uiterlijk deed denken aan een der aartsvaders uit
vroegere eeuwen. De Vader knikte verheugd want Hij wist de wijsheid van dien
uitverkoren sterveling. Vele moeilijke gevallen had zijn rechtvaardige goedheid een
bevredigende oplossing gegeven en zijn faam was blijven leven in 's menschen
geheugenis. Schoon en koninklijk stond hij daar, de rechterarm een weinig op
geheven. De zon speelde in zijn lokken een stralenkrans van gouden tinteling. Hij
richtte zich tot
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Violante en Mireille en ook voor Blanche waren zijn wijze woorden. En wijzend op
Paul, ving hij aan: ‘O vrouwen, die hem niet opgeven kunt en alle drie hem bezitten
wilt, met goddelooze zonde, ziet mijn zwaard zal hem deelen in drie gelijke stukken
en elk een uwer zal ontvangen wat haar toekomt.’ Nauw had hij die verstandige
woorden geuit, of Violante riep schamper: ‘O wijze Salomo, ik geef jou mijn stuk’
en Mireille spotte: ‘Verheven slager, denk je ons te bedriegen lijk de twee onnoozele
vrouwen met het kind!’ Blanche zweeg, glimlachte slechts. Verbolgen ging de wijze
man zitten, maar 't was hem een troost in zijn bitterheid dat die vrouwen wisten van
zijn daden en gelezen hadden van zijn roem. Paul keek benauwd en was inwendig
blij dat men niet inging op het aanlokkelijke voorstel van den barbaarschen grijsaard.
Dat ontbrak er nog maar aan. Hij moest er even aan denken hoe ze hem wel zouden
verdeelen, want wie 't middenstuk kreeg.... ‘Helaas, waartoe verdwalen de geesten!’
hoorde hij achter zich mompelen op klagelijken toon.
Nog enkele venerabele persoonlijkheden schaften raad maar niets of niemand
voldeed. Schuld hadden ze niet, de vrouwen, want ach, jaloerschheid en haat waren
zij niet het zekere bewijs van een sterke liefde? En voor hun baldadig optreden hadden
ze reeds geboet. Men was ten einde raad....
Toen trad een gestalte naar voren, zoo schoon en zoo lichtend, zoo liefelijk en zoo
zacht dat allen plots zwegen en eerbiedig wachtten op het woord van de
wonder-heerlijke verschijning. De diepe oogen, waarin niets was dan zachtheid en
glans van groote barmhartigheid keken de vrouwen aan en Violante zelf sloeg de
hare neder voor den doordringenden blik, die niets verweet, enkel trachtte te begrijpen
en lief te hebben. Ook Hij had op de aarde geleefd tusschen zondaars en arme
verschopten en voor hen had Hij Zijn bloed geofferd, vóór vele eeuwen en,
schuldeloos, geleden voor hun zonden.... Hij sprak heel zachtjes, nauwelijks hoorbaar,
maar allen voelden wel Zijn woord, allen wisten dat Hij vertelde van de liefde, die
brandend dorst naar het lijden om den minnaar, en niets begeert voor zichzelf, niets
eischt voor al hetgeen zij geeft in wijd erbarmen. Zijn woorden bloeiden open als
zangen uit hemelsche harpen. Zijn woorden zongen als tresoren van geluk en
zaligheid... Niemand roerde, allen luisterden in gespannen aandacht en namen de
klanken tot zich als een boodschap van hooger leven, puurder van licht en glansrijker
van blijheid. Blanche schreide van ontroering, zij was bereid het offer te volbrengen
om het geluk van Paul en
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ze wist niet, de zachte, dat Paul liefhad hun drievoudige schoonheid, rood als leekende
vlammen in Violante; blauw als wijd open luchten in Mireille; blank als leliën in
Blanche en dat hij niet leven kon zonder hun bezit en geen offer hem brengen zou
de zalige harmonie der drie volle accoorden.... En onder het spreken der melodieuse
stem, benauwde hem het klare besef dat niets hielp en alles te vergeefs was. Ook Hij,
vermoedde niet; Hij, de gekruiste, die op aarde had geleefd en alles begrepen had,
de zonde en de reinheid, de misdaad en de deugd, en niets veroordeelde, maar
opvoerde tot zijn kern van licht. En Jezus zag het wel dat Zijn woorden geen oplossing
brachten en Hij zweeg plots, heel bedroefd en ging henen, met geluidloozen stap,
gebogen en moe, als een die te veel gezwoegd heeft en gestreden en het hoofd buigt
in gelaten berusting...
Een wijle nog bleef de betoovering over allen, dan week ze stilaan voor het besef
dat ook Hij niet wist en het opgaf. De wijsten peinsden en putten zich uit,
wanhopig-zoekend naar wat allen bevredigen moest, maar ze bleven suffen en denken
tot zij er hoofdpijn van kregen en het opgaven met een zucht. Sommigen sliepen in
en Sint Antonius snorkte oneerbiedig. De aandacht verslapte; Paul werd verlegen,
kreeg hevigen dorst en zoog op een citroen. Violante kreeg een zenuw-crises van
wanhoop. Men hielp haar met water en Hoffman en spoedig kwam zij bij, om opnieuw
nerveus te snikken en met de handen te wringen. De Vader keek smeekend rond.
Was er dan niemand bij die duizenden, die iets verstandigs wist te vertellen? Zijn
oog viel op de slapers; hun onverschillige houding griefde Hem zeer en bestraffend
toornde zijn blik....
En zie, daar kwam plots een vrouw naar voren. Vuurrood stroomde het bloed naar
heur gelaat, zij stotterde en hakkelde, deed onbeholpen en zeer verlegen, wist geen
raad met haar bedeesd figuur. Ze was heel mooi en zijïg schaduwden de donkerblonde
wimpers over de neergeslagen oogleden. Opeens waren allen weer vol aandacht.
Duizenden oogen keken haar nieuwsgierig vragend aan. 't Bracht haar nog meer van
streek. Ze wist heelemaal niet meer wat ze zeggen wou en het huilen stond haar nader
dan het lachen. Eindelijk bracht ze er moeilijk en weifelend uit: ‘Die drie vrouwen
hebben hem lief. Laat het vrede zijn tusschen hen en geef ze hem alle drie.’....
Verstomming en verbazing teekende zich op aller gelaat, maar opeens riep Columbus
uit met luide stem: ‘Bravo Madeleine!’ Paul lachte als een dwaas, Violante liep op
hem toe, gaf den soldenier die haar tegen houden wilde

Groot Nederland. Jaargang 15

408
een flinken duw en kuste haar lieveling stralend van innig geluk. Allen stonden op,
riepen verheugd en juichten de vrouw toe, die zoo eenvoudig het vraagstuk had
opgelost. En er was vreugde in den Hemel....
En den eersten nacht was Blanche zijne blanke bedgenoote, den tweede huwde
hij er Mireille, den derde deelde Violante de zalige liefdevreugd en den vierde was
het weer Blanche, de blanke bruid. En zoo ging het tot in het eind der eeuwigheid....
Vrede was er in de hemelsche tuinen, waar Milton zijn laatsten zang herleest, zijn
laatsten zang van het ‘Paradise regained’...
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Een nieuwe literatuur-geschiedenis
door J.A.N. Knuttel.
Dr. J. Prinsen J. Lzn., Handboek tot de Nederlandsche letterkundige
geschiedenis, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
Is het niet verwonderlijk te noemen, dat een werk als dit eerst nu verschijnt? Is de
belangstelling in eigen literatuur-geschiedenis zoo gering, dat aan een boek, meer
dan een schoolboek, maar binnen het bereik, door prijs en omvang, van een groot
deel van het lezend publiek, niet eer behoefte werd gevoeld? De lauwheid en
nuchterheid van de Nederlandsche burgerij zijn inderdaad groot, maar toch zou het
mij niet verwonderen, indien ook andere oorzaken hebben medegewerkt om haar
een letterkundige geschiedenis zoo lang te onthouden. Bijvoorbeeld het gering aantal
dergenen die de Nederlandsche letterkunde blijvend als vak beoefenen en - iets
waarvan men bij het lezen van Prinsen's boek diep doordrongen wordt - het uitermate
ondankbare van de taak een handboek samen te stellen. Niet ondankbaar wanneer
men slechts denkt aan het aantal lezers en de eischen die zij stellen. Maar zeer
ondankbaar wanneer men beseft, dat voor een zelfstandig handboek nauwelijks
minder arbeid vereischt wordt dan voor, laten wij het noemen een standaardwerk in
zooveel deelen, en dat de schrijver toch nauwelijks kan hopen iets te produceeren
dat meer doet dan een tweede plaats innemen, dan het practisch bruikbare
vertegenwoordigen tegenover de zuivere wetenschap. Ja, natuurlijk, wanneer zijn
eigen inzichten waarlijk baanbrekend zijn, dan wordt het anders, maar baanbrekende
inzichten zijn ook aan verdienstelijke geleerden slechts zelden gegeven... hoewel er
op het gebied der letterkundige geschiedenis wel plaats voor is.
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Een zelfstandig werk, dat heeft Dr. Prinsen van zijn handboek willen maken, en ik
heb respect voor het quantum arbeid, dat hij daartoe in luttele jaren heeft moeten
verzetten. Evengoed als Te Winkel en Kalff heeft hij de geheele Nederlandsche
literatuur moeten doorwerken en zich over alles een oordeel en een inzicht vormen
aan de hand van literatuur-geschiedenissen en speciale studies. Van deze laatste
waren er niet zoo heel veel, die den schrijver werkelijk geholpen zullen hebben, maar
alle moesten toch doorgezien worden - wat waarachtig geen kleinigheid is!
Intusschen, deze beschouwingen mogen er toe hebben bijgedragen den criticus
mild te stemmen en als tegenwicht, eenigszins, tegen vele bezwaren moge het niet
overbodig zijn ze uit te spreken - ten slotte heeft men te maken met het boek zooals
het daar ligt en na te gaan, in hoeverre de schrijver er de letterkundige geschiedenis
een dienst mede heeft gedaan.
Wanneer men aan den schrijver van een handboek den eisch stelt, dat hij de feiten
op het gebied der letterkunde, het volkomen zakelijke, juist en met een gepaste
volledigheid mededeelt, dat hij daarbij de relatieve gewichtigheid van schrijvers en
geschriften zuiver afmeet en duidelijk doet uitkomen en dat hij dit alles doet in een
vorm die zich vlot laat lezen - dan heeft Dr. Prinsen zeer zeker doorgaans aan den
eisch voldaan en ik twijfel niet of hij zal den openlijken dank van menig beoordeelaar
en den stillen van menig lezer hebben in ontvangst te nemen. Er zijn natuurlijk
vergissingen, lacunes, onevenredigheden - op enkele zal er nog gelegenheid zijn te
wijzen - doch aan de betrouwbaarheid van het boek om uitsluitsel te geven over
personen en feiten doen zij nauwelijks afbreuk. En wat de stijl betreft - ik persoonlijk
ben er niet over verrukt, noch de lyriek, waaraan de schrijver zich vaak te buiten
gaat, noch de jovialiteit, die hij gepast oordeelt kunnen mij bekooren, maar het lijkt
wel of juist de combinatie van deze beide eigenschappen meer en meer in de mode
komt, en droog, neen droog is Prinsen zeker niet! Niet weinig wordt voorts de
bruikbaarheid van zijn boek verhoogd door de uitvoerige literatuur-opgaven, iets
waarvan het belang door Nederlandsche geschiedschrijvers wel eens te weinig is
ingezien.
Men mag echter, meen ik, van een zelfstandig handboek ook nog wat meer vragen:
dat het ons helpt te komen tot een beter inzicht der letterkundige verschijnselen, dat
de schrijver voortbouwend op het werk van voorgangers en weer meer helpers, verder
ziet dan deze
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of althans dat hij van den onderlingen samenhang der letterkundige gebeurtenissen
en over hun verband met de algemeen-historische een zoo heldere beschouwing geeft
als naar den stand der letterkundige en der historische wetenschap mogelijk is. En
daarnaast en in verband daarmede, al moeten wij beide zaken afzonderlijk
beschouwen: dat de schrijver beschikt over een in voldoende mate verfijnd
aesthetischcritisch vermogen om het meest wezenlijke in de schoonheid der
verschillende werken naar voren te halen, te vergelijken en zooveel mogelijk te
verklaren.
Wat het eerste betreft, het is jammer het te moeten zeggen, schiet Prinsen
aanmerkelijk te kort. In plaats dat hij ons nieuwe inzichten opent, staat hij bij Kalff
bijvoorbeeld, in historisch inzicht veeleer aanmerkelijk achter. Ja, men kan zelfs
zeggen, dat hij bijna nergens een poging doet om tot een historisch inzicht, een
historische verklaring te komen. De weinige pogingen die hij waagt zijn zulke
onbeteekenende aanloopjes en zoo heterogeen van opvatting, dat zij niet het minste
houvast geven. Soms krijgt men den indruk, dat de schrijver met opzet het leggen
van een historisch verband vermijdt, dat hij gelooft in het uit den hemel gevallen
genie (maar schrijf dan geen letterkundige geschiedenis!) of althans de wereld der
letteren als autonoom beschouwt, maar dan worden wij weer plotseling onthaald
(blz. 186-189) op een historisch-economische beschouwing, geenszins onberispelijk
Pirenne naverteld1), die besloten wordt met de opmerking: ‘Van al deze economische
en kerkelijke zaken zullen we den weerklank hooren in de litteraire kunst.’ Wie nu
echter meent, dat Prinsen zich beijveren zal het verband te leggen waarvan hij het
bestaan erkent, komt bedrogen uit. De schrijver geeft eerst, zoowat, de historische
feiten, dan de letterkundige - voor de rest moet de lezer het zelf maar uitzoeken!
Een bedenkelijken indruk, voor wie belang stelt in Prinsens historische opvatting,
maakt al dadelijk de Inleiding, waarin gesproken wordt van een realistische en een
geestelijke lijn die door onze heele literatuur loopen, van den Reinaert tot Querido
en van Hadewijch tot De Génestet. ‘Dit zijn de beide gouden banden, die door geheel
onze letterkunde heengeweven zijn2), die we telkens weer zien wijken en opkomen,
elkaar soms zien omslingeren.’

1) Voor een dwaasheid als ‘Godsdienstige overtuiging was bij de meesten bijzaak’ is Pirenne
niet verantwoordelijk.
2) Geen gelukkig beeld, want waaruit bestaat de rest van het weefsel?
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Ik dacht, dat men boven dit standpunt toch wel algemeen uit was. Dat iedereen nu
wel inzag, dat er zoo min eenig verband bestaat tusschen Reinaert en Querido als
tusschen Hadewijch en De Génestet, dat iedere volgende mystieke beweging in
literatuur en leven haar eigen niet letterkundige, maar historische, maatschappelijke
oorzaken heeft gehad en iedere realistische evenzeer.1) Waar nog bijkomt, dat mijns
inziens de overeenkomst, die toevallig natuurlijk aanwezig zou kunnen zijn, tusschen
het realisme der 17de-eeuwsche kluchten en dat van onze modernen vrijwel nihil is,
om van die tusschen Hadewijch en, De Génestet maar niet te spreken. Wil men, gelijk
blijkbaar Prinsen, in deze twee lijnen (die men nochtans in vele literaturen met gelijk
recht of onrecht zou kunnen aanwijzen) een eigenaardigheid zien van het
Nederlandsche volkskarakter - alsof dat door alle tijden, in alle klassen, in het Zuiden
en Noorden zich min of meer gelijk was gebleven - dan moet men echter niet
aankomen met een zoo noodlottig voorbeeld als Querido! Is het volkskarakter, niet
van een bepaalde klasse en een bepaalden tijd, maar in het algemeen, de hoofdfactor
- dan moet de Semiet Querido juist afwijkend schrijven. Doet hij dit niet, dan levert
hij eer een bewijs tegen Prinsens stelling!
Men meene nu niet, dat ik Prinsen op een enkel zinnetje zoek te vangen, want
geheel zijn, weliswaar wat onsamenhangende, inleiding gaat in denzelfden geest
door: ‘Naast den Germaansch-Christelijken geest is er een Romaansch-paganistische
en dit niet enkel gedurende de middeleeuwen. Door gansch onze historie loopen
beide stroomingen tot op dezen dag.’ Door deze combinatie van rassen (sit venia
verbo) en stroomingen maakt de schrijver zijn zaak niet beter en nog erger wordt
het, dunkt mij, na zijn verklaring van beide termen die ik, om niet al te uitvoerig te
worden, moet laten rusten. Trouwens, nauwelijks heeft hij zijn bedoelingen
uiteengezet of hij komt zelf tot de conclusie:
‘Zijn nu deze beide stroomingen, de Romaansch-paganistische en de
Germaansch-christelijke, de beide vaste lijnen, waaromheen we de
letterkundige verschijnselen kunnen gegroepeerd waarnemen, zoo, dat we
het geheel tot in zijn uiterste uitloopers vrij en klaar kunnen overzien? Ik
vrees er voor. Er is bijna geen verschijnsel, of er is iets van beide in.. Ik
zie geen kans een boek behoorlijk in te deelen, uitgaande van deze beide
lijnen.’ (blz. 6).

1) Eigenlijk weet trouwens de heer Prinsen het ook wel, want anders kon hij de gewone
geschiedenis in zijn boek wel laten rusten. Maar waarom werkt hij dan met zulke frasen?
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Dus de lijnen bestaan wel, maar in de practijk hebben we er niets aan! De vraag rijst,
of Prinsen dan de bladzijden van zijn Inleiding niet nuttiger had kunnen besteden.
Nu heeft hij er niets meer van gemaakt dan een belijdenis van stelselloosheid. Want
in de weinige regels die hij nog noodig heeft, geeft hij te kennen voor elke periode
een geheel verschillende indeeling te willen volgen. Van een poging om samenhang
te brengen vernemen wij niets meer.
Intusschen zou deze minder geslaagde inleiding betrekkelijk weinig schaden,
wanneer uit het werk zelf bleek, dat Prinsens practijk beter was dan zijn theorie.
Wilde ik mijn meening dat dit niet het geval is, werkelijk grondig uiteenzetten, dan
zou het resultaat zijn niet een critiek, maar een letterkundige geschiedenis in
polemischen vorm; ik zal mij dus tot enkele sprekende voorbeelden moeten bepalen,
waarbij ik geen uitvoerige historische tegenbeschouwingen behoef te geven. Wellicht
zal ik later nog gelegenheid vinden op een daartoe meer aangewezen terrein in
uitvoeriger uiteenzettingen te treden.
Kon ik aan elk afzonderlijk eenige bladzijden wijden, dan zou ik graag ingaan op
hoofdstukken als ‘De middeleeuwsche litteratuur en de drie standen’, waarin niet
anders ten beste worden gegeven dan historische algemeenheden, die nog al eens
onjuist zijn of slechts afgaan op het uiterlijke der verschijnselen, maar in alle geval
tot een dieper inzicht niets kunnen bijdragen, of ‘De ridderroman in zijn verval’,
waarvan de eerste bladzijden inderdaad weinig meer bieden dan een aaneenschakeling
van frasen. Eén voorbeeld kan ik niet nalaten aan te halen:
‘De dertiende eeuw.. is de eeuw van de stedenverbonden, van de Hanze, die een
toekomst van stoffelijke welvaart verzekerde, vaste ban wees aan energie en
ondernemingsgeest. De macht van het geloof, de macht van de wetenschap, de macht
van den handel, machten die alle spruiten uit ernst en goeden wil, machten, die alle,
zonder dat persoonlijk heil en welvaart uit het oog wordt verloren, leven door het
vast ineengrijpen van de krachten van allen, door het eendrachtig samenwerken van
duizenden handen en geesten, machten die aansturen op een grootsch
gemeenschappelijk ideaal voor het leven van stof en geest, van ziel en lichaam.’1)
In een toast klinkt zooiets heel aardig, maar in een wetenschappelijk werk noem
ik het geleuter. Ik vermoed, dat Prinsen tot een soort van

1) Hier gaan zin en alinea gelijk een nachtkaars uit.
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dichterlijke visie van de geschiedenis heeft willen komen, maar hij biedt ons zijn
werk aan als letterkundige geschiedenis, niet als gedichten in proza.
Veel zou er ook te zeggen vallen tegen hetgeen ons over ‘De burgerlijke kunst in
het algemeen’ en Jacob van Maerlant wordt medegedeeld. Teekenend voor de
oppervlakkige historische opvattingen van den schrijver is het, dat hij Maerlants
natuurbeschouwing in het geheel niet zoekt te verklaren of toe te lichten. Hier althans
was het noodzakelijk geweest de middeleeuwsche teleologische wereldbeschouwing
tegenover de moderne causale te stellen, wat Prinsen nergens doet.
Ook over ‘Renaissance en Humanisme’ krijgen wij fraaie dingen te hooren. Een
zoo uiterst gewichtig economisch verschijnsel als de kruistochten wordt een
‘fantastische kinderdwaasheid’ genoemd en wat dunkt u van deze verklaring:
‘Als de Germaansche kracht tot inzicht komt van de
Romaansch-Helleensche hoogheid van geest, is er de Renaissance en het
Humanisme, begint de harmonische ontwikkeling van den man1), slaat
onze huidige (!) Westersche beschaving zich de toga virilis om de
schouders.’ (blz. 173).
C'est simple comme bonjour! Maar men vraagt zich af, wat voor realiteit de schrijver
zelf nu toch achter dergelijke frasen ziet.
Rusten, als te uitvoerige beschouwingen vereischend, laat ik wat op blz. 193 en
201 gezegd wordt over de Renaissance in verband met den afstand tusschen kunst
en volk, oorzaken en gevolgen worden hier nochtans al zeer slecht onderscheiden.
Maar wel wil ik iets zeggen over de indeeling der schrijvers in ‘zoekers naar
schoonheid’ en ‘zoekers naar wijsheid,’ die op blz. 212 wordt verdedigd. De
tegenstelling bestaat ongetwijfeld, al geeft zij in de practijk weinig houvast, al verleidt
zij Prinsen tot het sa nenkoppelen van Coornhert en Roemer Visscher en al zie ik in
dezen laatsten, maar vooral in Spieghel zeker niet minder zoekers van schoonheid
dan van wijsheid. Maar al bestaat zij, daarom is zij nog niet wetenschappelijk, zij
maakt op mij den indruk alsof iemand de vogels in zingende en niet zingende ging
indeelen. In elk geval voor de historische plaats der schrijvers geeft zij niet de minste
aanwijzing. Het is echter de vraag of de schrijver niet tot deze indeeling is gekomen,
juist doordat hij zich zoo weinig rekenschap geeft van de historische beteekenis der
kunstenaars. Zie bijvoorbeeld

1) Ik ken nochtans mannen wier harmonische ontwikkeling zelfs nu nog niet begonnen
is.
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eens, wat hij over Hooft en Breero ten beste geeft. Dat deze dichters
vertegenwoordigers zijn van twee verschillende werelden, het komt niet bij hem op.
Wat hij schrijft moet de gedachte vestigen of ten slotte evengoed Breero de gedichten
van Hooft had kunnen schrijven en omgekeerd, of er slechts een toevallig verschil
is van karakter en genialiteit. En toch kan Breero slechts als de dichter der kleine
burgerij, Hooft slechts als lid van zíjn klasse werkelijk verklaard en begrepen worden.
Ook dat Breero veeleer een ontwikkeling afsluit dan een toekomst opent en waarom
ontgaat Prinsen, die in het geheel over dezen dichter als over anderen wel wat keuvelt
en die wel tot een voorstelling van de persoonlijkheid zoekt te komen, maar niets
verklaart, op niets een dieperen kijk heeft. Niet beter maakt hij het ten aanzien van
Cats. Welke verklaring krijgen wij van diens populairiteit?
‘Hij wist blijkbaar de fantasie en de zucht naar weten, ook zeer stellig
zekere gevaarlijke nieuwsgierigheid, van zijn volk te bevredigen.’
Magerder kan het al niet. De groote historische beteekenis van Cats als populariseerder
van de nieuwe op het kapitalisme gebaseerde moraal is Prinsen verborgen gebleven,
en in het wezen van die moraal heeft hij niet zoeken door te dringen, met het gevolg
dat Cats alle oude afgezaagde en oppervlakkige ethische verwijten nog eens weer te
slikken krijgt en hem bovendien nog kwalijk genomen wordt, dat hij ‘die
aantrekkelijke eenvoud, die argelooze reinheid van een Brugman enz. mist’... net
zoo iets of men in een modern generaal het gemis van middeleeuwsche ridderlijkheid
ging betreuren. Hier gelijk op zoo menig gebied, ontbraken voorstudies, maar voor
wie de artikelen van Max Weber1) en Van Ravesteyn2) over Protestantisme en
Kapitalisme gelezen heeft, is de toepassing op Cats al bizonder eenvoudig. In elk
geval is het wel heel sterk, dat een geleerde, die Cats bestudeerd heeft, dr. Kuyper
moet laten getuigen voor diens zuiver Calvinisme... waar het Calvinisme vrijwel het
geheele wezen van den dichter en zijn moraal uitmaakt. Of behoeft een letterkundig
geschiedschrijver van het Calvinisme niet op de hoogte te zijn?3)
Zijn Cats' Sinnen en Minne-beelden het beste uit onze Emblemata-

1) Archiv für Sozialwissenschaft XX en XXI.
2) Nieuwe Tijd XI.
3) Misschien zal Prinsen zeggen: ik wist het zonder Kuyper evengoed. Mij wel, maar niet
Kuyper, Cats had hier moeten getuigen, nu wordt dit Calvinisme en bagatelle behandeld en
op één lijn gesteld met Cats' Oranjeliefde.
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literatuur? Voor mij staat het allesbehalve vast, en wanneer ik op blz. 336 der
woordkunstenaar Jan de Brune in vier regels afgehandeld zie, vraag ik mij af of
Prinsen diens Emblemata wel kent?
Veel is er aan te merken op de indeeling van de 17de eeuwsche literatuur. Dat de
kluchtspeldichters achter Breero en Starter worden behandeld is juist voor wat
Tengnagel, W.D. Hooft, Van Santen en anderen betreft - maar kunnen nu Paffenrode
en Focquenbroch, menschen van een gansch anderen geest en stijl daar maar
klakkeloos aan toegevoegd worden? Behoeft niet eens gezegd te worden dat een
klucht van Paffenrode geheel wat anders is dan een van Bormeester of Claas Kloet?
Ziet Prinsen ook wel de beteekenis van de oudere kluchten als woordkunst? En
behooren eindelijk de kluchten niet veel meer tot de ‘Volkskunst’ dan de Vermakelijke
Avonturier of het hoofsche Haegaenveld? Is Six van Chandelier een navolger van
Cats? En moet Jan de Brune de jonge achter Cats worden weggestopt, omdat zijn
oom medewerkte aan de Zeeusche Nachtegael?
Een typisch staaltje van de dooddoeners, waarmede de schrijver als verklaringen
genoegen neemt, vinden we in het hoofdstuk ‘Daling en klimming’:
‘De 17de-eeuwsche romantiek heeft hier, voor zoover het de werkelijke
kunst betreft, nooit veel te beteekenen gehad, niet omdat er in het
romantische geen grootsche dingen te bereiken zijn, men zie slechts op
Shakespeare; maar omdat ze ons gegeven werd door kunstenaars, wier
kracht op een ander gebied lag, als bij Breero, of door middelmatigheden,
die enkel op den smaak van het groote publiek werkten’ enz.
Ja juist, de romantiek beteekende niet veel omdat de romantische dichters niet veel
beteekenden. Wat u zegt! Maar hier begint de quaestie pas: waarom leverde onze
17de eeuw geen romantici van beteekenis op? Misschien zal Prinsen zeggen: dat is
nu eenmaal zoo, het toeval heeft het gewild - maar zoo gemakkelijk zijn we van
elkaar niet af. Prinsen zal toch niet willen beweren, dat het toevallig is, dat wij in de
17de eeuw een bloeitijd in onze letteren hebben gehad en in de 18de en 19de eeuwen
tijdperken van diep verval? Welnu, als dat niet toevallig is, dan is het ook niet
toevallig, dat er in sommige tijdperken romantische stroomingen opkomen en of die
krachtig zijn of niet. Zulke dingen na te gaan, dat is nu juist de taak van den
letterkundigen geschiedschrijver. Niet altijd zal hij de juiste verklaring kunnen vinden,
maar hij moet zich de moeite geven haar te zoeken. In het
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geval, waar ik het nu over heb, zijn toch wel oorzaken aan te wijzen!
Zoo zou ik kunnen doorgaan, maar het is dunkt mij onnoodig. En in zekeren zin
zou het ook onbillijk zijn: de Prinsen van blz. 10 is natuurlijk ook de Prinsen van
blz. 700, en het zijn niet zoozeer telkens nieuwe fouten als nieuwe uitvloeisels van
altijd hetzelfde gebrek aan historisch inzicht, die ik hem te verwijten zou hebben.
Daarom wil ik alleen nog even wijzen op zijn verklaring van het ontstaan der
Nieuwe-Gidsbeweging, waarvoor alleen letterkundige oorzaken worden gezocht ofschoon de Engelsche richting waarop zij in de eerste plaats steunt, al driekwart
eeuw oud was! O ja, ook deze nog: ‘De tijden waren eenmaal rijp en dan schiet het
op van alle kant. De spanning in de loome, duffe atmosfeer werd ten slotte te groot.’
De overmaat van beroerdigheid als oorzaak van bloei!
Wellicht zijn deze tekortkomingen van Prinsen voor een belangrijk deel daaraan toe
te schrijven, dat hij een aesthetische beschouwing van de Nederlandsche literatuur
heeft willen geven - tegenover Te Winkel bijvoorbeeld - en daarbij tot een soort van
artistieke minachting voor de geschiedenis is gekomen, voor de geschiedenis van
het materieele leven vooral. Hoe staat het nu echter met hem als aesthetisch leidsman?
Ik zei reeds dat hij de relatieve waarde der auteurs over het algemeen juist aanslaat
en ik denk er niet aan, over bizondere waardeeringen onnoodig met hem te gaan
kibbelen. Maar enkele onzuiverheden die ik zie in zijn aesthetisch oordeel, moet ik
toch even bespreken. Ten eerste komt het mij voor, dat Prinsen geen orgaan heeft
voor mystiek: Hadewijch doet hij in het geheel geen recht wedervaren en ik geloof
dat hij den inhoud van haar werken vrijwel misverstaat.1) En het is wel opmerkelijk,
dat in het korte hoofdstuk over ‘Het geestelijk lied’, over de groote en rijke groep
der inkeerliederen niets gezegd wordt, terwijl bijna een derde wordt gebruikt voor
een discussie, die ik overigens in haar waarde laat, over één enkel lied dat niet tot
de belangrijkste behoort, maar het geluk heeft realistisch te zijn. Voor realisme heeft
Prinsen dan ook zeker gevoel en vooral voor het realisme dat voortkomt uit
levensvreugde en met welbehagen spreekt van zinnelijke genietingen. Ongetwijfeld
is dit een van zijn deugden, al is zijn standpunt tegenover deze dingen verre van
uitzonderlijk meer. Maar

1) Merkwaardig genoeg is juist bij deze schrijfster de literatuuropgave onvolledig: de beste
uitgave, die van Van Mierlo, wordt niet genoemd.
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stelt hij, bijvoorbeeld bij Breero, dat realistische toch niet wat te veel op den
voorgrond? Ik bedoel: verwaarloost hij niet te zeer de dichterlijke fijnheden van
menig lied? Wat hooren we eigenlijk van de schoonheid dier liederen? Een paar
frasen, maar geciteerd wordt er slechts, voorzoover de inhoud 's dichters levensloop
toelicht.1) Is dat echter bij Hooft, van wiens realisme minder te vertellen valt, wel
veel beter? En geeft dat toch niet te denken? Ik voor mij geloof dan ook niet, dat ik
Prinsen met evenveel vertrouwen als leidsman door de verzen onzer beste dichters
volgen zou als bijvoorbeeld Verwey!
De laatste hoofdstukken van zijn werk zijn zeker weinig geschikt om dit vertrouwen
te schenken Hier is opeens tout au mieux dans le meilleur des mondes. Er zijn
natuurlijk hoofd- en bijfiguren, maar goed werk leveren allen, terwijl er zelfs
evenknieën van Zola en Flaubert onder onze schrijvers van na '80 schijnen te schuilen.
Nu is voorzichtigheid ten aanzien van het levend geslacht in den geschiedschrijver
voorzeker een deugd, maar de ware voorzichtigheid bestaat toch niet in het weglaten
van bijna alle critiek, in het opnoemen in een geschiedboek ook van weinig geslaagde
werken van middelmatigheden? Naast voorzichtigheid is in de eerste plaats het in
het oog houden van proporties noodig en daaraan ontbreekt nogal wat. Het is zeker
geen stoute stelling, dat de waarde van hetgeen de beweging van '80 en haar nakomers
voortbrachten, in hoofdzaak ligt in de poëzie en het lyrische proza. Roman en drama
hebben niets opgeleverd, dat in artistieke zuiverheid met de goede producten van
gene kunstvormen te vergelijken was, of dat in belangrijkheid vergoedde wat het in
andere opzichten tekort schoot. Prinsen echter roert, na de hoofdfiguren, alleen nog
de dichters Hélène Swarth, Henriette Roland Holst en Boutens aan, terwijl in het
hoofdstuk ‘Het Proza’, nadat vele schrijvers reeds besproken zijn (waarbij Margo
Antink ongeveer evenveel aandacht krijgt als Van Moerkerken, dat is zeer veel minder
dan Querido of De Meester, terwijl Coenen en Van Hulzen samengevat worden)
verteld wordt dat ‘F. Lapidoth, Ina Boudier-Bakker2), Top Naeff, Nine van der Schaef,
Nico van Suchtelen, Carry van Bruggen, Henri Borel, Marie Marx-Koning, Gerard
van Eckeren, Maurits Wagenvoort zich een goeden naam verwierven.’ Och kom,
een goeden naam... maar bij wie? Ik

1) Iets meer voorzichtigheid ten aanzien van Schepers' hypothesen was misschien niet overbodig
geweest.
2) Er staat: Backer.
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kan me zoo'n bewonderaar van Lapidoth en Nine van der Schaef, van Van Suchtelen
en Marie Marx-Koning (ik bewonder geen van vieren) eigenlijk moeilijk voorstellen.
Zeker, elk heeft zijn publiekje, maar is dat nu een maatstaf? Zoo'n allegaartje gaat
gevaarlijk lijken op die waarmee Ten Brink bladzijden van zijn ‘Kleine Geschiedenis’
wist te vervullen! Bij de poëten worden alleen een paar namen vragenderwijs
opgeworpen ‘De keuze is moeilijk. Koster wel en Schepers niet? of omgekeerd?
Gutteling niet en Bastiaanse wel? Ik noem er hier geen enkele meer. Bij tijd en historie
is het in veiliger handen.’ Ongetwijfeld, want voorzoover de moeilijke keuze hier
gedaan is, is zij nogal raar uitgevallen. Hoe komt Prinsen nu aan Koster en Schepers?
- of er niet vrij velen vóór Gutteling en Bastiaanse gaan laat ik nog daar. Maar moest
een zoo fijn en zuiver dichter als Leopold, die toch waarlijk niet meer tot de jongste
generatie behoort verzwegen worden en al die middelmatigheidjes en nulliteiten in
proza van zooeven ter vereeuwiging bestemd? Eveneens geheel vergeten wordt de
vroeg gestorvene, die wellicht de beste en zuiverste van onze naturalisten was: Henri
Hartog. Nog royaler dan voor de prozaïsten is Prinsen voor de critici. Is het niet wat
mal in een handboek te vermelden dat in diverse zorgvuldig genoemde tijdschriften
Walch, Haspels, Middendorp, De Klerk, Poelhekke, Van der Valk en dergelijken
critieken schrijven? Zijn dat historische feiten? Of dit bijvoorbeeld: ‘De Ploeg was
tot 1915 het orgaan van den ondernemenden directeur der Maatschappij voor goede
en goedkoope Lectuur, L. Simons’? Deze overigens zoo uitnemende critiek moet
echter een veer laten ten behoeve van het drama: ‘Ik ken eigenlijk geen enkel stuk
van de laatste dertig jaar, waarover ten minste niet één1) der gewone recensenten zijn
ongenoegen te kennen gegeven heeft. Zoo iets moet drukkend werken en misschien
komt het ten deele daardoor, dat verschillende auteurs een enkel stuk schreven, dat
een tamelijk succes had,2) en daarna daalden.’ Voor dat verschijnsel, waarde heer
Prinsen, liggen de oorzaken voor het grijpen, zie maar eens naar de romanschrijvers,
met velen van wie het niet anders is gegaan. Maar wat te denken van een dergelijk
zijdelingsch verwijt aan de critiek, die uitgenoodigd wordt water in haar (toch
waarachtig al niet koppigen) wijn te doen! Prinsen, dat mag getuigd worden, loopt
geen gevaar tooneelschrijvers af te schrikken of te intimideeren: ‘We hebben een

1) Lees: niet ten minste één.
2) Is succes eigenlijk wel een maatstaf?
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eigen repertoire, dat over het algemeen waardeering vindt, maar niet naar verdienste.’
‘Heyermans is de zuiver Hollandsche ras-artist, aansluitend bij de realistische kracht
van Breero.’ ‘Naast hem staan verschillende knappe tooneelschrijvers...’ Volgt weldra
het onmisbare lijstje, waarop o.a. een knutselaar als Roelvink en de geheel mislukte
stukken van Walch en Van de Wal.. ook al voor de historie bestemd! Wat het eigenlijk
met onze nieuwere letteren te maken heeft, dat Royaards stukken van Vondel heeft
opgevoerd en Rotterdamsche onderwijzers Esmoreit speelden, ontgaat mij.
Over de waarde van afzonderlijke auteurs kan ik hier niet gaan vechten, al is de
lust groot, wanneer ik Van Eeden ‘een groot, een uiterst gevoelig dichter’ zie noemen.
Doch één uitzondering moet ik maken, waar Prinsen ook een uitzondering maakt:
bij Gorter houdt zijn goede luim op. Na de eenvoudig, voor wie Gorter kent,
nonsensikale bewering ‘dat hij... de energie heeft gemist om voort te werken in zijn
kunst, zijn teere ziel te stalen tot kracht om te heerschen over de stof en heerschend
gewillig te erkennen de grenzen, die haar door haar kunst zijn gesteld’, wordt ons
verteld: ‘Zijn werk is stamelen geworden als het gepraat van den schooljongen onder
den dreigenden vinger van den meester. Slechts hier en daar blinkt nog in een enkelen
regel, een enkel beeld, iets van de oude schoonheid.’ Persoonlijk ben ik van meening
dat Gorter nog lang niet weer de hoogte van zijn beste verzen bereikt heeft1) maar ik
vraag mij toch af, of wie dìt neerschreef wel verzen vermag te onderscheiden. De
critiek, destijds, van een dichter als Van de Woestijne, had Prinsen hier wel tot wat
voorzichtigheid mogen stemmen. Ik weet trouwens meer niet-socialistische dichters
die de jongere poëzie van Gorter wel degelijk waardeeren. De heer Prinsen behoort
toch niet tot de menschen, die in poëzie altijd nog een zeker pathos, iets
ethisch-behagelijks verlangen? Het is niet alleen om dìt oordeel, dat ik het vraag.
En ten slotte nog een laatste grief tegen Prinsen als aesthetisch criticus: de vele
malen, dat hij tegen den goeden smaak zondigt. Ik ben in het geheel niet van meening,
dat men om kunst te mogen beoordeelen zelf een fraaien stijl moet hebben.
Integendeel, ik ben overtuigd dat er vele zeer kunstgevoelige menschen zijn, niet in
staat een paar

1) Uit een oogpunt van woordkunst; over de artistieke belangrijkheid in ruimeren zin spreek ik
hier niet. Het bovenstaande werd overigens geschreven voor de verschijning van het volledige
Pan.
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behoorlijke zinnen op papier te brengen. Maar iets anders is het, als een schrijver
blijkbaar behagen schept in pompeuse frasen, wanneer hij, zelf geen kunstenaar
zijnde, lyrische warmte in zijn proza zoekt na te bootsen. Dan toont hij in elk geval,
dat zijn gevoel voor echt of onecht niet altijd waakzaam is. Een voorbeeld:
‘Vondel, de avondzon door een hoog, kleurrijk kerkvenster; uit den
violetten gloor, de fluweelige mysterieuse kleur-warmte, flitsen op de
klaterende paarsen, de goude gelen; figuren groepeeren zich in stille
aanbidding, hoog omlijnd door de zachte neiging van den strakken
gothischen boog, die zich verliest in de dommelige gewelven. Ver weg
klinkt een orgeltoon, zwevend door de zuilenrijen: Gloria in excelsis.’
(blz. 327).
Namaak en banaal van (zoogenaamde) visie, evenals de visies van Breero en Hooft
die voorafgaan. Als tenminste nog die theatrale slotwoorden waren weggelaten! Nu
doet het stukje in weerwil van de klaterende paarsen echt ouderwetsch! Zuivere
fraseologie is ook dit:
‘Natuur en de klassieke schoonheid hebben P.C. Boutens doen rijpen tot
een dichter van reine klaarheid, die tot zichzelf inkeert, zoekt en tast en
weer nieuwe stemming vindt, waarlangs hij, zingend in pure schoonheid,
opstijgt.’ (blz. 710).
Wie nu geen duidelijke voorstelling van 's dichters eigenaardigheid heeft, wijte het
zichzelf! Van Henriette Roland Holst heet het:
‘Uit haar verzen spreekt een krachtige, edele natuur, die gedragen wordt
door een verheven, ideaal beginsel, grootsch van gebaar.’1) (blz. 710).
Stijl-Brockhaus. Erger is een beeldspraak als de volgende:
‘Mystiek, symboliek, scholastiek, didactiek en het platburgerlijke hebben
den pralenden vlinder2) in de modder vertrapt.’
Maar dat vertrappen schijnt een soort grondbewerking, want er volgt onmiddellijk:
‘En uit de nieuw-bewerkte aarde schieten nieuwe scheuten op, ontwikkelen
zich tierig en frisch reeds oudere3), soms in eigen teere
schoonheidsschittering, soms stug en ruig, die de ridderpoëzie
overschaduwen.’ (blz. 47).
Het zijn dunkt mij, een gevoel verheven over het verhevene te moe-

1) De verzen, de natuur of het beginsel?
2) Den ridderroman.
3) Let wel, uit de nieuw bewerkte aarde!

Groot Nederland. Jaargang 15

422
ten schrijven, een behoefte te laten zien, dat hij de literatuur niet maar met het oog
van den geleerde beschouwt, die Prinsen parten spelen. Doch juist, wie met echte
lyriek bezig is, moet direct het onechte bij zichzelven herkennen. En ik voor mij
prefereer de droogste droogheid boven elke verrukking die geforceerd of in welk
opzicht dan ook tweede-rangsch is.
Den indruk dat Prinsen als aesthetisch leidsman over het geheel te verwerpen is,
willen deze op- en aanmerkingen echter niet wekken. Integendeel geloof ik, dat hij
ten aanzien van schoonheidsgevoel en critischen zin, in weerwil van zijn zwakheid
tegenover den eigen tijd, onder de geschiedschrijvers onzer letteren een eerste zoo
niet de eerste plaats inneemt - wat natuurlijk geenszins een voldoen aan alle eischen
insluit.
Anders staat het met de bezwaren - weinige uit vele - die ik tegen hem als
geschiedschrijver inbracht. Deze leiden inderdaad tot de slotsom, dat Prinsen, hij
moge dan in het mededeelen van feiten wat meer up to date zijn dan zijn voorgangers,
de wetenschap niet verder heeft gebracht, dat het hem aan een leidende gedachte ten
eenenmale ontbreekt en dat hij niet vermag, zijn lezers tot een wetenschappelijke
beschouwing der letterkundige geschiedenis den weg te wijzen. Of die lezers dat
verlangen? In meerderheid zeker niet en velen zullen dit boek, omdat het handig van
omvang, voor de feiten betrouwbaar en voor hen smakelijk is, met genoegen lezen
en gebruiken. Maar de te verwachten tevredenheid van het publiek is geen maatstaf
voor den criticus!
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Octave Mirbeau
door Johannes Tielrooy.
De jonge mensch die zich langzaam aan bewust wordt, maakt, dunkt mij, kennis met
vier machten waardoor zijn houding, zijn daden en tenslotte zijn geluk worden
bepaald. Het zijn God, dien men hem veelal nog leert te danken en te vleien; de
maatschappij, waarin hij ‘zich een positie en een vrouw moet veroveren’; de natuur,
waarin hij de zomervacantie gaat doorbrengen, en zijn eigen aard, dien hij ‘in moet
houden,’ dien hij niet uit mag vieren dan in gepaste ontspanning....
Reeds in het leven van de meesten onzer zijn deze vier machten - God, de natuur,
de maatschappij en het eigen ik - iets zeer werkelijks en belangrijks; en te begrijpen
is het dan ook dat zij die dieper voelen en denken dan de meesten, de werking ervan
ook heviger ondergaan, dat zij er soms ook pijn onder lijden, dat zij wenschen te
weten, wat die machten waard zijn, zich er rekenschap van te geven, hoe zij er zelf
op reageeren, en hun bevindingen dan wenschen te uiten. Misschien is het wel op
die wijze dat een werk van wijsbegeerte, van wetenschap of van kunst ontstaat.
Mirbeau was een dier denkers en gevoelers, een dier niet genoeg vereerde
hooger-bewusten. Maar omdat hij het breekbare inzag van alle stelsels, was hij geen
wijsgeer; omdat hij een warmbloedig en veeleischend mensch was, kon hij zich niet
rustig wijden aan de wetenschap, die bij haar langzamen arbeid vooral het verstand
behoeft, en die verscheidene geslachten opoffert voordat zij winst oplevert aan nieuw
begrip en nieuwe waarheid; omdat hij een werktuig in zich wist waarmee de diepste
waarheid sneller en beter was te benaderen dan met het verstand, en omdat hij de
gave
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had van nieuwen opbouw, werd hij een kunstenaar. Liefde voor het spontane en
concrete, hartstochtelijk verlangen naar onmiddellijke realisatie, gave van intuïtief
begrijpen en van synthese, ziedaar wat Mirbeau tot een uitnemend en zeer sympathiek
schrijver heeft gemaakt.
En natuurlijk heeft hij zich afgevraagd welke onze bestemming is in deze wereld
en na den dood, of een persoonlijk God ons ziet en leidt, of wij gestraft en beloond
zullen worden. Nu kan men zeggen dat de antwoorden welke het Christendom op
deze vragen gaf, vroeger algemeen aanvaard, in den loop van de 19e eeuw door een
groot deel der intellectueele elite smadelijk zijn verworpen. Ja, sterker nog, men
weigert zich langer met de vragen zelf bezig te houden. Althans door de Fransche
negentiende eeuw gaat een groote positivistische strooming: men voelt of beredeneert
dat metaphysische vraagstukken wel steeds onoplosbaar zullen blijven, men besluit
er niet meer over na te denken en over te gaan tot de orde van den dag. Het ideaal
wordt van den hemel overgebracht naar deze wereld. Het wordt een ideaal van zuivere
en almachtige wetenschap bij Renan en bij Taine; een ideaal van waarheid en
schoonheid bij Flaubert en Leconte de Lisle. En Zola wil die beide idealen vereenigen:
het scheppen van den zoogezegd experimenteelen roman, die even wetenschappelijk
als waar en schoon zou zijn, wordt zijn levenstaak en die van alle naturalisten. Een
aardsch ideaal van aardsche waarheid, schoonheid en vooral van wetenschap vervangt
het Christendom in de geesten van de besten; de Wetenschap wordt een nieuwe
Godheid.
Mirbeau's geesteshouding is nog in hoofdzaak een uitvloeisel en een voorbeeld
van dit positivisme. De vierde grondstelling van zijn abbé Jules zal ook wel de zijne
geweest zijn: ‘Dieu est une chimère....’ (L'abbé Jules). Hij zal er overigens op den
duur niet veel meer over gedacht hebben. Gods blijkbare onthouding van alle ingrijpen
in ons leven, zijn onheilspellend zwijgen, hebben hem niet opstandig gemaakt als
een Vigny. Hij heeft er zich bij neergelegd; en hoe kan men ook anders, wat helpt
verzet?
Ten hoogste lijkt het aannemelijk dat Mirbeau bezield was van een - eenigszins
vaag - pantheïstisch gevoel. Met ontroering en geestdrift beschrijft hij de natuur en
de wereld der dieren, en hij schijnt er niet ver van af, aan de krachten die in beide
werken
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een bewusten wil en een bewust doel toe te schrijven. Zie hoe hij zich uitlaat over
de ontwikkeling van den hond-wolf Dingo:
‘Et je jouissais infiniment, comme devant l'un des plus impressionnants spectacles
de la nature, à suivre les progrès de ce lent et sûr travail, les épisodes de ce drame
grandiose et obscur, où pourtant j'apercevais, clairement défini, le but vital pour
lequel les gestes, les mouvements, les ruées soudaines de l'instinct et leurs nécessaires
violences acquéraient, pour la défense et pour l'attaque, une force, une élasticité, une
grâce aussi et une précision de jour en jour plus marquées’ (Dingo).
Maar eigenlijk is het wel duidelijk dat hij zich in deze zaak van een oordeel
onthoudt; een God kennen wij niet, schijnt hij te zeggen, en wij weten alleen dat de
oogenblikken, waarin wij ons één voelen met de natuur, onze gelukkigste zijn;
misschien kunnen wij daaruit afleiden dat wij met die natuur iets van hooger orde
gemeen hebben: onze en haar ziel, de wereldziel.... Al weten wij er tenslotte niets
van:
‘Tiens, tout à l'heure’, zegt abbé Jules, ‘je te disais que Dieu était une chimère....
Eh bien! je ne sais pas.... je ne sais rien.... car la conséquence de notre éducation et
le résultat de nos études sont de nous apprendre à ne rien savoir, et à douter de tout....
Il y a peut-être un Dieu,.... il y en a peut-être plusieurs.... Je ne sais pas.... attends....
Ce matin j'ai encore trouvé un lacet, tendu aux merles.... Je te défends de chasser les
oiseaux.... La vie des oiseaux est respectable.... Sais-tu ce que tu détruis en eux?....
Tu détruis une musique, un frémissement, de la vie enfin.... As-tu regardé l'oeil des
oiseaux?.... Non.... Eh bien! regarde-le,.... et tu ne tueras point....’
Wij weten er tenslotte niets van.... Des te ergerlijker dat er een geheele stand van
lieden bestaat die beweert.... er alles van te weten en die zijn beweerde zekerheid te
koop biedt voor achting en traktement! Sommige van die lieden zijn zeker te goeder
trouw, Mirbeau trekt het niet in twijfel; maar de anderen!
‘Vous mentez tous!’, roept abbé Jules een aantal collega's toe, die beschreven
worden als dierlijke, baatzuchtige en domme kerels, ‘vous mentez tous!.... Depuis
une heure je vous regarde.... Et, à le voir porté par vous, je rougis de l'habit que je
porte.... Je vous connais, allez, prêtres indignes, réfractaires au devoir
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social, déserteurs de la patrie, qui n'êtes ici que parce que vous vous sentiez trop
bêtes, ou trop lâches, pour être des hommes, pour accepter les sacrifices de la vie
des petits!.... Et, c'est vous à qui les âmes sont confiées, qui devez les pétrir, les
façonner, vous dont les mains sont encore mal essuyées de l'ordure de vos étables....
Des âmes, des âmes de femme, des âmes d'enfant, à vous qui n'avez jamais conduit
que des cochons!.... Et c'est vous qui représentez le christianisme, avec vos mufles
de bêtes à l'engrais, vous qui ne pouvez rien comprendre à son oeuvre sublime de
rédemption humaine, ni à sa grande mission d'amour.... Cela fait rire et cela fait
pleurer aussi!.... Une âme naît, et c'est dix francs.... une âme meurt, et c'est dix francs
encore....’
Om kort te gaan: een priester, die beweert God op aarde te vertegenwoordigen, is
volgens Mirbeau al even slecht en laag als de meeste andere menschen; en als hij
niet gemeen is, komt het door zijn zwakheid en zijn domheid. In L'abbé Jules treft
men ook een sympathieken bisschop aan, goedmoedig, welwillend, min of meer
beschaafd: hij vertaalt Vergilius in slechte verzen. Maar het is een half kindsche
zwakkeling.... Dom of slecht, ziedaar een keus waarvoor Mirbeau de priesters plaatst,
en het meerendeel hunner medemenschen trouwens ook! Gelijk men nog nader zal
zien.
Laat ons troost zoeken in de natuur. Die zal ons gelukkig maken. Mirbeau's werk
is vol uitingen van bewondering voor de natuur. Langen tijd leefde hij dan ook buiten
de stad. Als Huret hem in 1893 of '94, met het oog op zijn Enquête sur l'évolution
littéraire (1894) op zijn bezitting bij Rouaan bezoekt, laat Mirbeau hem vol
enthousiasme zijn tuin zien. ‘Avec un grand geste heureux et un éclair dans les yeux’,
schrijft Huret, ‘il ajouta: - ‘Vous verrez, vous verrez tout cela cet été! Ces fleurs,
c'est plus beau que tout, plus beau que tous les poèmes, plus beau que tous les arts.’
Tot het einde toe is Mirbeau in de eenzaamheid van het land blijven wonen, met zijn
vrouw, zijn bloemen en zijn schilderijen.
***
En laat ons arbeiden. Door arbeid alleen zullen wij onze persoonlijkheid vergeten....
en dat is een noodzakelijke voorwaarde
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voor geluk, want het eigen ik is van de vier machten, waartegenover de mensch komt
te staan, niet de minst geduchte. Wel is het noodig zichzelf te kennen, ja, het is de
hoogste wijze van mensch-zijn; hoe bewuster de mensch is, des te menschelijker
moet men hem prijzen. Mirbeau zal het niet ontkennen. Toen Huret hem bezocht,
trok juist het werk van Maurice Barrès groote aandacht; sinds een paar jaren was
Barrès de prince de la jeunesse. De ouderen bespotten hem om zijn verfijnde
bewustheid, om zijn verliefd beschouwen van eigen ik, om zijn culte du moi. Maar
Mirbeau protesteert. ‘Barrès, on est là à l'embêter tout le temps avec son moi, c'est
idiot!’, zegt hij tot Huret. ‘Mais tonnerre! son moi est plus intéressant, je pense, que
celui de M. Sarcey qui en encombre les colonnes de trois cents journaux tous les
jours! Et je considère son dernier livre, son Jardin de Bérénice, comme un pur
chef-d'oeuvre; c'est très grand, très élevé, cela, et c'est plein de préoccupations très
nobles.’ Alles aanvaardt Mirbeau, hoe uitzonderlijk het mag zijn; mits het maar echt
en schoon zij....
En toch, dat aandachtig beschouwen van eigen ik, hoe gerechtvaardigd ook, heeft
zijn gevaar. Zichzelf te kennen is zoo dikwijls, zichzelf te zoeken; en zichzelf te
zoeken maakt ongelukkig. Pascal zeide het zoo ontroerend, dat de mensch, overgelaten
aan zichzelf, een ellendig wezen is. Een ‘divertissement’ is onontbeerlijk; laat ons
het zoeken in een arbeid waaraan wij ons kunnen wijden.
Ziedaar gedachten die de aangrijpende geschiedenis van abbé Jules in den lezer
kan wekken. Een sterke, hartstochtelijke man, Jules Dervelle, voortgestuwd en
opgezweept door de gebiedende behoefte om zich uit te leven in de daad en in de
liefde.... wordt priester. Een gril heeft hem tot die beroepskeus gebracht, zooals het
grillen zijn die zijn geheele leven, dat hij doorvliegt als een stormwind, beheerschen
en bederven. Hij is dus priester; maar hij veracht zijn collega's en zijn meerderen;
hij gelooft niet in de dogma's. De werkkring van een dorpspriester - de zijne - lijkt
hem iets volstrekt verachtelijks. ‘Ce qu'il me faut?.... Le sais-je?.... Autre chose, voilà
tout!.... Je sens qu'il y a en moi des choses.... des choses.... des choses refoulées et
qui m'étouffent, et qui ne peuvent sortir dans l'absurde existence de curé de village
à laquelle je suis éternellement condamné.... Enfin, j'ai un cerveau, j'ai un coeur!....
j'ai des pensées, des
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aspirations qui ne demandent qu' à prendre des ailes, et à s'envoler, loin, loin.... Me
battre, chanter, conquérir des peuples enfants à la foi chétienne.... je ne sais pas....
mais curé de village!....’
Zijn aspiraties blijven onbevredigd, bij gebreke aan een waardig doel; maar zijn
telkens teruggeduwde kracht zoekt zich een uitweg. Hij wendt haar aan om allerlei
kwaads te bedrijven. Als hij in zijn eerste preek zijn vroegere zonden belijdt, kiest
hij zoodanige bewoordingen, dat hij zijn devote hoorsters ten zeerste choqueert....
Tegen zijn collega's neemt hij een agressieve houding aan. Als almachtig secretaris
van den bisschop kent hij geen grooter wellust dan hen te terroriseeren. Plotseling
laat hij ze met rust, een nieuwe manie bevangt hem, hij wil zich een groote bibliotheek
verzamelen, en om het doel te bereiken komt hij zelfs tot diefstal.
En toch heeft hij veel goeds en nobels in zich. Maar hij is een rusteloos man, steeds
wil hij nieuw avontuur, en wat let hem het te zoeken? Anderen doen zoo niet, zal
men zeggen; anderen blijven nederig aan hun geringen arbeid, en toomen zich in.
Maar zij hebben ook niet dezelfde behoeften. Hun deugd en hun ordelijkheid vallen
hun gemakkelijk, omdat geen verbeeldingskracht hen kwelt en voortjaagt. Wat is
deugd waard, als zij voortkomt uit armoe? Hoe rijker en hoe onstuimiger, dat is hoe
schooner een ziel is, hoe moeilijker het voor haar wordt. Jules tenminste is een
beklagenswaardig man. Het kwaad dat hij sticht, de geslachtelijke excessen waaraan
hij zich overgeeft, bevredigen hem in 't geheel niet. En tot iets waarlijk goeds en
groots is de verkeerd opgeleide en verdoolde man niet in staat. Hij probeert te
schrijven, maar hij mist de voorbereiding en de sereniteit. ‘Pendant dix années, il
vécut ainsi, effaré, haletant, sans une minute de répit contre les autres et contre
lui-même, toujours ballotté du plus grossier désir au rêve le plus inexauçable, précipité
des cimes que hantent les aigles seuls, jusque dans l'auge immonde où les porcs se
vautrent.’ En niets is er om hem aan te moedigen! De menschen zijn zelfzuchtig,
gemeen, dom.... Het leven heeft geen doel.... niets is de moeite waard; juist de fijnste
geest en de diepste ziel voelt dat het schrijnends. Juist de beste mensch is het meest
ontredderd, het meest alleen. De harde, agressieve, wellustige abbé Jules, die tegelijk
toch ook zoo goedhartig, teergevoelig, edelmoedig en scherpzinnig is, beklaagt zich,
en zijn booze
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ruwheid van taal is aangrijpend om het kinderlijk hulpelooze dat er ten slotte uit
klinkt:
‘Non, mais c'est comique.... Aussi, dans la vie, personne n'aime personne, personne
ne secourt personne, personne ne comprend personne! Chacun est seul, tout seul,
parmi les millions d'êtres qui l'entourent!.... Lorsqu'on demande à quelqu'un un peu
de sa pitié, de sa charité, de son courage, il dort!.... On peut pleurer, se casser la tête
contre les murs, mourir, ils dorment, ils dorment tous!.... Et le bon Dieu, qu'est-ce
qu'il fait au milieu de tous ces endormis?.... Est-ce qu'il ronfle, lui aussi, dans son
nuage?.... Et répond-il à tous les misérables qui tendent vers lui leurs suppliantes
mains: ‘Laissez-moi dormir, canailles.... Demain?’
Daartoe geraakt men als men zichzelf zoekt.... Daarom moeten wij werken, ons
zelf weggeven, of tenminste uitleenen, aan een arbeid die ons leven discipline geeft
en ons ik uit onze aandacht verdringt. Abbé Jules kon het niet, en daardoor bleef hij
levenslang een ongelukkig man. Een mensch die ondergaat in de worsteling met zijn
ik, ziedaar deze Jules. Als zoodanig is hij voor mij een onvergetelijke en aandoenlijke
figuur.
***
Mirbeau zelf heeft veel van den abbé in zich. Evenals Jules kent hij geen God, en
geniet hij de natuur als een toevluchtsoord; als Jules heeft hij te vechten met zijn
hartstochtelijken en zinnelijken aard, verlangt hij naar een leven van strevenden
strijd.... Maar hij bezit wat Jules ontbrak: de bezinning, het concentratie-vermogen
noodig om op te treden in de maatschappij - en zijn kunstenaarschap.
Beide eigenschappen schijnt hij in gelijke mate te bezitten. Evenzeer als kunstenaar
is hij man van de daad. Na als jongmensch van twintig jaar1) in den oorlog van
1870-'71 te hebben meegevochten, wordt hij in 1872 redacteur aan een bonapartistisch
blad. Gedurende twee jaar in staatsdienst als sous-préfet, is hij van 1877 af weer voor
langen tijd journalist; aan het Journal o.a. heeft hij een positie van belang ingenomen.
Krachtig en moedig polemicus, geraakt hij telkens in conflicten; een causerie

1) Hij is in 1850 geboren.
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tegen de acteurs bezorgt hem een duel met den zanger Gaillard; de vraag wat het ook
door Barrès zoo bestreden opportunisme van de Derde Republiek waard is, vecht hij
uit met een staatsman van die richting. Voor zijn steeds zeer hevige overtuigingen
heeft de opgewonden Mirbeau alles over. Een dagblad belast hem met de kunstcritiek;
nauwelijks aangesteld, schrijft hij een geestdriftig artikel over de toen nog miskende
schilders Manet, Monet en Cézanne - een exces van kunstbegrip en oprechtheid dat
met een onmiddellijk ontslag naar behooren gestraft wordt! De impressionisten,
Vincent van Gogh ook, zijn jarenlang zijn beschermelingen geweest, in een tijd dat
zij algemeen bespot werden. Hulpvaardig is Mirbeau altijd gebleven. Overal waar
hij waarachtigheid, oorspronkelijkheid, echtheíd ontdekte, stond hij gereed.
Maeterlinck maakte hij door een opzienbarend artikel in den Figaro met één slag
bekend, toen de jonge schrijver van La Princesse Maleine nog een obscuur beginner
was. Eenige jaren geleden nog was het Mirbeau die de eenvoudige naaister Marguerite
Audoux, de volkomen pretentielooze schrijfster van den mooien roman Marie-Claire,
met succes aan het publiek voorstelde. Een schrijver die naar den prijs van de
Académie Goncourt dong behoefde slechts het lid Mirbeau op zijn hand te hebben
om er zeker van te zijn dat hij met hartstochtelijke verwoedheid zou worden verdedigd.
Zelf zeer rijk, was Mirbeau altijd bereid misdeelden te helpen. Onrecht was hem
onverdraaglijk: jarenlang heeft hij als een nietsontziende casse-cou aan de
anarchistische en de socialistische beweging deelgenomen. Ten bate van Dreyfus
heeft hij gedaan wat hij kon.
***
Uit zijn leven en uit zijn werk beide blijkt wel dat hij van de vier machten die ik in
den aanhef noemde, de maatschappij als de sterkste heeft gevoeld. Niet als de eenige,
maar als de sterkste. De verhouding van den enkeling tot zijn medemenschen, in de
liefde, in den gezelligen omgang, in het beroep, in den Staat heeft zijn gedachte- en
gevoelsleven het meest aangedaan. Het leven is voor hem in de eerste plaats een
psychologisch en economisch vraagstuk. Om die reden is hij misschien ook een bij
uitstek Fransche geest.
Het zoeken naar waarheid in den mensch en de maatschappij
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is een ontmoedigend werk: de naturalisten, van wie Mirbeau afstamt, hadden het
ondervonden. Zij waren pessimisten en Mirbeau is het ook. Evenals zij, zag hij den
mensch van nu als een zelfzuchtig, kleingeestig, wraakzuchtig, obsceen en hatelijk
wezen, en onze maatschappij als een organisatie - si l'on peut dire - waarin juist zijn
kwade neigingen den mensch met de grootste zekerheid tot succes voeren. Mirbeau's
werk is dan ook een aanklacht tegen de menschelijke natuur en tegen de samenleving,
en beide aanklachten ondersteunen en verklaren elkaar.
De vrouw en de liefde zijn bedorven. ‘J'ai eu des maîtresses’, zegt Jean Mintié,
de hoofdpersoon van Le Calvaire, ‘que j'ai aimeés huit jours, des blondes
sentimentales et romanesques, des brunes farouches, impatientes du baiser, et l'amour
ne m'a montré que le vide effroyable du coeur de l'homme, le trompe-l'oeil des
tendreses, le mensonge de l'idéal, le néant du plaisir....’ Als om deze troostelooze
bevindingen nog voor zichzelf te bevestigen, stort hij zich in een liefdesavontuur
met een geestelooze prostituee. Ondanks haar wansmaak, haar egoïsme, haar
wormstekige vrienden en vriendinnen, gaat hij met haar samenwonen. Auteur van
een roman die opgang maakte, in het bezit van een aardig fortuin, heeft Jean Mintié
een prachtige toekomst. Alles wordt hem door Juliette ontnomen. Zij belet hem te
werken, sleept hem mee op avondfeesten, is altijd om hem heen; zij maakt zijn geld
op, ruïneert hem en bedriegt hem om haar toiletten te kunnen betalen. Tenslotte leeft
hij zelf van haar prostitutie.
Hij ziet den afgrond van verre - en toch valt hij erin. Want zij is onweerstaanbaar.
Dat juist is het verschrikkelijke: de vrouw met het meest beschaafd-bekoorlijke
uiterlijk kan een gemeene slet blijken die het merg van den man opzuigt, zijn
beenderen ontvleescht en hem weggooit als hij leeg en kaal is. ‘Quand elle était
entreé dans l'atelier’ (op den dag van hun kennismaking), ‘j'aurais juré que c'était la
plus vertueuse des femmes....’ vertelt Jean Mintié zelf. ‘Rien que sa façon de marcher,
de saluer, de sourire, d'être assise, disait la bonne éducation, la vie calme, heureuse,
sans hâte mauvaise, sans remords salissant.... Et ses yeux, tout emplis de tendresses
permises, ses yeux d'où rayonnait tant de candeur, tant d'ingénuité, qui semblaient
ignorer le mensonge, ses yeux, plus beaux que des lacs hantés de la lunel’ En zulk
een vrouw, levende met een fatsoenlijk man, die dol op
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haar is - Charles Malterre, Jean's voorganger - bedriegt hem met een hansworst van
de Bouffes, met een croupier, met een kermisworstelaar dien zij iederen keer 20
francs en de oude pantalons van Charles ten geschenke geeft! Jean kent die
geschiedenissen; ze zijn hem verteld door zijn vriend den schilder Lirat - een geniaal
maar miskend artist, brommig, oprecht, hard werker en verwoed pessimist: een
prachtig type! - Jean is dus gewaarschuwd, hij merkt zelf ook al gauw met wat voor
een vrouwspersoon hij te doen heeft.... en toch wordt hij haar slaaf, haar chose. Men
maakt zich kwaad, men vraagt waarom hij haar niet wegschopt.... Het is de macht
van den wellust. Haar lichaam is het dat hij niet kan missen. Een waar sexueel delirium
heeft hem bevangen. ‘Et si vous saviez de quoi c'est fait, cet amour, de quelles rages,
de quelles ignominies, de quelles tortures.... Si vous saviez au fond de quels enfers
la passion peut déscendre, vous seriez épouvanté!.... Le soir, alors qu'elle est couchée,
je rôde dans le cabinet de toilette, ouvrant les tiroirs, grattant les cendres de la
cheminée, rassemblant les bouts de lettres déchirées, flairant le linge qu'elle vient de
quitter, me livrant à des espionnages plus vils, à des examens plus ignobles!.... Il ne
me suffit pas de savoir, il faut que je voie!.... Enfin, je ne suis plus un cerveau, plus
un coeur, plus rien.... Je suis un sexe désordonné et frénétique, un sexe affamé qui
réclame sa part de chair vive, comme les bêtes fauves qui hurlent dans l'ardeur des
nuits sanglantes.’
En dat is de man die zulke rijke droomen had van geluk, van liefde en kunst! ‘Vous
me disiez:’, zegt hij tot Lirat, ‘Une sensibilité, une joie, une souffranec, une
palpitation, une lumière, un frisson, n'importe quoi de fugitif qui ait été de la vie, et
rendre cela, fixer cela avec des couleurs, des mots ou des sons, c'est aimer!.... L'amour,
c'est l'effort de l'homme vers la création.’ Et j'ai rêvé d'être un grand artiste.... J'ai
voulu l'amour ‘et je suis allé à la femme, la tueuse d'amour....’
Algemeen geminacht, bijna onteerd, perdu de dettes, wordt hij door Lirat naar
Bretagne gestuurd. Lirat wil hem redden; maar hij houdt het ver van Juliette niet uit.
Hij keert terug tot dezelfde hel - om haar tenslotte te betrappen met.... Lirat. De
vrouwenhater, de misanthroop Lirat zelf heeft haar niet kunnen weerstaan. Dan
verlaat Jean haar voorgoed, om troost en genezing te zoeken in de natuur.
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‘La femme, la tueuse d'amour’, ziedaar de vrouw zooals haar aard en onze op geld
gebaseerde samenleving haar maken. Onze samenleving, maar ook onze opvattingen.
‘Nous qui ne sommes pas des bêtes,’ zegt abbé Jules, ‘par malheur, nous faisons
l'amour autrement.... Au lieu de conserver à l'amour le caractère qu'il doit avoir dans
la nature, le caractère d'un acte régulier, tranquille et noble.... nous y avons introduit
le rêve.... le rêve nous a apporté l'inassouvi, et l'inassouvi, la débauche. Car la
débauche, ce n'est pas autre chose que la déformation de l'amour naturel par l'idéal.’
Ware de liefde natuurlijk gebleven, had men haar niet verboden, wij zouden minder
haar slaven zijn....
Al even zeldzaam als de echte, weldadige liefde, meent Mirbeau, is de vriendschap.
‘Hélas, j'ai eu dans ma vie assez d'amis, pour savoir que l'amitié humaine n'est le
plus souvent que la culture d'une domination ou l'exploitation usuraire d'un intérêt,
d'une candeur, d'une confiance’. (Dingo).
Volgens Mirbeau is de menschheid eigenlijk, als men het zeggen mag, een zoodje....
Le journal d'une femme de chambre is niet veel anders dan een défilé van obscene
maniakken, domkoppen, uitbuiters, engeltjesmaaksters, huichelaars.
Soms richten zijn verwijten zich tegen een bepaalde groep van menschen. Dingo,
het geestige, levende boek waaruit ik zooeven aanhaalde, is één requisitoir tegen den
boerenstand, die pijnlijkscherp wordt geteekend in zijn minderwaardige slimmigheid,
in zijn onscrupuleuze hebzucht, zijn luiheid en vuilheid.
Bijna stelselmatig hekelt Mirbeau alles wat te maken heeft met regeering, wet,
traditie. In Dingo worden de politie bespot, de veldtocht in China voorgesteld als
een aaneenschakeling van plundering en moord, de notarissen gedefiniëerd als
oplichters, de justitie verdacht gemaakt. ‘J'ai une telle méfiance de l'appareil judiciaire,
une telle répugnance pour ces faces indifférentes qu'ont les juges, un tel effroi de ces
faces mornes, têtues qu'ont les jurés devant un problème humain, que je crois toujours,
par une sorte de protestation instinctive, à l'innocence des pires criminels.’
De maatschappij van onzen tijd is een instelling tot exploitatie van alle lage
instincten. Zoolang de heerschappij van het geld gehandhaafd blijft, meent Mirbeau,
zal de meest meedoogenlooze, de grofste het in maatschappelijk opzicht het verste
brengen. Zijn
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Isidore Lechat, de hoofdpersoon van het tooneelstuk Les affaires sont les affaires,
is een ploert die door handigheid en gebrek aan scrupules schatrijk is geworden. ‘Il
a fondé un grand journal.... lui qui savait à peine écrire.’ Zijn dagblad heeft hij gebruikt
voor chantage en beïnvloeding van de openbare machten ten eigen bate; zijn de
kranten niet geworden tot ‘l'arme puissante et terrible du capitalisme moderne?’
Lechat zet zijn tuinman aan de deur omdat diens vrouw moet bevallen: ‘.... pas d'
enfants dans la maison.... Ça abîme les pelouses.... ça salit les allées.... ça fait peur
aux chevaux.’ Uit onmacht en afgunst verfoeit hij alle geestesontwikkeling: ‘La
lecture.... parbleu!.... toujours la lecture.... Et des vers!.... On se monte la tête.... on
s'abîme l'estomac avec un tas de stupidités.... Les vers.... Lamartine, Hugo.... Musset....
sais-tu ce que c'est?.... Des crottes de bique....’ Zoo zijn de machthebbers van onzen
tijd! Op de lafhartigste manier vernedert Lechat een armen ouden edelman, dien hij
als rentmeester in dienst heeft, zoo dat men den fielt in het gezicht zou willen slaan!
Alles waar Mirbeau van houdt, alles wat natuurlijk, lieflijk en onschuldig is, vindt
in hem een vijand: ‘.... il n'y a plus un seul oiseau sur toute l'étendue de mon
domaine.... Je les fais tous tuer.... Je paye deux sous le moineau mort.... Ils m'arrivent
de plus de dix lieues à la ronde.... Si cela se propage.... dans quelques années.... j'aurai
détruit tous les oiseaux de France.... (Il se frotte les mains).’
Daarbij een lachwekkende trots op zijn domeinen, zijn kasteel, zijn meubels, zijn
macht,.... op zijn zoon die boemelt in voorname kringen. Alles gekocht met geld....
Zijn hoofdgedachte is dan ook dat alles te koop is, dat alle waarden in geld zijn om
te zetten. Een adellijken echtgenoot voor zijn dochter wil hij koopen; en hij prijst
haar zelf aan als een waar: ‘Un beau parti.... ah! ah!.... Et une intellectuelle, s'il vous
plaît.... Les marquis décavés et les princes sans le sou.... n'ont pas besoin d'affronter
le mal de mer pour se payer une forte dot.... L'Amérique chez soi.... Ah! ah!’
En zulk een man regeert! Want hij heeft maar één woord te zeggen om van de
ministeries gedaan te krijgen wat hij verkiest. ‘Je me charge aussi de toutes les
négociations avec le ministère de la guerre. Et je vous réponds qu'elles seront
rondement menées....’
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Het schijnt wel of Mirbeau de bekende uitlating van Taine voor zijn rekening neemt,
dat de mensch in den grond slechts een ‘gorille féroce et lubrique’ is. En toch is niet
alles in zijn werk laagheid en leelijkheid. Zijn femme de chambre is toch ook een
gevoelig, intelligent en tot op zekere hoogte waarheidlievend meisje. In Piscot (uit
Dingo) teekent hij een berustenden, ironischen vagebond, niet onsympathiek, al is
Piscot ook bij voortduring stomdronken.... In dat verschrikkelijke, hardvochtige Le
Calvaire, is de weldadige figuur van la mère Le Gannec als een plotselinge glimlach
op een star gelaat: een oud moedertje dat haar man en twee zoons op zee heeft
verloren, toch blijmoedig is gebleven en op aandoenlijk onhandige wijze tracht de
voor haar onbegrijpelijke smart van Jean Mintié te lenigen. Alle arme, oude, zieke,
hulpelooze menschen hebben Mirbeau's medelijden en genegenheid. En in Dingo
wordt wel degelijk vermeld dat de boeren voor hun ondeugden niet geheel
aansprakelijk zijn: stammen zij niet af van de lijfeigenen? In zijn politiek testament,
na zijn dood uitgegeven, zegt hij zelfs dat de oorlog hem heeft doen zien hoe de
volksziel, bij alle individueele tekortkomingen, toch veel schoons heeft. En men
moet hem dat zeker wel nazeggen, al blijft het een wonderlijk verschijnsel dat een
verzameling domkoppen, egoïsten en luiaards soms als geheel een leger vormt vol
intelligentie, opofferingsgezindheid en activiteit. Misschien zit er diep in ieder van
ons iets ongewetens dat alleen in de menigte wordt gewekt. Gelijk de meest verfijnde
dilettant bij bepaalde vaderlandsche tooneelen eensklaps opspringt en met evenveel
overtuiging als aandoening.... 't verheffend lied van Wienneerlandschbloed gaat
zingen. Vanwaar die geestdrift? Mysterie.
***
Er zijn dus ook meer bemoedigende, meer opbouwende plaatsen in Mirbeau's werk
aan te wijzen. Maar nu is eigenaardig dat het opbouwende in zijn laatste romans als
het ware opzettelijk geplaatst is tegenover de afbrekende critiek. Zijn later werk - ik
denk hier aan Le journal en Dingo - heeft dan ook een, men zou haast zeggen,
polemisch karakter. De strekking is overal zichtbaar, en, als steeds lijden daaronder
de eenheid en de hoogere waarheid. Het zijn rapsodieën van op zichzelf overigens
uitnemend vertelde verhalen, en het zijn werken van vaak zeer tijdelijke,
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verstandelijke waarheid. Als Paul Bourget vrij geestig wordt bespot, vinden wij dat
wel heel belangwekkend; maar wij verwachten van een kunstwerk, nietwaar, dat het
ons een ontroerend beeld van het leven brengt, en niet zoo iets als de opmerking dat
Bourget een snob is.... De heer Octave Mirbeau, letterkundige, spreekt hier meer dan
de dichter; en dat is telkens het geval. Mirbeau's hartstochtelijke overtuigingen
verleiden hem telkens tot excessen, wansmakelijkheden, gezochtheden waardoor het
meest recente gedeelte van zijn oeuvre naar mijn meenig minder zuivere kunst is
geworden.
In Le Calvaire zegt Jean Mintié ook wel dat hij zijn geschiedenis vertelt om er
anderen hun voordeel mee te laten doen, maar dat is ook alles. Het is een
voortreffelijke roman, boeiend, vol afwisseling, van ingehouden welsprekendheid.
Men leze de prachtige beschrijving van een Parijsch café-terras bij avond, helaas te
lang om hier te citeeren. En het is een boek van waarheid, van rechtstreeks met de
diepst peilende intuïtie aangevoelde levenswaarheid. Hoe aangrijpend echt ook
L'Abbé Jules is duidde ik boven al aan. En ook het tooneelstuk Les affaires sont les
affaires is zuiver, waar, gebonden. Lechat is niet de moderne groot-ondernemer,
maar een levend mensch met individuëele eigenaardigheden. Zijn dochter Germaine
is goed, weldadig en heeft toch ook het harde van haar vader. Lucien is bang en
moedig tegelijk, als wij allen. Er is logische stijging in het stuk. Het is van een diepe
waarheid en het is organisch gebouwd: een goed werk van kunst.
Bij alle verschil in kunstwaarde klinkt uit Mirbeau's geschriften steeds eenzelfde
stem: de ernstige, gestrenge stem van een goed en medelijdend man, verbolgen om
de ellende en de gemeenheid die hij om zich heen ziet, bezorgd om de moeite die de
besten van ons hebben met zichzelf - gelukkig ook dikwijls verteederd en verrukt
om het schoone in de natuur, in het leven, in de kunst. Bovenal voelen wij achter het
vertelde steeds den verteller met zijn ideaal van een gelukkige maatschappij waar
noch rijken noch armen zouden zijn, waar de natuur alleen nog ongelijkheid teweeg
zou brengen, waar de mensch, deel uitmakende van een betere samenleving, ook
zelve beter, reiner en waardiger zou worden. Bovenal voelen wij in Mirbeau den
welmeenenden moralist.
Want, wel stamde hij van de naturalisten af, wel heeft hij Zola
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en zijn volgelingen verdedigd toen zij waren aangevallen, maar hij is toch anders
dan zij. Veel menschelijker, medelijdender, lyrischer; een beter psycholoog ook dan
in 't bijzonder Zola. Zijn tijd was dan ook een periode van eerst latente, daarna
openlijke reactie tegen Zola en zijn school. Het is de tijd van de Rosny's, met andere
jongeren gegroepeerd om den grooten Alphonse Daudet, die niet minder dan Zola
waarheid en schoonheid wilde, maar die, dichterlijker en gevoeliger, in zijn werk
meer medelijden legde en meer goedheid. De door De Vogüé bekend gemaakte
Russische roman, met zijn cultus van het medelijden en de liefde, werd in het Frankrijk
van omstreeks 1890 met graagte gelezen en vol toewijding nagevolgd. Men meene
bij ons toch niet dat de reactie tegen het harde naturalisme pas gekomen is met....
Jean-Christophe van Romain Rolland! Dit veelgeprezen en langdradig werk is het
zooveelste uit een lange reeks van even ontroerde, menschelijke en weldadige maar
dikwijls veel betere romans, die tezamen de reactie tegen het naturalisme
vertegenwoordigen. Van die reactie is ook het werk van Mirbeau een uitvloeisel,
althans ten deele.
En nu, hoe staat onze tijd tegenover dit alles?
Wij zijn, geloof ik, geen positivisten meer. Voor ons is de wetenschap niet langer
een godheid, zooals zij 't was voor de meesters van Mirbeau. Wij zien wel in dat niet
zij ons, wat wij noemen de geheele waarheid leert kennen; wij grijpen weder naar
een ander instrument dan het verstand, vragen weer den dichters de diepste kennis
van de werkelijkheid. En een neiging om onze verhouding tot een hoogere macht
daadwerkelijk te gevoelen, te beleven, schijnt toch wel onuitroeibaar. Men keert hier
en daar terug naar het oude geloof; de menschheid neemt weer eens de proef met
een min of meer christelijk gekleurd spiritualisme, en roept Bergson uit tot haar
philosoof. En zoo zal de dichter van nu allicht minder vreemd staan tegenover God
dan Mirbeau. Zoo zal hij misschien ook minder behoefte voelen aan de helende en
verheffende stilte der natuur.
Maar de verhouding van den mensch tot zijn ik zal wel steeds zoo zijn als o.a.
Mirbeau haar heeft uitgebeeld. Een gegeven als dat van L'abbé Jules zal wel van alle
tijden zijn. Altijd zal wel de mensch hebben te strijden met zijn eigen persoonlijkheid,
en de beste mensch het meest. En steeds zal hij in zelfvergeten het gelukkigst zijn.
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En wat tenslotte aangaat de verhouding van mensch tot mensch, ook zij is helaas nog
ongeveer als Mirbeau haar toonde. De mensch, zeide hij, is slecht of dom, de
maatschappij verrot. In haar algemeenheid is de stelling misschien wat kras; maar
velen van ons onderschrijven haar nog, en niet van de minsten. Alleen zal het lyrisch
schelden van Mirbeau tegenwoordig - na zoovéél critiek reeds en toch ook geringe
verbetering - wat al te luid en al te onverbiddelijk klinken. In den dichter van onzen
tijd zien wij gaarne nog meer medelijden dan Mirbeau bezielde, voor ons allen die
eigenlijk toch eerder zwak zijn dan gemeen. En zoo de boetprediker nog noodig is,
dan hopen wij dat hij niet alleen streng zij en medelijdend; maar ook dat een
weldadige, bevrijdende Ironie hem en ons verheffe boven onze - en zijn - ellende!
Want zulk een ironie ontbreekt bij Mirbeau bijna geheel. Zijn spot is bitter.
Maart 1917.
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Literatuur.
Frits Hopman. De Proeftijd. Amsterdam. - H.J. Becht - z.j.
Wat men tevoren niet zoo zeker weten kon, blijkt thans uit dit boek: de heer Hopman
is, op de wijze der Tachtigers, een ‘woordkunstenaar’ en een zeer voortreffelijke.
Hij is een hartstochtelijke, een gevoelige-van-zinnen, een sensitivist, die het woord
meer dan den zin cultiveert en voor gedachte of bespiegeling gaarne beschrijving
geeft. Dat zou men uit zijn vorig prozawerk, dien bundel met vertellingen, zoo niet
hebben afgeleid. Er was daar handeling met stijging en ‘intrige’, zelfs zeer doorwerkte
intrige, die een onmiskenbaar Engelsch karakter droeg. De Engelschen, nietwaar?
zijn verzot op zulke vernuftige of phantastische verwikkelingen, met een
wijsgeerig-moralistischen nagalm, melancholisch-levenswijs of wel sentimenteel
heroïsch. En dat was het precies, wat men in Hopmans fijn bewerkte en voorname
novellen hervond, eenigszins tot verbazing van wie in het goede en gevoelige proza
toch wel allereerst den Hollander herkende. Hoe kwam, naar den geest, dit werk zoo
bekorend uitheemsch, vroeg men zich, gestreeld maar ook ietwat wantrouwend, af,
en wachtte, belangstellend, de verdere ontwikkeling van dezen schrijver.
Die is nu gekomen en heeft ongeveer de vraag beantwoord. Alle Engelschheid is
verdwenen uit dit werk, dat men nauwelijks een roman kan noemen. En daarmee het
zorgvuldige van samenstelling, de logisch doorwerkte intrige, de evenmaat van
karakters en handeling, kortom al wat die Hopmansche novellen tot een zoo bekorend
onhollandsche synthese maakte van Hollandsch poëtisch realisme en Engelsch klaren
geest en geestigheid.
De auteur schijnt nu veel meer zichzelf geworden, in zoover hij zijn Hollandschen
aard hernomen heeft. Het poëtisch realisme, de woord- en zinnenkunst is gebleven
niet alleen, maar zelfs de allervoornaamste factor van het werk geworden. Het is
beschrijving en nog eens beschrijving, boeiend, aantrekkelijk, betooverend... maar
een beetje te veel. Veel te véél voor een roman, die een gesloten opbouw zou willen
zijn en inderdaad geven, hetgeen de schrijver zich blijkbaar heeft voorgesteld: een
crisis, een ‘proeftijd’, zoo iets als de ontwikkeling van droomenden jongeling tot
man, die het
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leven geleden en overwonnen heeft. Van zoodanigen opzet is niet veel terechtgekomen
in dit boek, waarvan men immers vele bladzijden, zonder eenige schade voor het
geheel, zou kunnen missen en dat toch beter een ‘mislukte proeftijd’ gedoopt ware.
Tenzij er zekere mystische bedoelingen, die mij ontgaan, zouden zijn in dit spel, dat
echter veel minder dan het vroegere Engelsch-getinte werk spel, kunst-spel, lijkt en
veel meer onvervormde, ziels-echte werkelijkheid.
Men kan zeggen, dat dit jammer is, maar in elk geval schijnt aldus de ontwikkeling
des schrijvers gegaan te zijn, naar het voortreffelijk Hollandsch realisme, dat alle
bijzonderheden meer dan het geheel acht en brandend is van levenskracht. En zoo
indringend en overtuigend van beelding, van voorstelling, dat men ten huidigen dage
in de vaderlandsche litteratuur geen fijner, zwieriger, ongemaakt krachtiger, meer
ras-echt proza kan lezen dan dit proza van Frits Hopman, in zijn boek De Proeftijd.
Maar het ongemeene van Hollandsch-Engelsche bloedmenging heeft het verloren.
F.C.

Geteekenden, door H. van Loon. Uitgave van W.L. en J. Brusse, Rotterdam.
Na dit boek doorgelezen te hebben, is 't mij niet recht duidelijk, wat de auteur met
den titel bedoelt. Bedoelt hij, dat de door hem beschreven personen allen behooren
tot de soort, die door den medicus-psychiator, als voorzien van bij de geboorte
meegekregen dégénératie-teekens - stigmata - tot de door de natuur als abnormaal
gebrandmerken worden gerekend; of bedoelt hij, dat hijzelf de personen uit zijn boek
heeft ‘geteekend’? Ik neig er toe om het laatste te gelooven en.... te hopen. Alleen
had de auteur er dan bij moeten vermelden, dat 't contour-teekeningen waren;
teekeningen die 't aan den lezer overlaten, ze met eigen fantasie af te werken. Wel
zijn de personen hier beschreven allen eenigszins zonderling - wat weer zou kunnen
pleiten voor de mogelijkheid dat ‘Geteekenden’ wel degelijk ‘Van
stigmata-voorzienen,’ beteekent - maar met de hoofdpersoon, Riek, is blijkbaar een
geestelijk-normaal iemand bedoeld, tenminste een evenwichtig iemand, bij wie gevoel
noch verstand den boventoon voert.
Ik moet tot mijn spijt bekennen, dat ik met moeite het boek heb doorworsteld. De
contouren deden me telkens naar inhoud verlangen; de schrijfwijze naar eenvoud.
H. van Loon behoort tot de auteur-werkers die ‘moeizaam’ - geliefkoosd woord van
vele in denzelfden geest arbeidende auteur-werkers van na tachtig, woord dat ik
echter tot mijn blijdschap bij Van Loon niet vond - die ‘moeizaam’ arbeiden. Als
men naast zijn werk, een werk leest als bij voorbeeld ‘Pallieter’ van Félix
Timmermans, dan
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begrijpt men, wat ik bedoel. ‘Pallieter’ is als vanzelf ontstaan; is vanzelf in heldere,
diepgevoelde woorden geworden tot zinnen die het geheel deden groeien tot een
heerlijk tintelend en levend werk; het werk van H. van Loon doet aan als moeilijk
en met moeite op-gewrongen in hier en daar helder-geworden, elders duister-gebleven
stijl geperst. Het kan soms koele bewondering voor goed in elkaar gezette zinnen
afdwingen; maar bijna doorloopend voelt men, lezend, een leegte, een verlangen
naar de vervulling van iets dat nooit komt.
Het is niet mijn bedoeling, auteurs tegenover elkaar te stellen en door vergelijking
tot een waardebepaling te komen. Zeer van elkaar verschillend werk, kan elk voor
zich in zichzelf volmaaktheid bezitten. Dat ik hier even ‘Pallieter’ noemde, was om
aan te toonen, wat ik bedoel, als ik Van Loon's werk ‘op-gewrongen’ noem. Een
zekere cathegorie auteurs zijn gaan meenen, dat goede proza-zinnen maken en een
goed werk schrijven hetzelfde is. Ze letten gedurig zóózeer er op, toch vooràl
bizondere zinnen te formeeren, dat de natuurlijkheid van 't vanzelf-uit 't
gevoel-ontstane woord wordt buitengesloten. Ze maken hun zinnen, en vergeten dat
het worden van een kunstwerk afhangt van den voortstuwenden geest die ons tot
schrijven dwingt of niet dwingt. Het komt me voor, dat Van Loon voor een groot
deel dit boek ‘gemaakt’ heeft en er bewust een zekere knapheid en kundigheid in
heeft willen ten toon spreiden. ‘Kunst’ wordt niet gemaakt. Kunst groeit, door de
voortstuwende liefde voor 't onderwerp, zooals een boom groeit of een bloem. Kunst
ontstààt ‘als een telkens nieuw wonder, onder de verwonderde oogen van den
kunstenaar. De echte kunstenaar verwondert zich over zijn kunst. Hij is uiteraard
kinderlijk: een eenvoudig wezen, dat zichzelf verbaast. Een kunst-maker of liever
kunstemaker is nooit kinderlijk en weet bewust wat hij doen wil, en bereikt soms
iets dat in schijn zeer nabij aan kunst komt, maar dat als pit pedantisme heeft; terwijl
de kunst een pit van goddelijkheid bezit, waaromheen vanzelf de vrucht groeit. Deze
pit van uit zichzelf-scheppende goddelijkheid nu bezit ‘Pallieter’, terwijl ik die in
‘Geteekenden’ niet vind. ‘Pallieter’ leest men vanzelf, blij wordend en gelukkig
onder 't lezen; ‘Geteekenden’ leest men bijna als een plicht, moe wordend bij 't lezen,
zich niet verliezend in vreugde maar critisch blijvend; telkens haperend, soms prijzend;
soms lachend; zooals een onderwijzer doet als hij een opstel van een wel-knappen
jongen leest, van een jongen die ijselijk zijn best doet en wiens spanning om 't opstel
goèd te maken voelbaar wordt onder 't lezen, en den meester den druk oplegt om
toch vooràl niet te miskennen...
Voorzeker, Van Loon heeft opgelet, rondgekeken, opgemerkt, onthouden en zijn
uiterste best gedaan. Riek is wel geen ‘vrouw’ maar ze kan toch heel goed bestaan.
Dirk Holst, Ceciel en Josef Hodding eveneens. Wanda Cassa bestaat ook ergens;
maar haar einde, de zoo kalm-voorbereide, wel-over-

Groot Nederland. Jaargang 15

442
legde zelfmoord is mij voor zulk een aan de oppervlakte blijvend wezentje te grootsch
van cynsisme. Zij doet plotseling denken aan een nabootsing van Petronius den
Arbiter elegantiae uit Rome's weelde-bloeitijd, die zich aan een feestmaal zittend
even door zijn arts den polsader open liet snijden en te midden van volle vreugde
stierf. Zij is dàn zelfs nòg grootscher dan deze Arbiter elegantiae, omdat zij niet als
hij door uiterlijke omstandigheden wordt gedwongen, maar alleen uit 't leven heen
gaat, omdat ze er genoeg van heeft; alleen uit eigen, vrijen wil dus; terwijl ze bij de
eerste kennismaking met Riek, de hoofdpersoon, een proestende bakvisch, een
aanstellerige, genotzuchtige kwaje-meid is, genotzuchtig genoeg, om al enkel uit
genotzucht te blijven leven, daar het ondiepe van haar leven zonder geloof in een
groot Iets, juist uit haarzèlf uit haar eigen natuur voortkomt, en haar de diepte die in
totale wanhoop is, niet moet kunnen doen zien en voelen.
Riek praat... als een boek, namelijk als een ‘gewild-literair’ boek. Ze maakt,
pratend, zinnen, zóó geacheveerd, dat men zich al lezend afvraagt, waarom ze geen
‘schrijfster’ wordt inplaats van kantoorklerk en juffrouw van gezelschap. Wanneer
zij bijvoorbeeld op pagina 92 begint te praten, en dat doorzet in ‘gewild-literaire’
zinnen tot op een derde van pagina 96, verwondert het niet, dat zij dan, opeens,
‘zonder feitelijke aanleiding’ volgens den auteur, weer in haar stoel ‘zwakt.’ Een
normaal mensch zou in háár geval heusch een flauwte hebben gekregen. Zij spreekt
blijkbaar mediamiek: ‘heroïsch proza’ - of hoe 't op den staalkaart van 't proza heeten
moge!
De zinnen van de kantoor-klerk-juffrouw-van-gezelschap zijn op pagina 95 bij
voorbeeld als volgt:
‘Maar in die stemming van dompe1) neerslachtigheid liep ik 's avonds naar de
spoorbaan, waar, laat, tegen twaalven, achter elkaar drie nachttreinen kwamen
aangestormd, ons station voorbij. Gedeeltelijk komen ze uit vreemde landen. Hier
beginnen de machinisten de stoom af te sluiten, de rem-toestellen in werking te zetten.
Hier openen ze vaak de plaat van de oven. Dan slaat die rosse gloed als van een
reuze-flambouw tegen de rookpluimen uit de pijp in razende vaart. Dat gezicht van
die rennende sleep feestelijk verlichte, als 't ware geïllumineerde wagens prikkelde
mijn weemoed en verzachtte 'm tegelijk (hoe goed doet mij die eindelijk op spreektaal
lijkende ‘'m’ hier! M.M.K.) Ik verkwikte me aan 't kervend besef, dat er buiten deze
doodsche plaats nog een wereld bestond, waar 't waard was te leven, enz., enz., enz.
Zoo praat ‘Riek’ aldoor. Zoo praat ook, precies eender Josef Hodding. Wanda
Cassa praat een beetje anders. Die praat, geloof ik, gedegenereerd: nagemaakt
natuurlijk, om haar gedegenereerd-zijn te verbergen, geloof ik.

1) Ik cursiveer.
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Heel goed is ‘geteekend’, en niet alleen in contouren, maar ook ingevuld door
innerlijkheid en door innerlijk aanvoelen van een doorleefden toestand, Riek's
terugreis uit Zwitserland bij 't uitbreken van den oorlog. Dit alles is echt gezien,
gevoeld en weergegeven. Ook Riek's gemoedstoestand, ofschoon wat mannelijk van
beheerschtheid - Riek is over 't algemeen meer mannelijk dan vrouwelijk - is goed
voelbaar gemaakt; terwijl 't wel eens aangenaam aandoet, na zooveel vruchteloos
gepraat en geschrijf over dienstweigering, met den auteur de zaak eens even van den
anderen kant te bezien en de bewondering mee te maken van Riek voor den Franschen
jongen, die in den trein vertelde van zijn komende, en door hem zoo roerend
eenvoudig opgenomen plichten van oorlogs-soldaat - dit laatste woord ter
onderscheiding van vredessoldaat. ‘Grijze oogen had hij’ vertelt de auteur; ‘oogen van rust, als van wie gewend is
onder de straling der lucht tusschen 't onbewust gegroeide, het bloeiende en weer
vergaande en opnieuw ontspruitende van de natuur te werken.’
Als de auteur zooiets zegt, een oogenblik eenvoudig vertelt, wat hij zelf moet
hebben gezien en gevoeld, dan smelt er dadelijk iets in den lezer. Dan is even het
koele opletten op de meer of mindere ‘knapheid’ weg, en er voor in de plaats komt
een open sympathie. Dan voelen we onbewust, dat hier het juiste gevoel spreekt, dat
vanzelf de juiste woorden vindt. Woorden immers zijn niet louter klanken die door
de gewoonte iets aanduiden: 't zijn door de aan te duiden dingen ontstàne klanken.
Ze moeten in den lezer een aandoening wekken die correspondeert met de bedoeling
van den spreker of schrijver, om juìst genoemd te kunnen worden. Door 't vele
gedachtelooze gebruiken er van, is de gewone mensch hun occulte beteekenis, de
levenwekkende macht van hun klank vergeten; in 't onderbewustzijn van den artiest
is die beteekenis bewaard gebleven en van uit dit onderbewustzijn wekt hij met hun
klanken-macht de slapende verbeelding van den niet-artiest. Daarom ontroert de eene
auteur wel, de andere niet. Daarom ontroert de artiest, als hij spreekt; en herkennen
we daarom aan deze in ons gewekte ontroering in iemand den artiest. Dat Van Loon
iets van den artiest in zich heeft, bewijst hij in zulke oogenblikken van eenvoud.
Wat 't verhaal betreft in ‘Geteekenden’ doet het eerste hoofdstuk méér romantiek
verwachten dan 't verloop van 't boek brengt. Jammer, dat 't eerste hoofdstuk,
natuurlijk bij ongeluk, zoo heel veel lijkt op ‘De Voet’ den bekenden éénakter van
Speenhoff (tusschen twee haakjes iemand die een van de meest sprekende bewijzen
is, dat de occulte beteekenis van 't doorvoelde woord altijd ontroert; iemand die in
zijn liedjes soms op bijna onbegrijpelijke wijze pakt, door de gevoelde bedoeling
der woorden; iemand die artiest is, zooals een boom een boom is). Ook uit dit eerste
hoofdstuk zijn verwrongen en gewrongen zinnen te lichten; maar 't is overigens
boeiender
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dan de andere hoofdstukken. Wat handen zijn die iemand ‘striemend omspannen’
weet ik niet. ‘Omspannen’ sluit ‘striemen’ als werkwoord uit. Men kan tengevolge
van 't omspannen striemen krijgen; maar ‘striemend omspannen’ is een contradictie,
daar ‘striemen’ actie beteekent en ‘omspannen’ rust. Het is een contradictie zooals
er meerdere voortkomen uit gewild ‘mooi proza maken.’
Het gemakkelijkst is, een boek als ‘Geteekenden’ heel bizonder te vinden. Het is
zoo ‘knap’ gedaan. Het is zoo ‘moeizaam’ in elkaar gezet. Wel, wel, wat 'n werk!
Wat 'n ijver! Wat 'n doorzettingsvermogen! 't Moet lang geen pretje zijn, zoo'n boek
te schrijven! 't Is 'n gewichtige bezigheid! Zoo zal menig lezer denken, gesuggereerd
door 't zwaarwichtige van de schrijfwijze. Maar mij dunkt, dat 't eens tijd wordt de
menschen te laten begrijpen dat 't wèl een pretje is, dat 't wèl een pretje - in de
beteekenis van vreugde - is, een boek te schrijven. Dat 't géén gewichtige tenminste
geen zwaarwichtige bezigheid moet zijn, maar een heerlijke groei onder onze eigen
oogen; en dat 't doorzettingsvermogen van den auteur-artiest lijkt op 't
doorzettingsvermogen van een pijl, die, eenmaal door een meesterhand afgeschoten,
voortschiet, tot hij vanzelf aan 't einde van zijn baan stuit op 't doelwit.
Een boek als ‘Geteekenden’ is mij niet sympathiek. Het lijkt gevaarlijk op iets wat
't niet is. Ontspanningslectuur moet het lezen tot een genot maken en niet tot een
arbeid.
MARIE METZ - KONING.

Max van Ravenstein, Drijfzand, L.J. Veen, Amsterdam.
'n Tendenz-roman: we komen in Roomsche kringen, waar de godsdienst een zaak
van gewoonte en uiterlijkheid is geworden. Langzaam drijft de ziel van deze
menschen, gelijk de kerkvader van Hippo het uitdrukt, den dood tegemoet, wijl zij
als voor den dood terugschrikt voor de redding uit de golven der gewoonte. De
Katholieken van dit verhaal hebben ieder zoo hun èigen hebbelijkheidje, dat zij niet
los kunnen laten en waardoor zij noodwendig ten verderve worden gebracht. De zeer
brave Paula is daarentegen een model-vrome, die haar kerkelijke plichten even
zorgvuldig nakomt als haar huishoudelijke. Zij schijnt de Christophorus van 's auteurs
denkbeelden. Haar geloof lijkt als 'n rots in het midden van 't drijfzand, waarin de
anderen omkomen! Aldus wordt de Voortreffelijke door haar echtvriend beschreven:
‘Ik laat alles aan mijn vrouw over. Die staat op zoo'n goeien voet met Onzen lieven
Heer, dat ik niet beter kan doen dan haar te volgen in alles, wat met mijn ziel in
verband staat, nietwaar wijfje?’
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Ge zoudt denken, dat de Deugdzame haar mannetje zal bestraffen over zijn profanatie.
- Echter lezen we: ‘Paula zag hem lief aan.’
De auteur houde 't ons ten goede, dat wij ‘het geloof’ in dit vroom Katholiek gezin
niet hoog aanslaan. We hooren dan, hoe 'n andere ‘geloovige’, de bekeerde Jules,
aldus Paula aanspreekt:
‘Ja, u bevalt dat kalme, huiselijke leven; juffrouw Greveling dat eindelooze jagen.
Mijn vrouw is mondaine en kan niet buiten haar mooie toiletjes en pleziertjes.’
En oordeelt dan:
‘Ik weet niet wat het beste is.’ Jules kon 't anders wèl weten, want hij had van ellende en narigheid zijn woning
verlaten, omdat zijn uithuizige vrouw weer niet thuis was en hij bij z'n vrienden
hoopte te vinden, hetgeen hij in zijn mooie Irma miste! Even daarna komt Jef tot de ontdekking, dat hun ‘een opflikkertje’ ontbreekt en
lacht:
‘Zoolang je mij niet bewijst, dat Christus wijn in water inplaats van water in wijn
veranderde, krijg je mij niet in de onthoudersclub.’. 't Is kras, deze stichtelijke taal in dit model-Katholieke gezin! Toch wil de auteur ons doen gelooven, dat Paula het ware geloof heeft, want als
Jules zegt:
‘U denkt weer aan uw godsdienst. O, mevrouw! Wat zou de wereld heel anders
zijn als er meer waren, die zooals u al hun daden, hun woorden en zelfs hun gedachten
laten doordringen van hun geloof,’ dan antwoordt Paula:
‘Dat moet toch ook.’
Op tafel ligt 'n prentbriefkaart, waar 'n vertooning op staat van een man, die in het
drijfzand wegzinkt.
Somber zegt Jules, als hij na zijn kunstbeschouwing de kaart neerlegt:
‘'t Is het zinnebeeld van menig leven.’ De lezer weet nu meteen de bedoeling van den schrijver van dit boek.
Straks zal brave Paula deze prentbriefkaart gebruiken om haar schoonzusje Maud
christelijkerwijze terecht te zetten.
Als zij haar het prentje toont, zegt zij hartelijk:
‘Jouw beeld en jouw voorland.’
Men begrijpt, dat de auteur Maud zal laten omkomen. 't Gaat aldus:
‘'t Meisje is verloofd met Arnold Greveling; hij verveelt haar. Heel 't klein
stadjesleven staat haar tegen. Maud wil weg; naar Londen, Parijs. Bezoekt eerst 'r
moeder. Op reis naar haar pension ontmoet zij haar verleider: Dr. Hector Borny. Met
woord en blik begoochelt hij haar zoo, dat ze geheel onder zijn invloed geraakt. Maud
is als onder hypnose. Dezen satanischen doctor, die als directeur der IJ'sche bank
ook in betrekking staat tot notaris Greveling - den vader van haar verloofde - treft
zij weer bij... haar Arnold aan huis! Heer Borny en de jonge Greveling blijken
schoolmakkers. -
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Pakkend slot: Hector en Maud gaan er samen vandoor, terwijl ook de notaris vlucht,
wijl zijn boeken niet sluiten. Als cliënt van de IJ'sche bank wordt hij ten val gebracht
door denzelfden Hector, die zijn zoon's verloofde schaakt! Andere drijfzand-débacles zijn 't sterven van Jules' dochtertje, waardoor de vader
wederom tot den godsdienst komt en 't getroffen worden van z'n vrouw door het
heengaan van notaris Greveling.
In 't stadje wordt het geval druk bepraat. Ook in de pastorie spreekt men er van.
“De pastoor zat in z'n huiskamer, rook ('t zal rookte moeten wezen, A.H.) zijn
goudsche pijp en las zijn krantje.” - Kapelaan Hanzen komt binnen, “doodsbleek,
met roode vlekken onder de oogen, die angst en schrik uitstraalden.”1) Tusschen de geestelijke heeren volgt nu dit belangrijk gesprek:
“Weet u het reeds?”
Wat? vroeg de oude heer, hem vreemd aanziende.
Notaris Greveling is weg!
De pastoor deed een paar haaltjes:
Ja, ik wist het, helaas!
U wist het?
De kinderen trachtten het zoolang mogelijk geheim te houden, maar het staat nu
in het ochtendblad.
Staat het er werkelijk?
Ja hier, kijk maar!’
En zoo gaat 't door. Als straks pastoor weg is gegaan, zucht Hanzen:
‘Het leven is zwaar, ook voor ons, dat beseft het leekendom niet’ en kapelaan
Houwens antwoordt:
‘Dacht je dan zoo gemakkelijk in den hemel te komen?’
De Roomsche geestelijkheid zal matig ingenomen wezen met deze teekening van
hun stand. Inderdaad geeft Max van Ravenstein haar ook geen reden zich te verblijden
over zijn Roomsche tendenzen. - Tenslotte speelt Jules de Brabande de mooie rol:
van hinker op twee gedachten wordt hij de man van karakter, die de verslagen Irma
troost. Maar ‘de navolging van Christus’ was z'n lijfboek geworden. Dat heldert alles op!
Laat ons verder het zwijgen er toe doen. We mochten verzakt geraken in het
drijfzand van ‘de gemakkelijke dialogen’, ‘de vlotte wijze van vertellen’ en ‘de
geweldige karakterbeschrijvingen’2) van dit onbeduidend boek.

1) Cursiveering van mij. A.H.
2) Drie uitbundigheden uit prijzende beoordeelingen van Max van Ravenstein's ander werk.
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Nine Minnema, Het kind van de bergen, Uitgevers-Bureau Voorwaarts,
Hilversum.
Troosteloos boekje! Zonder sprankje hoop!
Werkje van leeg weeldeleven en zinnenspel.
‘Haar liefde voor Grando was gestorven.’
Welke liefde? Evenmin 't wonder in dit werk ons een werkelijkheid wordt, zoo
min voelen wij deze liefde in Rita's bestaan.
‘Rita voelde zich huiveren, omdat zij haar liefde aan een onwaardige gegeven
had.’
Waarom vergooide zij zich aan dezen Grando? Hoe kon zij ooit naast hem ademen?
Als er waarlijk iets echts, iets van liefde tusschen deze menschen had bestaan, zouden
zij zich niet zoo willoos uit elkaar hebben laten slaan.
De liefde worstelt en overwint.
‘Maar Rita's liefde was gestorven,’ denkt Grando.
‘Haar liefde voor Grando was gestorven,’ denkt Rita.
Om wee van te worden, dat peinzen, droomen, mijmeren, denken, weten van deze
artisten.
Zal het tragische van deze stervende liefde door ons gevoeld worden, dan moeten
wij vóór alle dingen gewaarworden, dat zij eens leefde, jubelend, stralend leefde.
Uit geen woord, geen daad komt dit liefdeleven tot ons!
Als schimmen uit hun graf getogen, zwerven Rita en Grando, alléén, langs de
paadjes en braamstruiken, waar zij geleefd en geliefd hebben.
Dat één oogenblik Rita neergestort ware en haar gestorven Liefde een traan hadde
gewijd! Dat de wanhoop haar had gebroken; zij als verslagen vrouw weerkeerde in
het huis van Claire en daar in rouw en smart het Heel-Hooge van heur moeder-zijn
haar geopenbaard ware!
Hoe kil, koud, harteloos, dat woord:
‘Onze liefde is uitgebloeid, ga jij nu heen.’
Wij kunnen niet gelooven in de liefde van Rita en Grando.
‘'n Onwaardige,’ die zoo zonder verzet en smart zich laat wegsturen en zich aan
een rijke vrouw doet knoopen, zou Rita - de kunstenares van het Woord: het Heel
Hooge wordt met smart geboren - van den beginne hebben veracht.
In dit boekje ontbreken rouw en leed. Er is geen strijd. Grando is karakterloos,
Rita willoos.
Grando wil een symphonie scheppen, maar er komt niets van terecht.
Als kunstenaar beteekent hij weinig. Zijn manier van componeeren doet een
musicus glimlachen!
Dat wij dan mochten gelooven in het kunstenaarschap van Rita! Doch de
bevlieging, waarin zij ‘een potloodschets’ van Claire en Mignonne maakt, is niet de
inspiratie van een kunstenaar. Voor Rita is de kunst ‘une partie de
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plaisir.’ Zij worstelt niet voor haar werk. Haar schilderen ligt haar even weinig na
aan het hart als haar kind. De kunst is niet haar opstaan en zitten, haar eten en gaan
slapen. Rita droomt, denkt, peinst, mijmert, wandelt, speelt met Yonne. Maar Rita
wèrkt niet! - Zij kent niet de worsteling, om tot heerlijker uiting te komen. Zij stuurt
Grando niet weg, om voor haar kunst te leven. Zij laat Mignonne niet achter, om
haar roeping te volgen. Rita heeft geen roeping. Willoos laat zij zich meevoeren door
haar verlangen naar het oude stadje, om daar ‘nog eens een kind zich te voelen.’
Ook haar kunst verloochent zij.
Noch het wonder, noch de liefde, die in Nine Minnema's boekje worden genoemd,
voelen wij als werkelijkheden door de kracht van het beeldend woord. Evenmin het
kunstenaarschap van Grando en Rita. Zij liefhebberen. Hun kunst is dilettantisme,
hun liefde zinnenroes.
In ‘Het kind van de bergen’ wordt gesproken van het onnoembare, maar het geheim,
dat achter de dingen dezer wereld vuurt, worden wij niet eenmaal gewaar. Wij hooren
van ‘het denken, dat als vermoeide mystiek was geweest’ en van ‘onbewuste mystiek
in Claire’ en lezen, dat die oude boerin ‘een vreemd mystiek leven gaf aan dit oude
vertrek,’ maar worden nimmer opgedragen naar de sferen van Ruusbroec en
Hadewych.
Een arm boekje, zonder geestelijke spanning en lichtende verbeelding.
Een teleurstelling. ANNE HALLEMA.
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De komedianten.
Door Louis Couperus.
XV.
De a o m i n u s kwam iederen dag. Er was nu een gelaten moêheid in den knaap en
hij scheen niet ongewillig. Als de d o m i n u s of Crispina hem aan spoorde op te
staan, poogde hij het te doen, slaagde er in maar in de verstikkende zomerwarmte
viel hij dadelijk moê neêr op een panthervel bij den drempel en lag daar. Of zij
droegen hem in het park en legden hem in het bloembespikkelde gras, tusschen de
laurieren.... Uren lang lag hij daar. Hij kwijnde zichtbaar weg....
Plinius en Martialis kwamen hem dikwijls zien en Crispina toonde haar zoon en
er was geen poging te verbergen, dat de tweelingen hare zonen waren, hoewel noch
Plinius, noch Martialis toespeling maakte.
- Hij kan hier niet blijven, edele Crispina, zei Plinius. De knaap zal hier sterven.
Vergun mij hem naar mijn villa bij Laurentum te voeren....
Maar Cecilianus hoorde hem. Hij begon hevig te kreunen, te snikken, te smeeken,
dat hij niet weg woû. Dat hij dicht bij zijn broêrtje woû blijven....
- Hij is niet zoo ver weg bij mij, zeide Martialis; in mijn landhuisje bij
Nomentanum. Maar ik ben het met mijn vriend eens. Het kind sterft hier.... Wat
dunkt je, d o m i n u s ? vroeg de dichter aan Lavinius Gabinius, die binnen kwam.
Er werd toe besloten. Martialis, alleen, aan het ziekbed van den knaap, bepraatte
hem.... Dat hij hier geen lucht had, in die
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benauwde tuinen van het Palatium. Dat hij hier niet genezen zoû, dat hij hier sterven
zoû vóor Cecilius terug kwam....
De dichter praatte overredend, gemoedelijk, maakte er grapjes door. En Plinius,
die toen naderde, zeide:
- Cecilius, als je met Martialis meê gaat naar Nomentanum, om te genezen in de
frissche buitenlucht, zal ik je geven wàt je me vraagt, als ik aan je verzoek kan
voldoen....
Als een kind antwoordde de knaap:
- Mijn broêrtje.
- Dat is me onmogelijk, zei Plinius; vraag mij iets anders.... Verzin iets, dat je
gaarne zoû hebben.
- Ik weet niet....
- Verzin iets, drong Plinius aan.
De knaap bedacht zich. En zeide toen:
- Carpoforus....
- Wil je Carpoforus nu en dan eens bij je hebben?
- Ja, zeide de knaap.
- Hij zal bij je komen, Cecilianus, beloofde Plinius.
En Cecilianus liet zich vervoeren naar het landhuisje van Martialis, de Via
Nomentana langs.... Hij lag in een kleinen draagstoel, die Plinius ter beschikking
gesteld had. Ginds blauwden de Sabijnsche bergen.... De diepe zomerlucht was warm
maar wijd. De bergen over, voerde de bries aan.
Het huisje was klein maar geriefelijk, wingerd-omgroeid. Het waren twee
c u b i c u l a om een klein, laag t r i c l i n i u m , een a t r i u m er voor. Het lag in een
wijngaard, die beloofde weelderig te worden in herfstmaand. Er graasde een geit op
een heuvelig grasveld. Het was alles omheind door een muurtje. Er stond een grijnzend
Pansbeeldje, bewaker van het klein domein. Er was een moestuintje, en het slaafje
van den dichter was bezig het te besproeien toen zij aan kwamen: Martialis, de
d o m i n u s , beiden op muilezels en de draagstoel - door twee slaven gedragen waarin de zieke knaap. Over de vlakte rondom weidden de herders de schapen....
- Cecilianus - Martialis voerde den knaap naar binnen; kijk, het is hier niet zoo
weelderig als bij je.... ik meen als bij de edele Crispina....
- Het is hier niet zoo benauwd, glimlachte de zieke knaap, die wel merkte, dat
Martialis zich bijna versproken had.
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- En het is hier héel dicht bij Rome....
- Niet zoo ver als Laurentum.... zei de d o m i n u s .
Cecilianus keek om zich rond.
- Niet zóo ver, zeide hij twijfelend.
Hij legde zich te ruste, uitgeput. Op de bank voor het huis zat mistroostig de
d o m i n u s , handen tusschen de knieën, hoofd op de borst. Martialis kwam naast
hem zitten.
- Kom, d o m i n u s , troostte de dichter.
- Ach, edele Martialis, klaagde de d o m i n u s eindelijk uit Wat moeilijke tijden,
voor een d o m i n u s -g r e g i s , die zomermaanden, die zich slepen en dan met mijn
tweelingen....
- Joù tweelingen, d o m i n u s ?
- M i j n tweelingen, Martialis, die misschien beiden dood gaan! Hoe lang is Cecilius
nu al bij den Keizer? Hoe lang is Cecilianus al ziek! Ik weet het niet, de weken slepen
zich voort. Mijn hart is vol van zorg en verdienen doe ik niets met mijn g r e x ....
Jawel, ik kreeg van Crispina voor iederen dag driehonderd sestertiën, maar hoe het
nu zit, dat Cecilianus niet meer bij haar is, terwijl Cecilius op het Palatium is, dat
weet ik niet en dat is een ingewikkelde zaak, waarover ik eens met Labienus
Posthumus, mijn rechtskundige raadsman, moet spreken. Zie je, eén proces heb ik
liever nièt met de groote lui, maar toch, mòcht er iets bij den Keizer met Cecilius
gebeuren, dan.... Ja, edele Martialis, en dan nog die lange zomermaanden, dat we
niet spelen.... Ik verhuur mijn komedianten wel zoo veel mogelijk, maar toch.... hoe
kom ik dien tijd door tot Oktober, dat we naar Karthago moeten.... Dat ik misschien
naar Karthago moet, en zònder mijn jongens, mijn tweelingen, die zijn, Martialis,
mijn fortuin en mijn liefde, mijn alles.... De s e n e x heeft me verlaten; die is Christen
geworden; Clarus is weg geloopen en ik ben, om mijn verdriet, niet flink genoeg
geweest hem te doen achtervolgen: ach, dat is allemaal verlies en zorg, verlies en
zorg, edele Martialis, voor een armen d o m i n u s -g r e g i s ....
De avond zonk, starre-bezaaid, over de velden. De d o m i n u s vertrok op zijn
muilezel, loomstaps, langs den bleeken weg verdwijnend naar Rome toe en Martialis,
bij zijn lampje, zette zich aan het schrijven in zijn kamertje. Het deurtje open, zag
hij Cecilianus, op zijn smal bedje, die sliep....
Dien volgenden morgen vroeg kwam er een ruiter te paard in
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een wolk van stof aan draven. Hij rees reuzig op zijn groot ros en Martialis, die naar
zijn boonen zag in het moestuintje, herkende Carpoforus. De Jager wierp zich af en
naderde, de teugels van het paard in de vuist.
- Zoo, beroemde Jager! groette de dichter; op wien ik zoo vele epigrammen schreef
om je dapperheid en kracht te vereeuwigen, als op niemand anders, geloof ik! Ben
je daar!
- De edele Plinius, heer....
- Juist, heeft je doen zeggen, dat Cecilianus naar zijn grooten vriend verlangt....
Daar ligt hij nog en slaapt....
Martialis wees het open kamertje.
De Jager bond zijn paard vast aan de heining. Hij naderde het kamertje. Juist
opende de knaap de oogen.
- O lief kind! Zoete jongen! mompelde de Jager tusschen zijn bekroesde lippen.
Mijn gelukaanbrenger, mijn tálisman! Hij maakte, dat ik den Numidischen leeuw
overwon en het beest den muil door midden scheurde! Ik léef nog door hem! Ik zal
altijd overwinnen, zoo lang hij leeft en mij nabij blijft....
- Carpoforus! riep Cecilianus.
- Hier ben ik, zei de Jager en hij knielde neêr voor het bed. Hij was monsterlijk
zwaar, rood belitteekend en gebruind de gespierbundelde armen, de vierkante knieën,
die zijn leêren g l a d i a t o r -tuniek bloot liet en in zijn kleinen, donkerruig omkroesden
kop waren zijn oogen donker en goed als van een lief beest. Zijn geweldige handen,
die een leeuw den muil konden open scheuren, gingen uit naar het blonde hoofd van
den knaap, die hem zijn talisman was en hij omhelsde hem met den
liefde-verteederden eerbied van zijn bijgeloof.
- Heb je om me gevraagd? vroeg de Jager.
- Ja, Carpoforus, zeide Cecilianus. Plinius verzocht me te vragen wat ik wilde
hebben en Cecilius kon hij me niet geven. En toen heb ik maar om jou gevraagd. Hij
is een machtig heer, hè, Plinius; hij kan bijna zoo veel als de Keizer. Hij zeide, dat
hij zoû verzoeken aan de Viermannen, dat je naar Nomentanum mocht komen....
- Heb je koorts, kind?
- Neen, ik heb lang en goed geslapen: de lucht is zoo frisch en het is hier zoo mooi
en zoo wijd en ik zal opstaan en we zullen de heuvels opgaan; ik wil de heuvels
opgaan, daar, daar,
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ginds: kan je van daar Rome zien, Carpoforus en de parken van den Palatinus en het
Palatium....?
- Niet van zoo ver, mijn zoete jongen.... Maar laat ons gaan, als je wilt.
Zij gingen. Zij gingen op het groote paard, Cecilianus vóor tegen Carpoforus aan,
de heuvelen op. Cecilianus keek uit naar het Westen.
- Ik zie Rome niet, zeide hij mat.... Ik zie den Palatinus niet.
- Het is te ver weg, zei de Jager. Kom, laat ons hier rusten. Laat ons afstappen,
kind....
Zij stapten af. De Jager bond het paard vast aan een struik. En zij legerden zich in
het gras. Het was, in den vroegen morgen, nu de zon nog zoo laag stond, nog frisch
van overvloedigen dauw. Het geurde omrond naar menth en mariolein. Er gleden en
glipten zwaluwen om, tegen de nog teêr zilveren blauwe lucht. Cecilianus lag met
zijn hoofd tegen Carpoforus' borst. De knaap weende.
- Wat is er, mijn jongen? vroeg de Jager.
- Ik ben ziek....
- Neen, neen....
- Ik zal sterven.
- Neen....
- Ja, Carpoforus.... Ik voèl het nu.... Het is in me gescheurd.... Het doet hièr altijd
pijn, in mijn hart.... Wij zijn éen, Cecilius en ik. Hij ook.... hij is ziek en hij sterft
daar.... daar ver weg.... in het Palatium.... Ik zoû wel gezond willen worden maar ik
voel, dat het niet kan.... Ik kan niet.... Ik ben zoo moê.... Ik ben zoo zwak.... Ik word
hier duizelig, van al die lucht en dat licht....
- Neen, je bent een sterke, gezonde jongen, mijn zoete jongen, die genezen zal,
die genezen moèt!
Cecilianus lag half flauw tegen den Jager aan, de oogleden als verwelkt over zijn
brekende oogen. Het hijgde als benauwde een zwaar gewicht hem de borst.
- O, goddelijke Herkules! riep Carpoforus. Red hem mij!
Hij nam Cecilianus als een kind in zijn armen. Het paard, aan den struik, hinnikte
zachtjes.... Van den weg, die, beneden de grazige heuvelen, zijn stoffigen slinger
tusschen de helling verloor, klonk een gezang aan van naderende stemmen. Het was
een zacht sereene hymne, die in den jeugdigen morgen als naderde
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uit het Oosten, waar de nog vochtig omfloerste zon rees. Het waren stemmen,
stemmen, stemmen, die harmonieerden met den jeugdigen morgen in een vreemde
belofte van nooit nog vermoede zaligheden. De Jager richtte zich hooger en keek
uit, den knaap vast tegen zijn leêren tuniek, waaronder bonsde zijn hart. Hij zag over
de heuvelen, aan de andere zijde des wegs naderen een menigte. Het waren mannen
en vrouwen en kinderen en dan waren het herders met hunne kudden schapen. Door
het gezang der stemmen, der vele stemmen blaatten zacht de schapen der herders,
die meê met de menigte waren geloopen. En het was als ééne groote kudde van
menschen en dieren, die zacht zingende, zachter nog blatende, aan naderde over die
heuvelen, naar den weg toe, die van de Sabijnsche bergen geleidde tot Rome toe.
De Jager keek steeds uit, terwijl hij, angstig, meende, dat Cecilìanus aan zijn borst
bezwijmd was. En hij zag, dat in het midden der menschenmenigte, waarom heen
de blatende schapen der herders drongen, een Grijzaard liep.... Hij was lang en rank
en scheen een Ziener. Hij was heel oud en zijn lange haar hing zilvergrijs om zijn
bleekzachte gelaat. Hij droeg een lange, witte pij, grijs bestoven, die sleepte met den
zoom door het stof. Hij had als een vrouwelijke teederheid in zijn langzaam bewegen
tusschen de menigte, die hem omringde. Hij scheen de Herder dier herders.... Zijn
oogen waren heel groot maar heel zacht en jeugdig vrouwelijk in zijn nauwelijks
gerimpeld gelaat gebleven. En zij schitterden soms vreemd, vreemd heilig, als blauwe
vlammen, terwijl rondom hem de stemmen zongen, de schapen blaatten, de lammeren
dringend tegen de moederen aan....
Zij naderden. Van waar kwamen zij, waar heen gingen zij? De Jager wist het niet.
Hij zag ze nu af dalen den heuvel, daar over, om den weg te bereiken. Zeker gingen
zij naar Rome; zeker begeleidden de herders een eind die menigte om dien ouden,
witten, heiligen man naar Rome terug. Menschen en schapen daalden den heuvel af,
den weg in tusschen de heuvelen. En gingen voorbij den Jager, die daar in het gras
zat, met een bezwijmden knaap aan het hart.
Ook de heilige Man daalde. Hij stond nu op den weg en de Jager zag hem zijn
blauwen, vreemd heiligen vlamblik wenden naar hem. De blauwe blik van den Ziener
ontmoette den bezorgden
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blik, dien van een lief, sterk beest, des Jagers. En hij talmde een oogenblik. Rondom
hem zongen zij, blaatten zij....
- Wenscht ge, dat ik kom....? vroeg de heilige Man, zijn stem even verheffend en
die stem was bijna vrouwelijk teêr en zoo klaar als van een jongeling.
- Ja, heilige Man! zei de Jager.
Toen klom Johannes den heuvel op, waarop de Jager zat. De menigte toefde op
den weg en zong....
- Wat wenscht ge? vroeg Johannes.
- Mischien zijt ge wel een dokter, heilige Man, zei de Jager Carpoforus. Deze
knaap is al lang heel ziek en ik woû u vragen; kunt ge hem niet genezen?
Johannes stond nu voor den Jager en keek op Cecilius neêr.
- Wat scheelt hem? vroeg de Apostel.
- Hij kwijnt weg, omdat zijn tweelingbroêrtje bij den Keizer moet blijven en hij
hem mist....
De blauwe oogen werden onuitsprekelijk zacht van blik. En de oude, geaderde
hand ging uit naar het voorhoofd van Cecilianus. De knaap sloeg de oogleden op en
staarde als verblind in twee blauwe glanzen.
- Wie zijt ge, heer? vroeg hij, als vervoerd.
- Ik ben, zei de Apostel; een, die aan je gelijk was, mijn kind. Ik verloor mijn
grooten Broêr, wiens boezemvriend ik was, al was Hij grooter dan ik. En ik kwijnde
weg, tot ik niet meer kwijnde, omdat ik genas....
- Genaast ge, heer, terwijl ge tòch uw broêr, wiens boezemvriend ge waart, verloort?
vroeg Cecilianus.
- Ja....
- Stierf hij, heer?
- Ja, Hij stierf....
- Is Cecilius ook dood? kreunde de knaap.
De heilige Man híeld steeds zijn hand op het hoofd van den knaap.
- Vrees je daar voór, lief kind?
- Ja, heer....
De glimlach van den Apostel werd onuitsprekelijk zacht.
- Hij leeft, zeide hij.
- Léeft hij? riep Cecilianus.
- Hij leeft, herhaalde de Apostel. Hij leeft nog. Hij zal leven
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zoo lang je leeft. Wees niet bang en bezorgd. Mijn Broêr leeft óok al is Hij
menschelijken dood gestorven in dit leven maar jou broêrtje, mijn kind, leeft zelfs
nog met het sterfelijke leven, dat je lief is.... Begrijp je me, kind?
- Ja, heer.... Ik begrijp u wel. Ge spreekt héel mooie woorden maar ik begrijp u
wel, omdat ik een komediantje ben en geleerd heb woorden van dichters te begrijpen....
Ge moet wel heel mooie dingen zeggen, dat er zoo veel menschen u volgen. Ze willen
zeker hooren wat ge zegt en ze zullen u ook wel moeten begrijpen, al zullen ze niet
allen geleerd hebben, want ge zegt de dingen zoo heerlijk mooi: het klinkt heel zacht
als met gouden klokjes wat u zegt. O, als ge naar Rome gaat, zoû ik u gaarne willen
volgen! Ik ben nu bij Martialis en die is heel lief en goed voor mij maar ik zoû u
gaarne willen volgen! Naar Rome weèr toe, naar mijn broêrtje!! O, heer, o heilige
heer, zeg, mag ik u volgen?
De hand bleef steeds op het voorhoofd van den knaap.
- Kind, zeide Johannes. Volg mij niet, noch naar Rome, noch naar welk oord,
waarheen de Keizer mij bant. Blijf samen, hier, met den sterken vriend. En genees
eerst. En hoop op de dingen van het leven, die aan je jeugd nog dierbaar zijn. Wie
nog ziek is om een verloren broeder, moet eerst - hoe het ook zij - dien broeder weder
vinden en wiens jeugd de dingen van het aardsche leven nog hoopt, heeft nog den
tijd te rijpen tot het hemelsche leven hem heerlijker blijkt. Wiens hart nog slaat voor
Rome, diens ziel is niet gereed, o mijn zoet kind, te verlangen naar het Hemelsch
Jeruzalem, waarheen wij allen opgaan. Wie nog lief heeft de Schoonheid om haar
eigen wil, kan de Waarheid met mij niet te moet gaan.... Blijf. En genees. Ik zeg het
je, knaap: je broêrtje.... leeft. Je zal hem terug zien.
Cecilianus, half opgerezen, was op zijn knieën neêr gevallen.
- Dank u, heilige heer, zeide hij; om de verzekering, die ge mij geeft. Ik geloof u
wel! Ik geloof wel, dat Cecilius leeft....
De Apostel had een gebaar met de hand of hij den knaap en den man, het
komediantje en den g l a d i a t o r , zegende.
Toen ging hij, den heuvel af, den weg naar Rome op en hem volgden de menschen,
zingende, en de dieren blatende.
En Cecilianus, staande naast Carpoforus, zag Fabulla: zij liep met de vrouwen
mede en zij droegen takken groen.
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- Fabulla! kreet Cecilianus. Fabulla! Heb je Cecilius gezien??
- Ja! riep Fabulla den knaap toe. Hij had voor den Keizer gedanst.... Hij was
bezwijmd.... En werd naar zijn kamer vervoerd....
- Maar niet dood? Niet dóod?? De heilige Man verzekerde....
- Neen, niet dood! zei Fabulla. Want ik zàg hem, levend....
- Dan geloof ik het zéker, dat Cecilius leeft....!!
- .... Je moest, zei de s e n e x nijdig - hij kwam met de mannen zingende na - liever
den heiligen Johannes gelooven, die het je verzekerde omdat hij het in den geest
gezien had dan Fabulla, die het maar met haar oogen zag.
- Ik zag het zèlf, in den geest! riep Cecilianus boos tot den s e n e x . En ik gelóofde
ook wel den Apostel. Hij is een lieve man, een lieve heilige man, veel liever dan jij
ooit worden zal! Jij zult niet eens begrijpen wat hij zegt: hij praat met véel te mooie,
dichterlijke woorden dan dat jij hem begrijpen kunt! Maar ik begrijp hem wèl!
De s e n e x wilde nijdig antwoorden. Maar het scheen, dat hij zich bedacht. En
hij liep den heuvel op, en zeide:
- Cecilianus, ik ga met Johannes meê, op het schip, dat hem van Ostia naar Patmos
zal brengen. Ik zal je nooit meer terug zien. Vaarwel, en groet Cecilius voor me....
En hij naderde den verbaasden knaap en kuste hem op het voorhoofd. Toen
verwijderde hij zich.... Allen verwijderden zich, den weg langs, en het zingen, met
het blaten, verstierf.
Cecilianus keek Carpoforus aan.
- Wat deed die s e n e x in eens raar!? zei Cecilianus.
- Die Christenen doen zoo, zei de Jager.
Maar de knaap was heel opgewonden.
- Laat ons op stijgen? vroeg hij.
Zij stegen op. De morgen zonnigde goudener in het diepere azuur. En op het paard
draafden zij de heuvelen over....
- Het is zoo heerlijk! juichte Cecilianus. Zoo tegen je aan, samen op éen paard,
over de heuvels, op en neêr, op en neêr!! Het is net of we den hemel in gaan!!
De Jager spoorde het paard met de hielen. Hun vlucht teekende zich af tegen de
lucht als die van een ruigen Centaur, die een blonden knaap schaakte, voor zich aan
zijn borst....

Groot Nederland. Jaargang 15

458
- Ben je nu moê, mijn jongen? vroeg de Jager, toen hij zag, dat de knaap de oogen
sloot.
Hij keerde langzaam om, terug. Over de heuvelen reed hij langzaam terug. Het
ging naar het midden des dags.... Zij spraken niet meer en Cecilianus had een
vreemden blik telkens als hij de oogen opende.... Dan sloot hij ze weêr.
Toen zij terug waren, vonden zij den dichter tusschen zijne vrienden. In twee
draagstoelen waren zij gekomen: Verginius Rufus met Frontinus en Juvenalis; Plinius
met Quintilianus, Tacitus en Suetonius. Hij ontving ze juist bij den ingang van het
tuintje, waar de Priapus de wacht hield, met zijn grijnslach en het naïef strevende
gebaar van zijn f a l l u s .
De Jager en de knaap stegen af. En Plinius ging Cecilianus te gemoet.
- Hoe gaat het, mijn jongen?
- Goed, edele heer, met uw verlof! zei Cecilianus en kuste zijn beschermer den
zoom van zijn toga. Ik heb met Carpoforus door de heuvels gereden en wij hebben
den heiligen man van de Christenen ontmoet....
- Aanliggen, vrienden, aanliggen! noodde joviaal Martialis en klapte in de handen.
Zij lagen aan. In het t r i c l i n i u m was plaats voor zeven, ja, ook wel voor acht.
Er diende het slaafje en uit de keuken bracht Marcella de spijzen op.
- Het gaat maar zoo als het gaat! verontschuldigde zich Martialis. Dit tafellaken
is gebleekt op de velden. Deze Nomentaner is van mijn eigen wingerd maar jaren
ligt hij reeds in den kelder. En hier, mijne gasten, is de voorspijs.... Verginius Rufus,
gij, die tweemaal het keizerpurper weigerdet maar niet weigerdet aan te liggen bij
een armen dichter, vergun mij u te zeggen mijn dankbaren trots en bedien u, gij het
eerst, van deze gerechten.
En Marcella, de jonge vrouw - zij gedroeg zich zeer voegzaam, Martialis' vriendin,
tusschen deze voorname gasten - diende malve, latuwe en prei en menth op. Paling
volgde met sneedjes harde eieren.... Tusschen de festoenen groen, die hingen langs
de vier gepleisterde pilaren en door welke velden en verre bergen een landelijk
vergezicht verzichtbaarden, zagen de gasten den g l a d i a t o r en het komediantje:
zij zaten op de trede van de put en praatten als goede vrienden glimlachend met
elkaâr.
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- Het is vreemd, zeide Plinius; en het heeft me getroffen wat dat ventje me zoo even
zeide.... Dat hij den ‘heiligen man van de Christenen’ had ontmoet.... Hoe zich dat
bijgeloof al meer en meer uitbreidt, naar het schijnt. Wie is die ‘heilige man van de
Christenen’?
- Dat is vermoedelijk, zeide Verginius Rufus; die zekere Johannes; de Keizer heeft
in der tijd bevolen, dat hij in de kokende olie gedompeld werd.
- Gebeurde dat? vroeg Suetonius.
- Ik weet het niet, antwoordde de grijzaard.
- Ik herinner het mij, zei Juvenalis; men sprak toen van een wonder; die Johannes
kwam ongedeerd uit de olie en vele volge[...] vloeiden hem toe.
- Zeer zeker zijn die Christenen, zeide Tacitus; een verwerpelijke sekte; zij moesten
gestraft worden, zoo als ook dikwijls gebeurd is, maar toch, wat Nero bevolen heeft:
ze met pik te bestrijken en ze vast te binden aan palen om ze als brandende fakkels
in zijn tuinen te laten omkomen, wekt wel mijn medelijden op.
- Waarom ze niet te zenden als l e g i o n a r i i in de a u x i l i a -troepen naar Moezië
of Pannonië, meende Frontinus.
- Ik beken, zei Plinius; dat ik niet weten zoû hoe met ze te handelen als ik over ze
te oordeelen had. Wat ik van hen weet, is, dat zij zich verzamelen en hun Christus
aanbidden met goddelijke eer....
- Hij werd onder Tiberius gekruizigd, meende Tacitus. Hij had zich opgeworpen
als koning van Nazareth. Een oproermaker....
- Een dweper daarbij, zei Plinius. Vooral een dweper, geloof ik, een dweper vooral.
Maar onschadelijk, geloof ik wel, dat die dweperij is. Dat zal uitsterven, daar ben ik
van overtuigd. Wat kan een sekte, wier grootste ceremonie is een eenvoudig
avondmaal te gebruiken met enkel brood en water.
- Dan hoop ik, ten minste, zei Martialis; dat aan dit eenvoudige middagmaal u dit
geitebokje beter smaken moge, en de kooltjes er om heen, geëerde vrienden, zijn
heel lang gestoofd in l a s e r p i c i u m , naar het recept van den Egyptischen waard
uit.... de Suburra! Verontschuldigt ge mij dat? Ik at ze er eens, bij dien Nilus - de
komedianten weten er van meê te praten en ik vond ze, ten minste dáar, heerlijk en
Marcella bereidde ze als
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Nilus' moeder het haar leerde. Suetonius, ge zijt te jong om zoo matig te zijn. Weet
wel, dat ge niets meer krijgt hierna dan de beroemde ham, dien ge reeds tweemaal
zaagt voor gezet! Maar zoû onze Cecilianus - hij ziet er reeds werkelijk beter uit! ons niet iets kunnen zingen of dansen? Cecilianus!!
De dichter riep naar den jongen. Hij naderde:
- Wat wenscht ge, Martialis?
- Je wangen blozen al, jongen, van de buitenlucht....
- Men zegt, fluisterde Quintilianus tot Plinius; dat mijn twee vorstelijke leerlingen,
de achterneven van Domitianus, Christelijke neigingen hebben....
- Dat hoorde ik reeds, zei Plinius.
- En Fabulla dan? zei Juvenalis.
- Cecilianus, ging Martialis door; kom, je moest ons wat zingen en dansen. Wat
zal het zijn?
De jongen glimlachte, verlegen en moê.
- Kom, kom, anders genoeg stoutmoudige c o m o e d u s van de hoogere p a l l i a t a !
schertste Martialis. Waarom zoo beschroomd? Je bent meestal voor geen kleintje
vervaard. Zeg ons eens, met een enkel gebaar van s a l t a t i o er bij, een e c l o g a
van Vergilius: zijn tweede Herderskout op den schoonen Alexis, bij voorbeeld.
De andere gasten moedigden het komediantje aan.
Hij kènde, ja zeker, zijn Vergilius; hij kende het beroemde gedicht. En hij begon
te zeggen de smachting van Korydon, die zoo vurig naar zijn Alexis verlangt....
Maar plotseling barstte hij in snikken uit....
- Wat is er, mijn jongen! riep Martialis en stond op, terwijl de gasten meêlijdende
mede riepen. Deed ik geen goede keuze? Dom, dom ben ik, Cecilianus, juist te kiezen
die tweede e c l o g a !
- Ik kàn niet, heer.... snikte Cecilianus.
- Je hoeft niet, je hoèft niet, jongen! riepen Verginius Rufus en Plinius, de anderen.
- Ik kàn niet, snikte Cecilianus; zonder mijn broêrtje!
- Naar wien je, wenkte hem Martialis tot zich; verlangt bijna als Korydon naar
Alexis! Kom kind, zit hier neêr, als de hooge gasten vergunnen....
- Dank u, heer, weigerde Cecilianus weenende; ik mag niet met u mede aan zitten....
- Neem dan van deze pastei, neem van dit geconfijte ooft en
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hier, neem dezen grooten beker vol Nomentaner, die uit mijn druiven geperst werd
tijdens het tweede Consulaat van den edelen Frontinus! Jàren her, hoor, niet waar,
Frontinus?
Marcella hielp den knaap met de lekkernijen en bracht ze bij den put, waar
Carpoforus wachtte.
- De arme jongen, zei Marcella.
Cecilianus was weenende weder op de put-treê gaan zitten en de Jager koesterde
hem tegen zich aan.
- Je hebt niet ‘Alexis’, plaagde Marcella, wel als dichtervriendin op de hoogte van
Vergilius; maar je hebt toch Carpoforus!
- Ik tèl niet, niet waar? vroeg de Jager schertsend en deed den knaap drinken.
Cecilianus dronk even, weerde toen af. En lag, plotseling uitgeput, geloken oogen
tegen zijn vriend aan. Het was of hij een oogenblik door de zilveren morgenlucht,
den rit op het ros tegen Carpoforus' borst, het woord van den heiligen Ziener der
Christenen, was òpgeleefd; de herinnering aan zijn kunst had hem nu zijn gemis weêr
heftiger verlevendigd en hij lag als ziek, terwijl de breede dierentemmende hand van
den Jager over zijn krullen streek met een gebaar zoo teeder, dat daar ginds de gasten
er om ontroerden.
- Wat heb ik gedáan! verweet Martialis zich. Wie kon ook denken, dat die jongen
werkelijk zoo ziek is!
- Hij stèrft, zei Verginius Rufus; als het langer duurt....
- Hij is jòng, meende Juvenalis.
- Hij is jòng en een gezond, sterk ventje, als zijn broêrtje is, zei Frontinus; maar
die knapen zijn éen omdat ze tweelingen zijn en altijd samen geweest zijn. Verginius
Rufus, of gij Plinius, moest aan Crispinus vragen....
- Ik? zei Plinius. Het zoû een reden zijn voor den Keizer Cecilius nog langer te
houden.
- Hij danst zelfs niet meer voor den Keizer, hoorde ik, zei Martialis. Hij is óok
ziek. En Crispinus....
Hij vertelde van het contract, dat Crispina geteekend had. Hij vertelde van de
tweehonderd-vijftigduizend sestertiën, die Crispina zoû te betalen hebben aan den
d o m i n u s , als....
- Een moederlijke gril, zei Tacitus.
- Aan een afschuwelijk Hof! zei Juvenalis.
- Onze tijden kòmen misschien, fluisterde Tacitus.
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- Vooral als we bedenken.... zei Frontinus.
Zij bogen voorover, fluisterden.... Die terechtstellingen, telkens, plotseling,
onverwachts, van Consulaire persoonlijkheden, die niets dan eere verdienden.... Die
tyrannieke dòmheden, als die verbanning van de wijsgeeren geweest was.... Die
krankzinnige decreten, ingegeven door vervolgingswaanzin....
- Ben i k veilig? vroeg ironiesch Verginius Rufus; al ben ik meer dan tachtig jaren
oud? Al heb ik twee malen geweigerd Keizer te zijn!
- Ben i k het? vroeg Plinius.
En zij dachten allen het zelfde: dat hun vriend te rijk was om veilig te zijn.
- Een gril van hem kan mij ook treffen, zei Quintilianus.
- Ons allen! fluisterden zij.
- Aan het Hof schijnt te broeien.... fluisterde Frontinus.
- Een samenzwering?? vroegen zij, zich buigende.
Frontinus knikte.
- De Keizerin, fluisterde hij, met de lippen, nauwlijks hoorbaar. Past op.... - en hij
keek even schuin naar den Jager.
- Een spion? vroeg Suetonius.
- Neen, zei Frontinus; een brave kerel, de groote, sterke vriend van dien knaap
daar. Maar de geliefkoosde g l a d i a t o r , b e s t i a r i u s en l a n i s t a van den Keizer.
Zij haten hem niet, de g l a d i a t o r e n ....
- Hij wist hoe ze aan zich te hechten, zei Martialis; hij stond ze, in de arena, dikwijls
beiden na een tweekamp het leven toe. En gaf ze den r u d i s daarna, hun afscheidsstaf
en eerbewijs.... Ze houden allen van hem....
- De Praetorianen zijn verdeeld, fluisterde Frontinus.
- Dus? vroegen Tacitus en Juvenalis, begeerig.
Frontinus schetste een gebaar van niet weten. Marcella diende de geconfijte
vruchten rond.
- De tijden, zeide Martialis, een weinig somber; zijn niet geschikt tot gezellig
tafelen. Vergeeft mij, mijn vrienden. De prei was te bitter, de eieren te hard, de paling
te zacht; het geitebokje een geitebok, vader van twintig bokjes en de kooltjes waren
bij Nilus veel meer doorgeurd van l a s e r p i c i u m . Marcella, je hebt ze te lang
gestoofd! En die Nomentaner wàs niet de amfoor, die ik klaar had gezet en dagteekent
niet van Frontinus' tweede
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Consulaat. En dat kind daar, heb ik nog zièker gemaakt door hem te vragen juist
Vergilius' tweede e c l o g a te willen zeggen.... Vrienden, vrienden, vergeeft mij en
laat ons alleen hopen, dat deze dag gunstiger verloope dan hij verliep boven de
allertreurigste oventjes van uw vriend Martialis. Dit is alleen éen goed ding: de ham
is op en een nieuwe kan worden op het Velabrum aangekocht. En dan: hópen moet
men altijd en misschien brengt de naaste minuut ons allergunstigste tijding....
Er klonk paardengedraaf over den weg. De gasten schrikten op. Alleen, bij de put,
waar Carpoforus en Cecilianus zaten, bleef de knaap, oogen-geloken, liggen. Maar
de Jager riep naar binnen:
- Edele Martialis! Een boodschapper van het Palatium!
Aan den disch stonden zij, allen, in éen ruk op. De vreeslijke verwachting was
nóoit uit hun geest.
Bij Priapus, die waakte aan de tuindeur, was de wit bestofte boodschapper
afgestegen. Martialis ging hem te gemoet.
- Wat wenscht de Keizer? vroeg de dichter, bleek.
- Dat Marcus Valerius Martialis onverwijld ten Hove verschijne.
- Hij gehoorzaamt, zei de dichter. Marcella, bied verfrissching den boodschapper....
Martialis kwam glimlachende bij zijn gasten terug.
- Het is weêr niet anders dat wat het reeds was! schertste hij en vol ontroering
omhelsde hij Plinius. Maar.... zijn stem werd heel ernstig en hij fluisterde aan Plinius'
oor.
- Vlùcht, vriend, eer het te laat is. Wij vreezen te veel voor u!
- Ja, drongen zij allen.
- Waarheen? lachte Plinius. Waarom? Zoo lang hij heerscht, zal hij mij in zijn rijk
weten te vinden. En zoo het moèt, welnu welnu vrienden, dan moèt het. Neen,
Martialis, ik vlucht niet. En - vreemd is het - een gevoel heb ik, dat ik lànger zal
leven dan hij.... Maar ga, beste Martialis en neem mijn draagstoel. Marcella,
waarschuw mijn dragers....
Achter het huisje waren de draagstoelen opgesteld en had Marcella met spijs en
drank de dragers verzorgd. Plinius' stoel kwam weldra voor. En Martialis sloeg zijn
toga-tje om. Hij nam afscheid van zijne gasten. Hij ging weg naar de put, waar de
Jager zat met den knaap.
- Hoe gaat het met hem? vroeg hij den Jager.
De Jager streelde Cecilianus steeds zacht over zijn krullen.
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- Niet beter, heer, geloof ik. Hoewel dezen morgen, vooral toen de heilige Man van
de Christenen hem gezegd had....
- .... hij beter scheen??
- Ja, heer....
Martialis bracht zijn hand aan zijn voorhoofd Hij dacht na. En zeide toen, in
zichzelf:
- Ja, ik zal het vragen.... Ik zal het vragen....
Hij boog zich tot Cecilianus.
- Cecilianus.... Cecilianus....
- Cecilianus, zei de Jager.
De als verwelkende oogleden openden zich....
- Cecilianus, zei Martialis. Ik ga den Keizer vragen....
- Wat, heer? vroeg de knaap mat.
- Of Cecilius terug mag komen.
De knaap gaf een snik van geluk. Hij greep Martialis de handen.
- O, Martialis!! riep hij, vergetende zijn eerbied.
De dichter steeg in. De vrienden, in den tuin, wuifden hem afscheid. De zonnig
blauwe namiddag begon te verpurperen naar het Westen toe en over de Sabijnsche
bergen schemerde het met een violette omfloersing van ommelijnen, waartegen de
laatste kudden, schapen, huiswaarts geleid, bewogen als een wittige nevel....

XVI.
De d o m i n u s was geheel ter neêr geslagen. Middagen bracht hij door, zittende op
de bank voor de taveerne, wezenloos kijkende naar de obscene schilderingetjes op
de muren van het huis van Taurus, waar, tegen den avond, de hooge gestoelten werden
geplaatst en de meiden tronen kwamen. Hij had uit Alexandrië bericht, dat zijn
wisselaar, bij wien hij een aanzienlijke som, in bewaring gegeven had, zich vergiftigd
had en geen as had nagelaten. Zijn tweede s e n e x was er van door, net als Clarus
gedaan had en hoewel hij dit maal veel geld had uitgegeven om hem te achtervolgen
en na te zitten, was er geen spoor van hem ontdekt. Hij had in de ‘Bacchides’ nog
zoo mooi den Prologus gespeeld: Silenus op den ezel van Nilus! En nu had de
d o m i n u s geen enkelen s e n e x meer bij zijn troep! Er waren wel mindere
komedianten, die konden invallen, mochten er particuliere Spelen plotseling
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plaats hebben, maar dat zoû toch geen goed werk zijn: een s e n e x , dat was een
hoofdrol! Intusschen, er wèrden geen particuliere Spelen uiigeschreven. De zomer
sleepte zich voort met luttel gewin. Cecilius was nog steeds bij den Keizer, want
Martialis' verzoek had niets uitgewerkt. Cecilianus was, ziek, bij Martialis. Hij kwam
niet meer van zijn bed, vermagerd, lag bleek en lusteloos, at niet, klaagde niet meer,
kwijnde zichtbaar weg.
Vol zorg zat de d o m i n u s neêr en iedereen, die voorbij ging, had een goed
woordje voor hem: Taurus en de meiden, Alexa en Gymnazium; Nilus zelve hield
veel hem gezelschap; de voller en Autronius, de slavenkoopman, kwamen ook wel
eens een worstje gebruiken met een kroes Nomentaner. Er was sympathie heen om
den d o m i n u s en de d o m i n u s werd er ontroerd door.
- Er is maar éen ding, d o m i n u s , zei Nilus heel ernstig op een middag; er is maar
éen ding, dat je troosten kan voor de treurige wisselvalligheden van het leven.
- En dat is, Nilus.
- Dat je je laat opnemen in de Broederschap van de priesters van Isis.
- Ik? zei de d o m i n u s . Maar, Nilus, hoe kom je er aan. Jij b e n t een c a u p o :
je geeft eten en drinken aan al dat volkje hier in de Suburra en daarbij ben je een
vreemde ziel, ben je een mysticus, Nilus, ik kan het niet anders noemen en heb jij
van de boorden van den Nijl iets geheimzinnigs meê gebracht, dat we geen van allen
begrijpen en weten maar dat ik toch in je voel. Ik ben een eenvoudiger vent dan jij:
ik ben een komediant, een kunstenaar, ook wel een man-van-zaken - hoe zoû het
anders kunnen voor een d o m i n u s -g r e g i s ! - maar ik heb niet dien geheimzinnigen
aandrang in me, die mijn eersten s e n e x deed gaan tot de Christenen en jou m y s t e s
deed worden van Isis. Maar als ik je er pleizier meê doe, nu goed, dan wil ik ten
minste wel eens met je meê gaan....
Zij gingen, een nacht, samen naar den tempel van Isis, in het Campus Martius, op
een grazige vlakte, dicht bij den Tiber. Nilus zeide den d o m i n u s te wachten, tot
de heilige processie uit zoû treden, als de volle maan zoû rijzen. Zelve trad hij een
zijdeur in van den tempel. En de d o m i n u s wachtte, wandelde mistroostig den
Tiber langs. Diep zuchtte hij nu, denkende aan zijn geldverlies, aan de jongens, aan
zijn velerlei zorg. Langzamerhand begon de
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vlakte te starrelen van lichten: het waren tal van naderende geloovigen, mannen en
vrouwen, en zij droegen allen lantarens, lampen, fakkels, toortsen, kaarsen, brandende
lonten; wat maar licht gaf, hadden zij meê genomen. Dat bewoog spookachtig over
de vlakte, want de maan was, nog slechts met een bleeken schijn zich aankondigend,
te raden achter den Janiculus, die somber golfde tegen bleeke zomernachtlucht. Maar
de vlakte, weldra, wemelde van de duizende lichtjes. De lantarens flikkerden van
roode, opwaartsche tongetjes in hun doorschijnende spiegelsteentjes; de lampjes
flakkerden met gele, zijlings rekkende, lekkende vlammen; de toortsen vlammelden
op in hartsig geurenden walm; de fakkels wierpen den smook af, waarin de gensteren
uitspatten als sterretjes en duizende, duizende dwaallichtjes dwarrelden over de
vlakte. Daar ginds, tusschen de zuilen des tempels, op zijne treden, werden ook de
lampen ontstoken en hoewel de starren in den hemel bijna onzichtbaar waren, rees
de maan hooger en hooger achter de kam van den Janiculus op. En er weêrklonk
zacht schalmei-geschal en dwarsfluiten trillerden: s i s t r a werden aangetokkeld en
jonge stemmen zongen. Een menigte vrouwen en meisjes, in witte c a t a c l i s t a , die
sleepte, en gesluierd, traden uit en haar volgden de opperpriesters; zij waren geheel
geschoren de kruinen, die glinsterden; zij stelden de starrebeelden voor van de Groote
Dienst en zij droegen de heilige symbolen: de Gondellamp, het Altaar van Toeverlaat,
den Arm der Rechtvaardigheid met opene Hand; de gouden vazen, die zijn als
vrouwenborsten, en waarmede de melkplengingen worden volbracht.
De beelden der goden werden gedragen. Het was de Bemiddelaar tusschen Hemel
en Hel: somber donkerde soms zijn gelaat en schitterde dan weêr strálende op: dan
ging onder de menigte een murmelende huivering heen. Anubis met den hondekop
werd gevolgd door de Koe, die stond overeind op de achterpooten en stak de
zwellende uiers vooruit; op het breede deksel van een gouden urn lag de
u r a e u s -slang: was zij van juweel, was zij levend? Toen volgden de mysten van de
Broederschap en de d o m i n u s herkende niet dadelijk Nilus. Maar werkelijk, ja, hij
wàs het! Hij liep en tokkelde zijn s i s t r u m aan met een staafje en zijne oogen
staarden hoog voor zich uit, terwijl de processie het grazige Campus Martius omtrok
en omtrok. Op afstand liep de d o m i n u s meê, nieuwsgierig naar Nilus. Was dit de
zelfde man, die joviaal
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in zijn kroeg noodde Nomemtaner te drinken en worstjes te eten en Picenumbroodjes?!
Het was of hij was verheerlijkt. Of hij niets meer wist van kroeg, wijn, eten en drinken;
of de geheele Suburra uit zijn blik was gewischt. Hij liep zoo bleek, zoo klaar, frisch
geschoren, zelfs zijn kruin. Zijn oogen staarden groot, de rijzende maan in extaze
toe. Vol en blank, als de witte Io, als de heilige, zilveren Koe vertoonde zij zich in
de bleek azuren weide der hemelen. Was dat Nilus? vroeg zich de d o m i n u s af,
meê loopende, steeds starend naar Nilus. Hoe vreemd waren toch de menschen in
hun eigen ziel! Hoe kenden zij elkander weinig! Nilus wist eigenlijk niets van Plautus
en Terentius; hij was een ongeletterde kroeghouder, maar.... wist hij wèl, wat al die
vreemde symbolen beteekenden; die Gondellamp, dat Altaar, die Arm, die vreemde
Beelden....? Indruk, zeker, maakte die dienst en meer dan die der Romeinsche goden
maar het scheen wèl moeilijk en ingewikkeld Isis te dienen. Je moest dat alles
begrijpen.... En dat zoû voor een d o m i n u s -g r e g i s even moeilijk zijn als voor
een Isispriester Scenische Spelen te leiden.... En troostte die Gondel en die Arm en
die Koe nu heùsch voor de treurige wisselvalligheden van het leven? Zoû dat alles
hem kunnen troosten omdat in Alexandrië zijn schurk van een wisselaar zich vergiftigd
had, omdat twee komedianten er van door waren, omdat de twee tweelingen.... ach!!
De d o m i n u s zuchtte diep op. Plotseling voelde hij op zich rusten twee oogen,
als twee heldere, blauwe vlammen. En hij zag, even afgedwaald van Nilus en de
processie, dat hij zich aan den rand van den Tiber bevond, tusschen vele toeschouwers,
die geen lantarens, lampen of fakkels droegen. Zij waren niet wit maar somber gekleed
en een Grijzaard stond tusschen hen, een somberen mantel om. Zij stonden heel stil,
zwijgend, rustig naar de processie te kijken. En de d o m i n u s herkende hen: het
waren de Christenen en zij stonden rondom hun heiligen Man. En plotseling herkende
hij vlak bij zich, den s e n e x ....!
- S e n e x ....? schrikte de d o m i n u s .
- D o m i n u s , antwoordde de s e n e x .
- Ben je tevreden, s e n e x , nu je Christen bent?
- Ja, d o m i n u s , ja, jawel!
- Ik niet! S e n e x -twée is er van door gegaan.... Ik hèb geen s e n e x meer in mijn
troep!
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- Je moest je heele troep opgeven, d o m i n u s , en het ware geloof deelachtig worden.
- In Isis??
- In Isis? Neen.... in Christus!
- Wie weet de Waarheid? vroeg de d o m i n u s .... Jij of Nilus?
- Ik, zeide de s e n e x . H i j , voegde hij er aan toe en wees naar den grijzaard. Hem
volg ik, zelfs naar Patmos.
- Naar Patmos??
- Daarheen is hij verbannen. Morgen gaat hij.
- Is dat Fabulla? vroeg de d o m i n u s , haar meenende te herkennen tusschen de
vrouwen.
- Dat kàn wel.... Zij gaat meè.... Wij gaan naar Efezos, waar een vrouwenklooster
is....
- Wat is een klooster?
- Een bedehuis, waar vrouwen of mannen zich samen terug van de wereld trekken....
Vaarwel, d o m i n u s ....
- Vaarwel, s e n e x .... O wat speelde je toch de ‘grijzaard’ goèd! Had ik je maar
nooit je vrij laten koopen! Stommerik, die ik was!
En de d o m i n u s , schuddend zijn hoofd, verwijderde zich langs den Tiber.... Isis?
Of Christus?
- Neen, dacht hij bijna hard op. Ik heb die vreemde goden niet lief. Ik begrijp ze
niet.... Isis, dat is alles symbool.... Christus is een godszoon, als een slaaf gekruizigd!
Neen, neen, ik heb onze òude goden lief, onze goden vooral van Hellas! Die zijn de
Schoonheid, de Kunst, de Poëzie, de Mythe.... die begrijp ik, die begrijp ik alleèn.
Ik, in de Broederschap van Isis! Nilus is een dweper als de s e n e x is. En ik, ik ben
een komediant, een d o m i n u s -g r e g i s , een man-van-zaken: ik eeredien
Dionyzos-Bacchus en Hermes-Mercurius en ik ben zelfs in staat aan hen een heel
kostbare offerande te brengen, als ze me mijn jòngens maar gezond en wel weêr thuis
brachten....
En hoofdschuddend en zijn hart vol zorg, sleepte hij zich door Rome, waarover
de volle maan gerezen was, en dat blank zuilde rondom hem heen, naar huis, naar
zijn heel ver huis, naar het huis van den voller, heelemaal achter de Suburra, ach,
ach, en zonder avondeten omdat Nilus' taveerne op dezen avond gesloten was....

Groot Nederland. Jaargang 15

469

XVII.
Op een morgen, heel eenvoudig-weg, had Carpoforus zich aangemeld op het
s a l u t a t i o -u u r van den Keizer. Het was niet eens de p r o m i s c u a s a l u t a t i o ,
de algemeene ontvangdag, dat wie eenigszins maar recht had, Domitianus, tot aan
een open getrokken v e l u m , naderen en kon zien, somber in een gedoken in zijn
kussens, omringd door tal van Praetorianen. Spreken deed de Keizer dan tot niemand:
hij vergunde alleen de toegelatenen hem te begroeten, en dan weêr door te gaan....
Het was de a d m i s s i o der Consuls, P r a e f e k t e n , Senatoren en Consulaire
personen en hoogst verwonderd waren de beide dignitarissen, Parthenius en Sigerius,
toen zij, te midden der rood-omzoomde, wijd plooiende l a t i c l a v i a e der strak en
bleek kijkende, aanzienlijkste Romeinen in de veelzuilige wachtzaal, de monsterlijk
zwaar gespierde gestalte van den l a n i s t a zagen verschijnen, die eenvoudig verzocht
tot den goddelijken Augustus toe gelaten te worden.
Plinius, Frontinus en Quintilianus, rondom den ouden Verginius Rufus, waren
wachtende in de volgende, kleinere wachtzaal, die toegang gaf tot de galerij, waar
men aan het einde, door het opengetrokken v e l u m , den Keizer meer zag liggen
dan tronen. En als alle anderen waren zij hoogst verwonderd toen zij Parthenius en
Sigerius den l a n i s t a langs hen zagen geleiden, de galerij af, tot in de
tegenwoordigheid van Domitianus. Nieuwsgierig keken zij uit van ter zijde. En zij
zagen, hoe de g l a d i a t o r knielde en hoe de Keizer hem even de hand legde op zijn
ruigkroezen kruin. De Keizer bewoog even de lippen, Carpoforus scheen iets te
vragen. De Keizer vroeg weêr.... De knielende reus antwoordde. Toen knikte de
Keizer, wenkte mat Parthenius, zei drie woorden.... Carpoforus stond op, werd terug
geleid.... In de kleine wachtzaal zag hij nu de vier heeren en groette ze....
De geheele a d m i s s i o van den Jager had geene drie minuten geduurd en hijzelve
was niet verwonderd over wat hij bereikt had, wel verwonderd, dat hij niet eerder
dit in zijn nauwe brein had bedacht. Hij wachtte nu buiten op het paleisplein, de
a r e a -p a l a t i n a en allen, die beneden aan de trappen stonden te gapen naar de
draagstoelen, die aankwamen en vertrokken, naar de de Aanzienlijken, die instegen
en uitstegen, wezen den Jager,
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Carpoforus, die in het Colosseum worstelde met leeuwen en beren. In het morgenlicht,
tusschen al het blanke marmer der trappen, muren, zuilen, beelden, donkerde met
een barbaarsch schoone ruwheid en ruigheid zijn in leêren tuniek omspannen en
spierende reuzigheid uit.... En geduldig wachtte hij, tegen de kruislingsche lijnen
van het marmeren hek, zijn geweldige hand op het voetstuk van de Zegegodin, die
hare vleugels spreidde boven hem, zwevende zij op de gouden bal van een zuil.
De heeren kwamen uit. Zij hadden niet meer dan zwijgende den Keizer begroet;
de Keizer had hun geen woord gezegd. Toch zouden zij den doodstraf waardig
geweest zijn zoo zij de a d m i s s i o niet hadden bijgewoond. Plinius naderde den
lanista.
- Welken gunst heb je gevraagd, Jager? vroeg Plinius, die reeds ried.
- Cecilius meê te mogen nemen, antwoordde Carpoforus.
- En....?
- De Keizer stond toe.
- Stond toe?? verbaasden zij allen zich.
- Ja, edele heeren. Gunst, dien ik vraag, staat de Keizer mij altijd toe. Maar ik
vraag bijna nooit, om geen misbruik te maken.
- Dus mag Cecilius meê?
- Met mij, ja edele Plinius. Ik wacht hem.
- Waar breng je hem!
- Naar Nomentanum.
- Breng hem liever naar Laurentum. Nog beter: laat de knaap met mij naar
Laurentum gaan. En haal Cecilianus en zeg den d o m i n u s , dat ik de beide knapen
eenigen tijd wensch te huren, ten mijnent.
- Ik zal het doen, edele heer, zei de Jager en ging de trappen af, verdween in de
menigte.
- Wij wachten even met u, zeiden de vrienden.
Zij wachtten, terwijl de Aanzienlijken, met begroeting en plichtpleging langs hen
neêr daalden, de trappen af, het Paleis uit, de draagstoelen toe. Er was drukke
commentaar, dat de Jager op de Consulaire a d m i s s i o van den Keizer dadelijk in
zijn tegenwoordigheid was toe gelaten. Toen, van af de zijde waar het Tiberische
Paleis zich verhief, met de Praetorianen-kazerne en het slavengebouw, zagen de
vrienden Cecilius komen. Earinus liep aan zijn zijde. De jonge
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komediant zag bleek, vermagerd, in zijn lange, zijden tuniek; dof stonden zijn donkere
oogen. Plinius ging Earinus te gemoet.
- Earinus....
- Edele Plinius....
- Cecilius is vrij.... Carpoforus heeft het gevraagd en de Keizer heeft hem toe
gestaan wat hij zelfs Martialis niet toe stond.... Cecilius, je gaat met mij meê. Naar
Laurentum. En gauw zal je Cecilianus terug zien.
- Zoo als ge beveelt, edele heer, zei Cecilius.
Hij nam afscheid van Earinus, die hem omhelsde, terwij Cecilius den jongen
patriciër de handen kuste.
Begeleid door zijne cliënten, steeg, na afscheid van de vrienden, Plinius in en
Cecilius, bescheiden, zette zich over hem, zoo als een komediantje zich zet tegen
over een heel voornamen heer, die hem meê neemt naar huis, voor zang, spel, dans
en s a l t a t i o .
- Het is de weg, dien ik al ken, edele heer, zei Cecilius. Maar toen was ik gezond;
nu ben ik wel een beetje ziek, als ik straks voor u moet zingen en spelen.
- Je hoeft niet te zingen, noch te spelen, zei Plinius.
Toen zij aankwamen te Laurentum, in de villa, riep Plinius Hermes, den
vrijgelatene.
- Hermes, beval hij; breng Cecilius in een cel, die op de zee uit ziet. En zeg Zozimus
hem gezelschap te houden.
Hermes bracht Cecilius in een der cellen, waar de slaven woonden, in zicht van
de zee. Zozymus kwam.
- Ben je ziek geweest? vroeg Zozymus.
- Ja, zei Cecilius. De edele Plinius denkt, dat zeelucht me genezen zal. Hij heeft
me gehuurd, met mijn broêrtje, die komt straks. Dan zullen we wel alle drie samen
moeten spelen, Zozymus.
Cecilius keek het celletje rond....
- Je broêrtje krijgt er een naast je, zei Hermes.
- Dat hoeft niet, zei Cecilius. Eén celletje is voldoende. We slapen toch meestal
op éen matrasje. Het is een mooi celletje, en we hebben hier alles wat we noodig
hebben. Het is een geriefelijk celletje, met die nissen, waar je je boel kan bergen. En
dat aardige lampje....
- Je mag 's morgens baden in de zee, zei Hermes. Vóor dat de meester op is....
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- Het zal heerlijk zijn, zei Cecilius. We worden héel vroeg wakker, Cecilianus en ik.
Mogen we dan samen baden, voor dat de meester op is?
- Ja, dan baden we allen, zei Zozymus.
- Het zal heerlijk zijn, herhaalde Cecilius. Dan doen we net als de voorname
burgers, die gaan baden in de zee bij Antium of Baïae. Mag ik uitkijken of mijn
broêrtje komt?
- Kom dan meê, zei Zozymus, terwijl Hermes in huis terug ging.
Zozymus en Cecilius liepen de lange gebouwen om, den tuin in. Ter zijde van den
porticus, die als een D toegang tot de villa verleende, zagen zij uit.
- Daar heb je ze, zei Zozymus.
- Ja, daar heb je ze, zei Cecilius, heel kalm.
Het was Carpoforus, op zijn groote ros en vóor hield hij Cecilianus tegen zich aan.
En het was, op een muil, de d o m i n u s . Hermes had Plinius gewaarschuwd en hij
kwam in den p o r t i c u s kijken. De ruiters stegen af, begroetten Plinius.
- D o m i n u s , zeide hij; ik wilde je beide knapen huren, voor eenigen tijd.
- Het is groot voorrecht voor mij, alleredelste patroon, zei de d o m i n u s ; u de
jongens te verhuren en alles wat gij mij voorstelt, acht ik onwaardeerbaar voordeel
voor mij en voor hen.
- Kom dan binnen om te praten....
De d o m i n u s ging met Plinius naar binnen. Cecilius en Cecilianus omhelsden
elkaâr, heel gewoon. Toen glimlachten zij en keken elkaâr aan.
- Jij ziet wat bleek, zei Cecilius.
- Jij ziet wat bleek, zei Cecilianus, met nadruk.
Zij gingen met Carpoforus en Zozymus terug, door den tuin, naar het celletje.
- Dit is ons celletje, zei Cecilius.
- Jij mag, zei Zozymus tot Cecilianus; ook zoo een celletje hebben, hier naast....
- Dat hoeft niet, zei Cecilianus. Eén celletje is voldoende. We slapen altijd op éen
matrasje. Het is een mooi celletje en we hebben.... ja, we hebben hier alles wat we
noodig hebben. Het is een.... ja, héel geriefelijk celletje. Met die nissen, waar je je
boel kan bergen. En wat een aardig lampje!
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- En 's morgens, zei Cecilius; mogen we baden in zee, voor dat de meester op is.
- Heerlijk! riep Cecilianus uit. Dan zijn we net héel voorname burgers, die gaan
baden in zee bij Baiae of Antium....
- Of je den een hoort of den ander....! zei Zozymus.
Zij hurkten allen neêr voor het celletje.
- Ben je niet moê, mijn jongen? vroeg de Jager, toen Cecilianus leunde tegen
Cecilius aan. Wil je niet leunen tegen mij?
- Nou, zei Cecilianus. Ik leun nu maar tegen Cecilius.... Heb hem zoo lang niet
gezien.
- Ja.... zei Cecilius; zoo lang elkaâr niet gezien....
Ze lagen stil tegen elkaâr. Zij sloten samen de oogen.
- Ik zal wat spelen, zei Zozymus.
Hij nam een dwarsfluit uit zijn borst. Hij floot zacht. De jongens lagen over den
grond, tegen den muur, als sliepen zij. De Jager zat op den drempel, titaniesch en
somber.
Een slavin kwam aan.
- Plautilla zendt mij, zeide zij. Dit zijn de jasjes, voor de komediantjes. Omdat het
aardiger is, als zij gelijk gekleed zijn.
- Leg maar neêr, zei de Jager somber.
De slavin legde de kleêren op het smalle bedje, waar de jongens zamen zouden
slapen. Zozymus speelde heel zacht. En de Jager, somber, staarde steeds, naar de
jongens, die vast sliepen, hand in hand en blonde hoofd tegen blonde hoofd, op den
grond, tegen den muur....

XVIII.
Eentonig en stralend sleepte de zomer voorbij en de d o m i n u s zag uit naar de eerste
herfstkoelte. Dan begon een drukke seizoen: vermoedelijk eerst in Rome particuliere
Spelen, door den rijken Sextilianus te geven; dan Spelen in Neapolis, dan in Syracuze,
en dan naar Karthago.... De d o m i n u s ten minste zag uit naar die gouden dagen,
die, naar hij hoopte, goed zouden maken wat de lange zomer bedorven had. Toch,
reden om veel te klagen had hij niet: vele zijner komedianten bleef hij verhuren; de
knechten bij den voller; de meer geletterde bij de boekhandelaren als kopiïsten; de
a d u l e s c e n s .... nu, die bleef altijd gezocht en vele patricische vrouwen bespraken
hem voor een paar weekjes;
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het was altijd aangenaam, des zomers, als de Theaters waren gesloten, een komediant
van talent thuis te hebben.... En de tweelingen, ja, die waren nog steeds bij Plinius,
die zelfs vergoeding voor ze betaalde, hoewel de d o m i n u s Plinius bezworen had
- als een cliënt zijn patroon - dit toch niet te doen en dat alleen reeds het verblijf der
jongens te Laurentum groot, onberekenbaar groot voordeel was. Plinius zelve was,
op aandrang ook zijner vrienden, naar zijn prachtige villa in Toskane, waar zijn zieke
vrouw meestal verblijf hield: zonder te vluchten, was deze tijdelijke afwezigheid van
een plaats zoo dicht bij Rome als Laurentum was, verstandig in deze dagen, dat de
Keizer, waarom wist niemand, op Plinius gebeten scheen.... Maar de jongens mochten
in Laurentum blijven en ze hadden er een leven als prinsen. Toen de d o m i n u s , op
zijn muil gezeten, eens kwam kijken, vond hij, door Hermes geleid, hen in een
eenvoudig maar sierlijk zomergewaad, gezeten in de bibliotheek. Zij zaten samen
bij het open geschoven venster van spiegelsteen in twee gemakkelijke k a t h e d r a e
geleund, de wit geschoeide voeten op éen voetenbank. Rondom hen heen waren de
citroenhouten paneelen der boekenkasten geriefelijk open geschoven en rollen in
bronzen cylinders stonden bij de hand: op tafels van azuursteen stapelden boeken en
handschriften. Borstbeelden van filozofen en dichters, op lage porfieren zuiltjes,
schenen deftig, rondom, de lezende komediantjes te bekijken.
De twee jongens, gemakkelijk gezeten, met hun lectuur, vonden het niet noodig
op te staan.
- Dag, d o m i n u s , zei Cecilius.
- .... d o m i n u s , groette Cecilianus.
- Wel, wel! zei de d o m i n u s ; zitten de heeren nog al gemakkelijk? In de
bibliotheek van den edelen Plinius?
- Dat gaat vrij wel, zei Cecilius.
- Dat gaat zelfs meer dan vrij wel, zei Cecilianus. Maar we mògen, d o m i n u s ....
- Ja, we mògen van den edelen....
- .... den edelen Plinius.
- En hij heeft ons zelfs gevraagd, toen hij weg ging, fluisterde Cecilius, met een
blik naar de deur of Hermes niet hoorde; om de boeken en rollen in orde te brengen,
want Hermes, die zet maar Latijn naast Grieksch en Zozymus is meê met zijn meester,
om
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van lucht te veranderen, weet je, en nu zullen wij naar behooren de boeken schikken.
We hebben juist al de Grieksche t r a g i c i bij elkaâr geplaast en er zijn zùlke mooie
en antieke handschriften, van Sofokles en Euripides: je hebt er geen dènkbeeld van,
dominus.
- Kijk eens! toonde Cecilianus een kostbaar Grieksch handschrift, van De Vogels
van Aristofanes.
- Zijn jullie maar voorzichtig met die kostbare dingen, beval de d o m i n u s aan.
Dus, zijn de heeren geen kwijnende lelies meer?
- Hoe, kwijnende lelies? vroeg Cecilianus, doodkalm.
- Wat meen je, d o m i n u s , met kwijnende lelies? vroeg Cecilius, eveneens,
doodkalm, na.
- Nou, een tijdje geleden, toen de heeren niet bij elkaâr waren, hing de eene de
kop naar rechts en den andere de kop naar links, geloof ik. Was de eene ziek bij den
Keizer en de andere ziek bij Martialis.
- Ziek? vroeg Cecilius verbaasd.
- Hoe meen je, ziek, d o m i n u s ? vroeg Cecilianus, nog verbaasder.
- Wel, bij Herkles, waren jullie dan toen niet ziek? Ziek, dat we dachten, dat jullie
dood zouden gaan?! Ziek, zièk, zièk; mager, bleek, slap als vâdoeken??
- Ik heb me nóóit zoo erg ziek gevoeld, zei Cecilianus, lichtelijk verwonderd.
- Ik óok niet! beaâmde Cecilius nog meer verwonderd dan Cecilianus was. Ja, ik
was wel eens wat moê, als ik voor den Keizer gedanst had....
- O ja, zeide Cecilianus, luchtig; ik had wel eens wat het lànd, omdat Cecilius zoo
lang weg bleef.
- Maar ziek....!
- Neen, zièk....!
- Dat zijn we, d o m i n u s , heusch....
- Geen van beiden....
- .... Neen, geén van beiden geweest!!
En ze keken beiden, hoógst verwonderd, den d o m i n u s aan: ze zagen er frisch,
blozend uit, de blonde haren keurig geborsteld en met een witten band weg gebonden
om de slapen en hunne ondeugende, bruine oogen keken helder en verwonderd,
glànzend, den d o m i n u s aan, terwijl zij in de ruime k a t h e d r a e zaten, de wit
geschoeide voeten op de zelfde voetschabel.
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- Nou, zei de d o m i n u s , schouders ophalend, hoofd schuddend, omdat je nóoit iets
zeggen kon van die ‘dondersche jongens’; des te beter dan; jullie zien er pràchtig
uit....
- Dat is de zeelucht, zei Cecilius.
- En dat zijn de zeebaden, zei Cecilianus. Iederen morgen. Heerlijk.
- En dat is de rust, zei Cecilianus. De vacantie....
- We zullen het in October druk....
- Drùk genoeg....
- .... ja, krijgen.
- Eerst die oude Sextilianus....
- Neapolis....
- Syracuze....
- En dan waarachtig heelemaal naar Karthago! eindigden de beide jongens te
gelijker tijd.
- We verdiènen wel eens wat te rusten.
- Verdiènen? Of we het verdienen....!
- Nou, zei de d o m i n u s . Ik heb jullie gezien. Ik ga dan maar weêr weg.
De jongens stonden op en rekten zich.
- Doe dat nou niet, zeiden zij, gapende.
- Blijf nu van daag eens....
- Hermes zal het niet aardig vinden als je zoo dadelijk weêr weg gaat.
- Help ons liever eens met den bibliotheek, dan is die gauw....
- .... ja, in orde. En van middag....
- .... komt Carpoforus. En Colosseros misschien ook.
- Dan baden we allen te zamen weêr. En gaan we een beetje paard-rijden.
- En Carpoforus en Colosseros leeren ons worstelen. Kijk eens, wat een biceps ik
krijg, zei Cecilius, schoof zijn mouw hooger en spande zijn blanken, ronden arm,
waarop van biceps geen spoor was.
- Nou, maar i k ook, zei Cecilianus en spande den zijne.
- Als jullie te veel biceps krijgen, kan je niet meer de ‘eerste-vrouwerollen’ spelen,
zei de d o m i n u s .
- O, zoo een vaart loopt het niet....
- .... Nog làng niet. Al krijg jij al een snor, Cecilius.
- Nou, jij ook. En zelfs een baard!
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- Ik, een baard!! zei Cecilianus en streelde zijn wang. Het is als een perzik zoo zacht.
Laat eens voelen bij jou....
Hij voelde Cecilius' wang.
- Jij hebt meer dons dan ik, zei Cecilianus. Je moet niet eerder dan ik een baard
krijgen....
- In der Goden naam niet! riep de d o m i n u s . Alles maar preciès eender krijgen
en doen! Want anders worden de heeren weêr kwijnende lelies.
- Verbeeldt je toch, zei Cecilius. Wij! Kwijnende lelies....!
- Kwijnende lelies!! herhaalde Cecilianus, oogbrauwen opgetrokken met hoogst
onbegrijpelijk gezicht.
- Dus mag ik blijven, denken jullie? twijfelde de d o m i n u s .
- Natuurlijk, d o m i n u s , zeiden de jongens.
- De edele Plinius, zei Cecilius; heeft Carpoforus en Colosseros óok vergund nu
en dan eens te komen. Om ons gezelschap te houden. Want nu Zozymus wèg is....
- Hebben we nièmand, viel Cecilianus in. Hermes....
- Die is zoo dòm, fluisterde Cecilius.
- Wel goèd.... fluisterde Cecilianus.
- Maar dom.... Verbeeldt je toch, Grieksche....
- Ja, bij Latijnsche boeken.... En hij is zelf nog wel een Griek. Hij ziet het toch
alleen al aan de letters! Euripides vlak naast....
Cecilianus poefte van het lachen.
- Plautus!! proestte Cecilius het uit.
En zij vielen tegen elkander aan van het lachen, maar Hermes, juist, kwam aan,
hoffelijk en volstrekt niet bewust, dat hij zoo ongeletterd gehandeld had door in de
bibliotheek van zijn meester een Griekschen t r a g i c u s te zetten vlak naast een
Latijnschen c o m i c u s .
De d o m i n u s bleef en Hermes onthaalde hem. Ook de beide g l a d i a t o r e n
kwamen. En het was een dag van genoegelijk samenzijn. Want Hermes, al had hij
dan Euripides naast Plautus gezet, was, naar zijns meesters voorbeeld, een hoffelijk
gastheer en wat hij deed om zijn gasten te onthalen, was, dit wist hij, geheel in den
geest van zijn afwezigen meester. Er was dus, voor aan het strand, een samenkomst
voor alle vrijgelatenen en slaven; de jongens dansten, zongen en worstelden, de twee
g l a d i a t o r e n gaven een spiegelgevecht ten beste; er was een algemeen bad in
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zee, en een maal besloot den middag. Na het maal gingen de g l a d i a t o r e n , de
jongens en de d o m i n u s de heuvelen op en zij lagen er in het gras, achter zich de
zacht zilveren doezeling van het olijvebosch, voor zich de zomerzee, wìer azuur
overduisterd werd door de eerste malve-kleurige asschen, die de avond zeefde. Paars
werd het alles of viooltjes vielen den hemel uit....
- Ik moet weg, zei de d o m i n u s lui, zich rekkende. Ik zal mijn muilezel halen
en ik moet weg, naar Rome.
- Waarom? vroeg Cecilius; hij lag lui tegen Colosseros aan, terwijl Cecilianus,
leunende tegen des Jagers knie, herhaalde:
- Waarom moet je naar huis, d o m i n u s ?
De d o m i n u s legde het uit. Voor de particuliere, Scenische Spelen, die de
schatrijke Sextilianus woû geven, over enkele weken, was veel te doen. Morgen
vroeg, misschien wel dezen avond, wilde hij pogen den maskermaker te spreken
want er wàren nieuwe maskers te bestellen. De kostumen zouden zijn van een
ongeëvenaarden rijkdom en het was te dwaas voor een d o m i n u s -g r e g i s om zoo
zijn tijd te verlummelen, onder de olijven, in het gras.
- Kom, d o m i n u s , zei Colosseros; laat het ons er àllemaal maar eens van nemen.
Laat ons hier blijven slapen, onder de olijven.
- Ik moet naar Rome, zei de d o m i n u s , heel lui, onder den indruk van het goede
maal en den gezonden dag in de buitenlucht; en de jongens moeten meê, nu de edelen
Plinius ze niet meer noodig heeft. Om te repeteeren. Ik woû ze eens, voor de
afwisseling, de Tweelingbroeders van de ‘Menaechmi’ laten spelen en dan zonder
maskers, omdat ze toch zoo veel op elkander lijken. Het zoû wel aardig zijn, twee
zulke lieve, jonge tweelingbroêrtjes, in de ‘Menaechmi’. Ze moeten langzamerhand
a d u l e s c e n s -rollen gaan spelen, nu ze biceps hebben en een snor krijgen. Hoor
je, Cecilius.
Maar Cecilius antwoordde niet want was in slaap gevallen tegen Colosseros aan,
die ook sliep.
- Hoor jij, Cecilianus?
- Hè?? vroeg slaperig Cecilianus, genesteld tegen zijn grooten vriend, den Jager,
die hem zorgzaam in zijn mantel omwikkeld had.
- Slapen jullie? riep de d o m i n u s .
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- We slapen allemaal zoo een beetje, d o m i n u s , zei Carpoforus; blijf nou óok maar
slapen....
Zij sliepen: de d o m i n u s ook, streed niet meer. Zij sliepen, terwijl de starren
ontloken. Toen hij wakker werd, was het donker; Carpoforus was juist opgestaan.
- De dauw valt, zeide hij. Kom, laat ons naar huis gaan. Het is te laat geworden,
d o m i n u s , om naar Rome te gaan.
Zij rekten zich allen en stonden geeuwende op.
- Ja, zei Colosseros. De wegen zijn niet veilig, d o m i n u s , voor jou, om alleen,
op een muilezel, naar Rome te rijden. En wij zouden je wel kunnen beschermen,
maar wij blijven hier, niet waar, Jager?
- Wij blijven hier, zei de Jager.
Zij slenterden naar de villa terug, die stil, wit, wijd in de nacht zich strekte aan
zee. Zij legerden zich in de celletjes van Cecilius en Cecilianus; de jongens, de
g l a d i a t o r e n , terwijl de d o m i n u s , door de starrenacht tot peinzing gewekt, aan
zijn nieuw c h o r a g i u m te denken zat op den drempel. Tegen den morgen sliep
ook hij in. Hij ontwaakte laat. Zij zouden nu alle vijf naar Rome terug gaan. Te paard,
te muil, te ezel. Zij bedankten Hermes en gingen, vóor de eerste ure. De morgen was
zilver doorsprenkeld van dauw. Vóor hosten de jongens op hun ezeltjes, als echte
bengels, als kinderen. De g l a d i a t o r e n , te paard, reden aan weêrszijden van den
d o m i n u s , op zijn muil. Het was alles zorgeloosheid en levensblijdschap. De drie
mannen lachten om de tweelingen, die zoo dol deden op hun geduldige, alles van
hen verdurende dieren.
Zij reden de Porta Ostiensis binnen en de stad was reeds druk van morgengedoe.
Tusschen de groentekarren, die naar de markt, tusschen de steen- en
marmerblokkarren, die naar de nieuwe wijken, bolderend, door hier stof, daar modder
gingen, reden zij mede dwars den. Aventinus over en langs het Septizonium, naar
de nieuwe wijk, om het Colosseum.
- Wij zijn thuis, zei de Jager: bij het Colosseum was zijn l u d u s , zijn
g l a d i a t o r e n -school, waar hij als l a n i s t a de jonge g l a d i a t o r e n drilde, waar
hij woonde ook en hij maakte zich gereed af te stappen....
Toen zij een menschenmenigte gewaar werden, die stroomde de richting uit van
de nieuwe wijk achter de Suburra....

Groot Nederland. Jaargang 15

480
- Wat is dáar te doen?
- .... daar te doen?? riepen de tweelingen om zich heen.
Er klonken verwarde uitroepen; meerdere nieuwsgierigen stroomden zamen, allen
in die zelfde richting. Uit de g l a d i a t o r e n -school kwamen de zwaardvechters
aangeloopen: uit het Colosseum de immer daar nog bezige metselaars en architecten;
van verder, uit de Baden van Titus, de baders....
- Is er oproer? vroeg Colosseros.
- Is de Keizer vermoord? vroeg de d o m i n u s .
- Dàt moesten ze eens wagen! bulderde Carpoforus.
- Er is een huis ingestort!! antwoordde het eindelijk verward om hen rond.
- Een huis? Wáar? riepen alle nieuw aangekomenen, samen stroomende.
- Achter de Suburra! antwoordden die het al wisten. Ja, een huis, een hóog huis
ingestort. Ze bouwen ook maar tegenwoordig, dat het snèrt is! Het hoeveelste huis
is dit nu al, dat hier in stort, in de nieuwe wijk?
- Welk huis, welk huis?? riepen allen, die bezorgd waren om verwanten, vrienden.
- Het huis van den voller! riep het rondom.
- Het huis waar Autronius woont, den slavenkoopman!
- Alle heilige goden van den Olympus!! riep de d o m i n u s . Dáar is waar i k
woon!!
- Ingestort! verzekerden wie het wisten en knikten de koppen.
- Dat is waar mijn c a t e r v a is gehuisvest! riep de d o m i n u s radeloos. Wanneer
is het ingestort??
- Geen half uur geleden!
- Het is een hoop puin!
- Menschen omgekomen?? vroegen de g l a d i a t o r e n , terwijl de jongens - allen
steeds te paard, te muil en te ezel - aan het huilen sloegen....
- Wat denk je dan? riep het rondom. Ze zijn niet vroeg in die wijken achter de
Suburra. De voller was aan het werk maar die is....
- En de slaven van Autronius....
- En mijn komedianten? Mijn komedianten?? riep de d o m i n u s .
- Die zullen ook niet heelhuids zijn, d o m i n u s ! riep het rondom.
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De d o m i n u s schreeuwde van ontzetting, de g l a d i a t o r e n vloekten, de jongens
zetten het op een gillen. De geheele menigte nieuwsgierigen drong, drong, omstuwde
de karren, die niet voort konden, omstuwde de vijf ruiters. De morgen was gevuld
met het misbaar. Een huis ingestort, en het hoeveelste al?? Was het niet een schande,
zoo als ze bouwden? Moest er eindelijk geen wèt daarop komen? En het drong, het
drong alles, het stuwde voort, in nieuwsgierigheid en verontwaardiging, het stroomde
voort in een onweêrstaanbaren drang. In de straat, waar de ramp geschied was, was
de geheele Suburra leêg geloopen. En plotseling, toen zij een hoek omsloegen, zágen
zij het en afgrijzen was in hun gegil, gebaar, geschreeuw en gevloek. Het hooge, het
vijf verdiepingen hooge huis van den voller lag in een witte hoop puin. Een tragische
wolk van stof wemelde er nog als een blanke asch uit op en zweefde de atomennevel
nog over de vroege morgenlucht. Nader, nader komende, zag de d o m i n u s , dat de
muur van Autronius' woning nog stond, afgebrokkeld, maar overeind, dun, wankel
en berstende.... Maar ter andere zijde was het een naamlooze puinhoop van metselwerk
en steen en uitgezakte vloeren en zolderingen, waarover het houten dak, meê gezakt,
zich nog breidde.
- O goden! O goden! O goden! riep steeds de d o m i n u s . Goede menschen, zèg
mij: wat is er van mijn c a t e r v a !
Hij sloeg de handen in de lucht, hij schreeuwde het uit, hij smeekte om inlichting.
Plotseling zag hij, afgegleden van den muil, Nilus, die zich baan maakte naar hem.
En achter Nilus gilden de vrouwen aan, de dikke Alexa, Gymnazium, de meiden van
Taurus en Taurus zelve, allen schreeuwende, gillende, huilende, roepende tot de
goden.
De d o m i n u s snikte in de armen van Nilus. En Nilus vertelde het hem, terwijl
Taurus en alle de vrouwen, roepende, huilende, gillende, schreeuwende, hem telkens
onderbraken met beklag en met bovenmatige wanhoop. Even na de eerste ure was
het gebeurd. Een gekraak en toen een gerommel van steenen als of het aardbeefde
en het aardbeefde niet. Ja, riepen de meiden; iedereen had aan aardbeving gedacht
maar het aardbeefde niet, het aardbeefde niet: het huis stortte in, zonder aardbeving.
Het was ingestort zoo in éenen, in nauwelijks ènkele minuten. Het was bij den voller
begonnen en nauwlijks enkele zijner werkers en werksters hadden zich kunnen
redden.
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- En mijn c a t e r v a ? Mijn c a t e r v a ?? schreeuwde wanhopig de d o m i n u s en de
tweelingen, af van hun ezels, schreeuwden als hij en de g l a d i a t o r e n bulderden
om toch te weten.
Plotseling zag de d o m i n u s Syrus, zijn eerste ‘slave’-rol. Hij had een doek om
zijn hoofd en zij duwden hem naar den d o m i n u s toe in de nauwe straat, die, waar
het huis gestaan had, versperd was door het steeds wolkende puin.
- Syrus! riep de d o m i n u s . Syrus! Waar zijn de anderen??
Syrus had een huil van smart en een armgezwaai van wanhoop. Waar zij waren?
Dáar! Dáar! Onder dat puin, begraven, dood of half verstikt, verbrijzeld....
- Uitgraven, uitgraven! riepen zij rondom en reeds kwamen er met schoppen aan.
- Mijn c a t e r v a ! Mijn c a t e r v a !! gilde de d o m i n u s . Eén-en-twintig slaven!!
Heeft niemand zich kunnen redden dan jij....??
- Afer! Afer!! gilden de vrouwen. Hier is Afer, d o m i n u s !
Zij brachten Afer, hem steunende, hinkende op en Afer zeide, schokkende over
heel zijn knoestig Iichaam:
- Ik nog, d o m i n u s , maar ik geloof....
- Wàt geloof je? schreeuwde de d o m i n u s .
- Niemand anders! Ze sliepen nog! Het was zoo vroeg en ze waren niet op weg
naar hun werk, bij de boekhandelaren. Ik werkte al bij den voller en heb me kunnen
redden maar struikelde in de trap....
- Die kwam in splintertjes hout naar beneden! riep Syrus; juist toen ik hem af was
gehold. De anderen, die ik gewaarschuwd had, kwamen achter me....
Een geroep, een gejammer ging aan. Dragers brachten het eerste lijk: het was
Autronius, de dikkert; hij was getroffen vlak op zijn drempel.
- Mijn ‘paraziet’!? schreeuwde de d o m i n u s , om zijn kostbaarsten slaaf....
- Ik heb hem nog niet gezien! jammerde Syrus en de tweelingen omhelsden hem
en zij omhelsden Afer.
- Mijn a d u l e s c e n s ! schreeuwde de d o m i n u s . Al mijn dure slaven! Dood?
Allemaal dood!?
Hij schreeuwde als een bezetene en allen schreeuwden om hem rond. Het was een
armgewring, een vingergekramp in de lucht; de open monden vertrokken in
jammerkreten; er was éen
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gemeenschappelijke, luidruchtige smart om den ramp, als had ieder dier velen een
onheil getroffen.
Carpoforus verzamelde zijn g l a d i a t o r e n . En zij duwden de menigte weg en
riepen om schoppen; zij tilden de steenblokken en gestortene balken. En het was als
een berg van puin, een berg, die steeds wolkte van witte asch en gekreun klonk nu
duidelijker van slachtoffers, levend nog maar verbrijzeld, half verstikt onder de
puinhoopen.
- Mijn c a t e r v a ! Mijn c a t e r v a !! schreeuwde en snikte steeds de d o m i n u s :
de tweelingen hingen, jammerend ook, aan hem en schreeuwden en snikten en plots,
omhelsde hij hen razend, met een gil, tegen zich aan en zij schreeuwden allen en
gilden; de meiden van Taurus en Gymnazium en de Alexandrijnsche kreten als katten
met een zelfde uitroep, als van woedende smart, tegen de goden, maar Taurus hief
hoog de gebalde vuisten en schold schuimbekkend tegen de a e d i l e n ....
- Plaats! Plaats!! riepen aankomende slaven, met zweepen. Plaats voor de
Viermannen....
Er was een razend geschimp, een geduw, een gedrang, een gehuil. Maar Nilus
nam den d o m i n u s , zijn arm om diens schouders, meê en wilde hem naar de taveerne
brengen en de tweelingen, met Syrus en Afer, tusschen al de vrouwen, volgden,
krijschende, snikkende, vragende, roepende, de goden vloekende, de a e d i l e n
vloekende....

XIX.
Toen volgde er een vreemde, sleepende maand. Het was nog zomer, September, en
Plinius toefde nog in Toscane, maar Hermes had, op bevel van zijn meester, den
d o m i n u s en wie van zijne c a t e r v a over waren, huisvesting aangeboden in de
villa aan zee, bij Laurentum. En zij waren daar te zamen, aan het strand, de d o m i n u s
zittende mismoediglijk op een stuk rots, waar de middagvloed om schuimde, om
zich, op het strand, de tweelingen en de twee g l a d i a t o r e n .... Onder de puinhoopen
van het huis was ook de ‘paraziet’ gevonden maar met gebroken beenen en hij werd
ook in de villa verzorgd en de d o m i n u s had hem met m a n u m i s s i o ‘vrijgelaten’
maar hoe zoû hij voortaan, vrij, geen slaaf meer, geen komediant meer, zijn brood
verdienen, als Plinius hem
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niet meê zoû laten eten met zijn eigene slaven?? En mismoedig zat de d o m i n u s :
geruïneerd was hij, als hij zeide: zijn c a t e r v a bijna geheel verloren door de
vreeslijke ramp: o, hoe zoû hij er ooit boven-op nog komen! Zijn eerste razende
wanhoop was tot deze gelaten mismoedigheid vervallen; nu hoopte hij op niets meer,
nu bezat hij nièts meer, hoe goed de edele Plinius ook was! En de beide
g l a d i a t o r e n , Colosseros en Carpoforus, die zoo goede vrienden waren geworden,
poogden den d o m i n u s moed in te spreken, maar hij schudde mismoedig het hoofd,
tot eensklaps Cecilius in viel:
- D o m i n u s .... We hebben je nu de heele maand hooren jammeren....
- ....ja, jàmmeren, viel Cecilianus in. Maar je moest nu eens naar ons luisteren....
- ....naar òns luisteren, poogde Cecilius zijn broêrtje als een vlieg het woord af te
vangen. Je zegt, dat je niets meer hebt, maar....
- Maar je hebt òns, wist Cecilianus Cecilius snel in de rede te vallen. Zijn wij dan
niets....?
- Verbeeldt je, dat wij niets zouden zijn....!
- Ik heb toch geen troèp meer!! riep de d o m i n u s . Wat kan ik doen met jullie
alleen! De Spelen, die de oude Sextilianus woû geven, zijn al afgesprongen, omdat
ik niet aan mijn verplichtingen kon voldoen....
- Maar de Spelen in Neapolis....
- En in Syracuze....
- Kunnen doór....
- .... dóór gaan!! beweerden de jongens, die het klaarblijkelijk geheel met elkander
al eens waren.
- Door gaan? vroeg de d o m i n u s verbijsterd, terwijl ook de g l a d i a t o r e n niet
heel goed wisten hoe ze het met de jongens hadden.
- Door gaan!! meenden Cecilius en Cecilianus beslist.
- En mag ik de heeren eens vragen: hoè?? vroeg de d o m i n u s met ironie.
De jongens, in het rosroode zand, schoven dichter om hun d o m i n u s , die op den
rots zat. Ook de g l a d i a t o r e n , nieuwsgierig, schoven nader. En de jongens, de
eene wijsvinger tegen den andere gelegd, somden dien armen, radeloozen d o m i n u s
hunne bewijsredenen op.
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- d o m i n u s , zeide Cecilius: je hebt crediet....
- .... Crediet, bauwde Cecilianus na; zij lagen beiden, aan des d o m i n u s ' voeten,
die van den een naar den ander zag.
- Crediet? vroeg de d o m i n u s .
- Je wisselaar in Alexandrië heeft zich van kant gemaakt, zei Cecilianus; maar dat
heb ik wel altijd gedacht, dat die....
- Ja, dat diè op een goeden dag er op de een of andere manier van door zoû gaan,
viel Cecilius in. Maar je hebt anders nog wàt aardige sommetjes liggen....
- In Antiochië....
- In Syracuze.... En de wettige bewijzen daarvan....
- Ja, de wèttige bewijzen, was Cecilianus er heel snel bij.
- Ben je zoo verstandig geweest aan den edelen Plinius, je patroon....
- Ja, je patroon ter bewaring te geven, voor dat het huis....
- Vóor dat het huis instortte....
Zij keken beiden hun d o m i n u s zegevierend aan.
- Wat meenen jullie? vroeg Lavinius Gabinius, met blik van den een naar den
ander.
- Daarbij....
- Daarbij, gingen die ‘dondersche jongens’ voort.
- Heb je den edelen Plinius, je patroon, die je niet....
- Neen, noóit in den steek zal laten....
- Wat meenen jullie? vroeg weêr Lavinius Gabinius.
- Dat je een nièuwe troep, zei Cecilius.
- Moest koopen, zei Cecilianus.
- Of....
- Of....
- Minstens huren, bauwden ze zakelijk eensgezind, steeds aan des d o m i n u s '
voeten.
- Niet je kop laten hangen, d o m i n u s ....
- Verbeeldt je! Waarom zoû je je kop laten hangen.... We koopen nièuwe
komedianten, zei Cecilius.
En Cecilianus meende:
- Of we huren er....
- Ja, we huren er! was Cecilius het eens met zijn broêrtje.
- Wè, wè! zei de d o m i n u s .
- Natuurlijk, wè! zeiden de jongens verontwaardigd. Denk je, dat wij....?
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- Dat wij,....?
- Ons als je slàven beschouwen??
- We dènken....
- Neen, we denken er niet aan! We zijn toch je kinderen?
- Je jongens?
- Denk je, dat wij ons beschouwen als....
- Als....
Ze keken elkaâr aan en proestten het uit van het lachen.
- De kinderen van....
- Van....
- De edele Crispina!! schaterden zij het uit.
- Dondersche jongens! riep de d o m i n u s uit. Hoe weten jullie?
- Hoe we het weten....?
- Dat komt er niet op aan!
- Hoe lang weten jullie....?
- Hoe lang we het weten....? Dàt komt....
- Neen, er niet op aan!
- Ik heb ze nooit iets gezegd, zei Colosseros, verbaasd.
- Ik ook niet, zei Carpoforus.
- Ze weten altijd alles, verzekerde de d o m i n u s . Ze weten precies wèlke ‘aardige’
sommetjes ik in depozito heb gegeven in Syracuze en Antiochië, voor mijn ouden
dag, als ik lekker en lui dacht te leven.
- Lekker en lui? riepen de jongens. Je bent toch nog geen oude s e n e x ??
- Al ben je niet meer een a d u l e s c e n s !
- Mijn arme a d u l e s c e n s !! jammerde de d o m i n u s . Hij was een uitstekende
komediant en de vrouwen, ach, die mochten hem zoo gaarne. Juist die onheilsnacht
was hij terug van zijn patricische beschermster! En dan mijn twee ‘grijzaards’: de
een wordt waarachtig Christen en de ander gaat er van door! En mijn ‘paraziet’, o
Bacchus, mijn ‘paraziet’ ligt met gebroken beenen!!
En Lavinius Gabinius sloeg de handen wanhopig op en schudde jammerlijk met
zijn hoofd.
- Niet jammeren! Niet jammeren! bezwoeren de tweelingen bijna imperatief. Je
mag niet jammeren, hoor!
- Je hebt òns toch gehouden! zei Cecilius.
- Tel je dat heelemaal niet? vroeg Cecilianus.
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- Als je nog niet dadelijk alle noodige komedianten kan koopen....
- Of huren....
- Dan kunnen wij immers....
- Wij....
- Alle rollen, die je niet bezetten kunt....
- Als je ze niet bezetten kunt....
- Spelen....
- Ja, spelen....
- A d u l e s c e n s , s e n e x ....
- ‘Paraziet’....
- En Syrus, dien hèbben we als ‘slave’-rol.... Waar zit die toch??
- Syrus!! riep Cecilius.
- Syrus!! riep Cecilianus hooger. Kom toch hier! We bespreken hoe we een nieuwe
troep....
- Zullen samen stellen!! schreeuwde Cecilius, handen aan mond naar Syrus, die
aanslenterde, uit zijn celletje.
- En dan, zei Cecilianus. Hebben we nog Afer.
- Ja, Afer!! juichte Cecilius.
- Om de komedianten, als ze slecht spelen, op....
- Op hun dònder te komen!! viel Cecilius vol geestkracht uit.
- Ja, d o m i n u s , je bent soms wèl wat zwak....
- Op hun dònder moeten de komedianten meer hebben!
- Op hun dònder?? vroeg de d o m i n u s verbijsterd, blikkende van den een naar
den ander. De g l a d i a t o r e n hadden schik in de jongens: zij bulderden van het
lachen.
- Op hun dònder, beâamden de beide jongens. Syrus, zei Cecilianus....
- We gaan een nieuwe troep koopen....
- Of huren....
Syrus werd ingewijd in de plannen....
- Het is waarachtig wel een geniaal denkbeeld, d o m i n u s ! bewonderde Colosseros.
- Er is over te denken, gaf de d o m i n u s toe. Er is, bij Herkles, wel over te
denken....
- Natúurlijk is er over te denken! riepen de jongens te zamen uit.
- We gaan naar Neapolis, hoor....

Groot Nederland. Jaargang 15

488
- En naar Syracuze....
- En naar Karthago!! jubelden zij te gelijker tijd.
- Dan zie ik jullie niet weêr, zei Carpoforus.
- Als we terug komen, toch wel? zei Cecilianus.
De Jager schudde het heofd.
- Neen, mijn kind, zeide hij. Als je weg gaat, zie ik je niet weêr.
Zijn stem klonk heel droevig uit zijn ruw baardigen mond.
- Carpoforus, riep Cecilius op eens. Heb ik je wel ooit bedànkt....?
- O ja, zei Cecilianus; dat je naar den Keizer....?
- Voor hèm....?
- Voor mij bent gegaan?
- Ja, ja, zeide de Jager. Ja, zeker, jongens. Kan je komedianten in Rome huren,
dominus?
- Dat zoû wel gaan, zei de d o m i n u s , zwaar in gedachten verzonken. Lentulus
en Latinus hebben een paar goede komedianteslaven voor het e x o d i u m -spel, die
ze me misschien voor de tournée zouden kunnen verhuren. Maar een a d u l e s c e n s !
Een s e n e x !! Een ‘paraziet’!
- Die vinden we wel!
- Ja, die vìnden we, d o m i n u s ....!!
De jongens waren opgetogen. Ze stonden op: ze wilden dadelijk naar Rome, naar
Lentulus en Latinus, de beide ‘beroemden’ opzoeken.... Zij renden naar de stal, om
hun ezels te zadelen.
- Gaan jullie meê? vroeg de d o m i n u s aan de g l a d i a t o r e n .
- Gaan we meê, Jager? raadpleegde Colosseros den l a n i s t a .
- Wij komen wel later, d o m i n u s , zei de Jager. We zien elkaâr wel bij Nilus.
- Van avond? Met de c e n a ??
- Ja, ja....
- Die dòndersche jongens!! juichte de d o m i n u s . Je weet nóoit welke invallen
ze plotseling krijgen! Maar waaràchtig: een nieuwe troep: er i s wel over te denken....
Hij rende ze achterna, om zijn muil en gebood:
- Syrus, zadel jij vlug mijn muil eens!
Toen zeide Colosseros tot zijn vriend:
- Jager! Waarom kijk je zoo somber....?
- Om niets, zei de Jager, ontwijkend.
- Zeg je het mij niet, Jager?
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Toen zeide de Jager het.
- Als Cecilianus.... begon hij.
- Nou, wat??
- Uit Rome weg gaat.... is het met m i j gedaan.
- Gedaan??
- Hij heeft me geluk aangebracht, sedert hij zijn oogen opsloeg v o o r w e d e
p o r t i e k v a n O c t a v i a b i n n e n k w a m e n .... Toen ik hem droeg.... nadat hij
flauw was gevallen.... om den beer.... op den eersten dag der Megalezia....
Colosseros zag zijn vriend verschrikt aan.
- Wat dat werkelijk zoo? vroeg hij.
De Jager knikte.
Colosseros zeide niets meer, vol sombere peinzing plotseling over zijn
jonge-blauwe jongensoogen. Hij zeide niet, dat hij een zelfde talisman meende
gevonden te hebben in Cecilius.... Daar ginds, door den uitgang der villa, zagen zij
reeds den d o m i n u s , op zijn muil en hem ter zijde bereden de jongens hun ezeltjes
die zij zoo erbarmingloos spoorden, dat de beesten met de achter-pooten achter-uit
sloegen; de jongens schaterden dan van de pret.

XX.
Het was veertien dagen voor de kalenden van Oktober en hoewel de d o m i n u s ,
met de zijnen, steeds gastvrijheid had mogen genieten bij den edelen Plinius op de
villa bij Laurentum, dien vorigen avond, vooravond van zijn reis naar Neapolis, had
hij bij Nilus tot afscheid vroolijk geavondmaald met alle de vrienden: met de
g l a d i a t o r e n , met Taurus, met Gymnazium en Lentulus, Latinus en Thymele en
over en weêr waren ontroerde woorden gewisseld, met herinnering aan wie in den
ramp waren omgekomen, allen verteederd door het naderend vertrek van Lavinius
Gabinius en de zijnen. Ja, hij was er dan toch in geslaagd een paar komedianten te
koopen, een paar er te huren: hij zoû ze in Neapolis vinden, waar zij op dit oogenblik
nog speelden in particuliere Spelen en hijzelve had zich kort geleden een reiskar
gekocht met twee buffels: Syrus en Afer zouden voor zitten en om beurten de beesten
mennen, en hijzelve en Cecilius en Cecilianus zouden met de bagage en de nieuwe
tooneelmaskers, die hij van zijn edele patronen, Verginius Rufus, Plinius en Frontinus
ten geschenke
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ontvangen had, het geriefelijk hebben binnen de kar, die, nog niet overhuifd, stond
te wachten waar de Suburra zich verbreedde en het voertuig met de breede buffels
geen verstopping veroorzaakte. En nu was dan het oogenblik gekomen: in een
zonnestraal, daar ginds, stond de reiskar te wachten met Syrus en Afer en alle de
meiden zouden den d o m i n u s en de jongens er heen geleiden. Ja, goede dagen,
slechte dagen, dat had elkander afgewisseld; voor het Ongeval was je nooit beveiligd;
een huis in de nieuwe wijk, ja, dat stortte wel eens méer in: je moest maar het leven
filozofiesch aanvaarden, zelfs al had de Keizer alle filozofen uit Rome verbannen!
Veel was er nog ten goede gewend; veel had er nog veel slechter kunnen afloopen,
meende de d o m i n u s , met een blik naar de jongens, die zich niet meer herinnerden,
dat ze ‘kwijnende lelies’ waren geweest, zoo een pleizier hadden ze in de nieuwe
toekomst, in de nieuwe troep, in Karthago, dat ze zouden gaan zien.... Zeker, ze
zouden dikwijls naar Rome terug verlangen, naar de worstjes en kooltjes van Nilus
en naar hun goede vrienden: de g l a d i a t o r e n .... Maar nu verlangden ze eigenlijk
wèg te komen, trots al het goeds, dat ze hadden gehad, trots de villa van Plinius, de
vleiende epigrammen van Martialis, trots al het moois, dat die edele Crispina - die
moeder van jou, Cecilius; neen van jou, Cecilianus - hun nog een paar dagen geleden
gegeven had: ze verlangden weg te komen ènkel om te veranderen, om Neapolis
weêr te zien, waar ze óok de g l a d i a t o r e n kenden, beweerden ze, om Syracuze
weêr te zien, waar ze op school waren geweest en om dan eindelijk naar Karthago
te gaan waar het weêr zoo heel anders moest zijn dan in Alexandrië en in Rome.
En ze waren opgetogen en ze zoenden iedereen tot afscheid, terwijl de d o m i n u s
omarmde en omhelsde: ze zoenden Gymnazium en haar t o n s t r i x en de meiden
van Taurus, die op den drempel verschenen; ze zoenden Alexa; ze zoenden slaven
en slavinnen....
- Wij loopen meê, zei Colosseros.
- Wij brengen jullie tot buiten de Porta Capena, zei Carpoforus.
- Ik loop ook meê, zei Nilus; ik hoef van daag niet naar de markt.
- Nu, dan loopen we allen maar meê! riep Alexa en Gymnazium vond dat
uitstekend.
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En werkelijk, ze liepen allen meê; ze begeleidden den d o m i n u s en de jongens naar
de reiskar, en toen die waren ingestegen en Afer riep, trekkende aan de leidsels:
- Hù! Hù!
en de buffels zwaar aantrokken, bleven zij allen, de vrouwen, de mannen meê
loopen om het langzaam voort bolderend voertuig. En zoo was er nog altijd een
gelegenheid een kwinkslag hier, een grapje daar elkander toe te gooien: ja, het zoû
wel een leêgte zijn, meende Alexa, en Gymnazium schertste, dat ze haar twee laatste
minnaars verloor in Cecilius en Cecilianus en dat ze het nièt zoû overleven.
- Zijn ze dan nu allemaal òp, Gymnazium? plaagde Cecilianus.
- .... allemaal òp?? herhaalde natuurlijk vragende Cecilius.
En Gymnazium beaâmde, kluchtiglijk, dat ze allemaal òp waren. Maar tot de
vrouwen smoesde ze, dat ze dat héel rustig vond en allen lachten om de voormalige....
- Wat is dat daar? vroeg Alexa eensklaps.
- Wat is er, wat is er?? vroegen zij allen om rond.
Want nu zij in zicht waren gekomen van het Colosseum, trof hen een joelende,
schreeuwende, vechtende menigte, die drong aan en golfde terug van den hoogen,
vierkanten toren, van het Septizonium, van den Palatinus. En uit de kazernen om het
Colosseum drongen honderde g l a d i a t o r e n .
Carpoforus, Colosseros, ter zijde van den reiswagen loopende, duwden zich baan
door de aangroeiende menigte; zij riepen:
- Wat is er, jongens, wat is er??
En, plotseling, weêrklonk het uit aller kelen van daar ginds af, terwijl de handen
krampten de lucht in:
- Hij is vermoord! Hij is vermoord! Domitianus is vermoord door Domitia!
- Domitianus is vermoord door Domitilla!
- Wreken, wreken wij den Keizer!! riepen de g l a d i a t o r e n , die uit de kazerne
stroomden. Hij was goèd voor ons! Hij was goèd voor ons!!
- Domitianus is vermoord door de vrouwen op het paleis!
- Neen, weêrklonk het uit een andere massa, die van het Forum golfde. Saturius
heeft hem vermoord!
- Clodianus, zijn c o r n i c u l a r i u s , zijn lijfwacht!
- Domitianus is vermoord door Parthenius!!
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- Wie heeft hem vermoord? Wie heeft hem vermoord?!
- Ze hebben hem allemáal vermoord! Hij is vermóórd door Stefanus!!
Een ontzettend gekrijsch galmde op. De reiskar met de komedianten was in het
gewoel van het volk als verzwolgen, met andere voertuigen, wagens vol steen en
bouwmateriaal. De vrouwen om de kar gilden van angst maar de menigte brulde
juichende op. En het was meer juichen van genot, dat er een hevige gebeurtenis
verstoorde den iederen-daagschen gang van het leven dan haat tegen den Keizer,
want zóo zeer haatte het volk hem niet: zijne wraaknemingen en de bloedige grillen
van zijn vervolgingswaanzin waren steeds meer tegen de Aanzienlijken gericht
geweest. En het waren nu ook de Aanzienlijken, die het volk opstookten te getuigen
vóor de moordenaars van den Keizer - wie ze dan ook waren - want bij het
Septizonium waar langs, in nissen, de beelden des Keizers stonden, bevalen drie,
vier Senatoren, gezaghebbend, uitstekende van wijd gebaar tusschen het volk, ladders
te halen en de beelden van Domitianus, den boèf, den ellendeling, stùk te slaan tegen
den grond.
In deze plotse ontteugeling der hartstochten, om de reiskar der komedianten, was
een oogenblik Carpoforus wezenloos blijven staan, de vuisten gebald, de oogen als
verblind door een razernij, die al zijn bloed hem naar zijn nauwe brein op deed golven.
Tot hij eensklaps bulderde tot Colosseros:
- Màkker! Màkker!! De Keizer was altijd goèd voor ons! Moeten wij zijn moord
niet wréken op zijn moordenaars ginds, die zijn beelden bevelen stuk te slaan??
- Ja! bulderde Colosseros terug. We zullen hem wreken! We zullen hem wreken!
Jongens! Makkers! Hièr! Om Carpoforus heen, onzen Jager, onzen l a n i s t a ! Om
den Keizer te wreken! Om Domitianus te wreken!
De g l a d i a t o r e n liepen, zich verzamelend, toe, in de richting der reiskar, waarbij
Carpoforus nog stond, bloed-doorschoten zijn oogen. De vrouwen, gillende, met
Nilus en Taurus, wilden vluchten, naar de Suburra terug.
- Vaarwel, d o m i n u s , vaarwel! Jongens, vaarwel! Wie zal zeggen, òf het een
gunstige dag is, dat je reis aanvangt! riep Nilus.
- We kunnen niet voort! riep Cecilius. Het is maar beter....
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- .... beter, dat we blijven!! riep Cecilianus.
Carpoforus hoorde hen, terwijl de d o m i n u s , besluiteloos, nog niet wist wat
Afer, die de buffels mende, te bevelen. Maar de Jager zei:
- D o m i n u s , maak een omweg, niet naar de Porta Capena. Rij naar de Porta
Asinaria. Van daar bereik je, rechts-af, óok de Via Appia. Ik wensch je gelukkige
reis. Ongeluk voor den éen is geluk voor den ander. Vaarwel, jongens. Vaarwel, mijn
Cecilianus: vaarwel, mijn zoet kind, lieve jongen. Ik moet dáar heen, met de makkers,
om Domitianus te wreken: hij stond, toen ik het vroeg, toe, dat Cecilius terug kwam.
Vaarwel.
Hij breidde zijn armen uit en over de wand van de kar, smoorde hij den knaap, die
was opgestaan, aan zijn borst en wierp hem toen bijna van zich, als kon het, noodlottig,
niet anders dan het was en zoû worden.
- Vooruit! bulderde hij. Vooruit, makkers! Om den Keizer te wreken!
- Om den goddelijken Keizer te wreken!! bulderden alle de g l a d i a t o r e n en zij
drongen in de richting van het Septizonium: de P r a e t o r i a n e n stroomden de poort
van dén toren uit en uit de nissen slingerden wie op de ladders waren geklommen de
borstbeelden des Keizers neêr op wie zijn moord kwamen wreken....
Maar de d o m i n u s had Afer bevolen de buffels te wenden, het Colosseum om, en
den wijden, stoffigen weg van den Coelius te nemen, die voerde naar de Porta
Asinaria....
- Zoo komen we ook de stad uit, zei de d o m i n u s . Syrus, zijn de nieuwe
tooneelmaskers, die de edele patronen me hebben gegeven, nu waarachtig goed
ingepakt? Ja, jongens, Rome.... dat is al weêr gedaan! Zoo gaat het leven voort,
tusschen al wat de goden ons voor beschikken. Een Keizer vermoord, ach, dat
gebeurde wel eens meer in Rome. Dat is niet eens zoo heel erg. Ik weet niet meer
hoeveel Keizers er al in Rome niet zijn vermoord! Dat is politiek en daar houdt een
d o m i n u s -g r e g i s zich niet meê op. Wat zitten jullie zoo benauwd te kijken,
jongens, als of je je laatste oortje versnoept hebt?? I k ben waarachtig vol hoop weêr
en jullie hebben zelve, met jullie beidjes, me nieuwe geestkracht gegeven. Maar
a d u l e s c e n s -rollen, ja, die moeten jullie in de toekomst er tusschen door spelen,
hoor. Soms, komt
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het er in een stuk van Plautus meer aan op de a d u l e s c e n s -rollen dan op die
‘eerste-vrouwe’-rollen, die best door een pas beginnend komediantje kunnen worden
gespeeld. Al hebben ze niet altijd jullie lieve, mooie bakkessen, mijn jongens. Dus
bij je moeder Crispina blijven, daar hadden jullie toch ook geen zin in, hè? Trouwens,
je hebt een gelukkige keuze gedaan, door bij mij te blijven: je begrijpt, op het Palatium
is het uit met edelen Crispinus en met je moeder vermoedelijk ook.... Had ik maar
in Rome een jong slaafje kunnen vinden om te drillen, voor de vrouwerollen, als
jullie beiden a d u l e s c e n s zijn.... Bij de goden, zèg toch eens wat, jullie jongens:
anders staan jullie snaters niet stil en bauwen jullie elkanders woorden na of je
elkander je rollen voor zegt en nu zitten jullie daar met je mondjes vol tanden en met
zulke bedremmelde oogen te kijken alsof je geen tien meer kunt tellen! Zijn dat mijn
Cecilius en Cecilianus? Vertel dan toch òp: wat is er? Jullie treuren toch niet om den
Keizer?
- Neen, d o m i n u s , begon Cecilianus.
- .... d o m i n u s , herhaalde Cecilius.
- Nou wat dan: wat is er dan toch?
- Ach, ik dacht zoo.... zei Cecilius.
- Ja, ik dacht ook.... zei Cecilianus.
- Ik heb eigenlijk nooit Carpoforus....
- .... Neen, ik ook, eigenlijk, heb nooit Carpoforus....
- Wat dan toch, jongens?
- Bedankt....
- Ja.... bedànkt, stamelden de jongens moeilijk.
- Bedankt? vroeg de d o m i n u s . Waarvoor bedankt?
- Ja, dat hij aan den Keizer.... zei Cecilianus, treurig.
- Ja, dat hij aan Domitianus....
- Toen gevráagd heeft, of....
- Ja, of i k terug mocht komen, bij mijn broêrtje....!
- Toen ik ziek was....!
En de beide jongens vielen elkander in eens grienende in de armen.
- Nou, zei de d o m i n u s troostelijk. Dat is nou zoo èrg ook niet. Carpoforus, die
heeft wel begrepen, dat jullie het heel aardig vonden, dat hij het vroeg. De Keizer
was wèl heel goed voor hem en hij had gelijk, van zijn standpunt, dat hij hem met
Colosseros en de g l a d i a t o r e n ging wreken, al loopt hij gevaar een mar-
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meren borstbeeld tegen zijn kop te krijgen, zoo als ik zag, dat ze uit de nissen van
het Septizonium neêr keilden. Ja, jongens, afscheid nemen is àltijd treurig en ook
voor vagebonden als wij. En - het is vreemd - ik heb dat altijd als ik weg ga, na mijn
Spelen te hebben vertoond en vóor dat ik weêr nieuwe vertoon: àls ik dan afscheid
neem van de menschen, die om ons waren, en onder wie toch wel goede harten waren,
dan is het of er iets in en òm me sterft.... en ach ja, dan denk ik zoo.... Nilus, zelfs
die grove Taurus, de meiden, Alexa, Gymnazium....
- En Colosseros, zei Cecilius....
- En Carpoforus, zei Cecilianus....
- .... dat zijn dan vriènden, vrienden gewéest en we zien ze misschien nooit terug
maar dat is zoo het leven: de weg gaat voor je ùit naar Neapolis, naar Syracuze, de
zee over naar Karthago.... vèrder nog de Toekomst te gemoet: ach, en stil er bij blijven
staan, wat geeft dat, als wij toch niets weten, als alleen de góden weten wàt er ons
wacht aan het einde van dien moeilijken, hobbeligen, stoffigen weg, die aan onzen
levensweg wel gelijk....
- D o m i n u s , viel Cecilianus hem in de reden; de ‘Bacchides’....
- Jà, riep Cecilius; de Bàcchides!!
- Daar blijven w i j toch altijd door de vròuwerollen in spelen??
- In de ‘Bacchides’ wel, zei de d o m i n u s beslist.
- Maar als we de ‘Menaechmi’ geven, zei Cecilius bedenkelijk.
- Ja, de ‘Menaechmi’, waarin w i j de mannen-hoofdrollen, zonder maskers....
- Zònder maskers spelen?
- Willen we dàn niet snorren en baarden aandoen??
- Hè, dat dàcht ik nu juist ook! riep juichend Cecilius. Willen we dàn niet snorren
en baarden aan doen?
En ze zagen elkander stralende aan, glànzende, lachende door hunne drie laatste
tranen heen.
- Dat is een idée! Om eens te varieeren met die eeuwige, gladde
a d u l e s c e n s -smoelen! bewonderde de d o m i n u s , úit zijn weemoedig wijsgeerige
stemming van afscheid en met elk afscheid wat sterven, terwijl de reiskar, door de
zwaarwichtige buffels getrokken, langs de diepe, modderige wagensporen langzaam
hobbelde van links naar rechts en klakte de zweep van Afer....
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Verzen
door Jos. Janssen.
Het minnegodje.
Het minnegodje staat te bibb'ren,
z'n voetjes blauw en paars van koû.
En dikke valt de sneeuw bij vlokken,
of 't altijd, altijd sneeuwen zou,
och, arme kindeke.
Z'n vlerkskes druipen van het water,
z'n pijlenkaske is volgestroomd,
het boogsken is z'n snaar gesprongen,
z'n liefdelied is uitgedroomd,
och, arme kindeke.
De ranke lokskes op z'n kopke
ze hangen toch zoo treurig neer,
z'n oogskes zoeken verre, verre....
Geen hertje dwaalt bij zulk 'n weer,
och, arme kindeke.
En toch, al zijn z'n teere handekes
aan 't tintelen van klare koû,
z'n hertje toch is warm aan 't lachen
en zingt van zoete liefde en trouw,
och, arme kindeke.
Och, meisjes, heb toch medelijden
met 't arme kindeke alleen.
Och, laat het in uw hertje binnen,
en schud niet met uw kopke ‘neen’
naar 't arme kindeke.
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't Oude leed.
Ja, 'k voel u, 't oude leed, weer komen
en rillend door m'n leden slaan,
ik voel m'n hert weer schreien gaan.
De lucht zit vol met kwade vlagen,
de koude regen sijpelt weer
als tranen langs m'n venster neer.
Och, kon ik maar m'n oogen sluiten
en niet meer moeten staren naar
al die lange tranen dáár.
Maar kijken moèt ik en terwijl
ik 't voorhoofd in m'n handen prang
zit ik te staren uren lang.
Weer voel ik of twee koude handen
hun greep me om het herte slaan,
hun nagels in het vleesch me staan.
Och, knel het hard, gij, wilde handen,
al schreeuwt het nog zoo hard van pijn,
dra toch zal 't gebroken zijn.
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Rust.
't Is rustig om mij. Het bosch staat te droomen
bij nakenden nacht.
Zwijg, vogeltjes, stil.... Lijk biddende vroomen,
in prevelgebed, staan statig de boomen.
Slaap, vogeltjes, zacht.
De biddende boomen houden den wacht.
't Is rustig om mij. De streelende stralen
der varende maan
door 't sluimerend groen zijn zoekend aan 't dwalen,
de nestekes àl in zilver ze malen
en 't maantje voldaan
kijkt lachend de zilveren nestekes aan.
't Is rustig in mij. Naar 't lieveke zweven
m'n droomen nu weer.
Zwijg, alles, nu stil. Alle angsten verdreven....
Blijf rustig, m'n hert, uw liedekes weven,
vol blommekes teer....
En leg er èn liefde èn leven in neer.
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Schemeren.
Neen, geen licht nog....
Laat om mij
De nacht z'n mantel hangen,
laat hem me 't hert bevangen
van innigheid.
M'n oogen waren moêgestaard,
m'n herte moê van 't schrijnen,
van steeds dezelfde pijnen
reeds maandenlang.
En 't is of telkens nog de dag,
met rondom mij het angstig jagen
van alles, ook de kwade vlagen
weer in me wekt.
Maar als de nacht vol teederheid
de blommenkelkskes dicht komt kussen,
dan komt hij ook m'n lijden sussen,
de nacht brengt rust.
't Is alles nu weer vaaggelijnd.
Ik zie geen takken meer, geen boomen,
't zijn schaduwen uit vage droomen
vol heimlijkheid.
Nauwer sluit de mantel dicht
om mij z'n plechtig-donkre vouwen
en waar naartoe m'n oogen schouwen
is 't nacht en rust.
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Schreiensnood.
Och, kon ik het eens uitgesnikt
en uitgekreschen krijgen;
maar 't blijft gesmoord, gestikt in mij,
in 't smachtend herte hijgen.
't Doet zóó zeer te wangebeven,
te weenen zonder tranen,
en al die tranen naar m'n hert
hun weg te voelen banen.
Éen voor één ik vallen voel,
ik hoor hun doode tikken
en wilder laait de angst in mij.
Wie zal dat tikken stikken.
'k Sla woest m'n handen om m'n hert
en sluit m'n mond voor 't kreunen....
maar harder bokken tranen neêr,
het tikken wordt 'n dreunen.
Wie zijt ge, die uw' handen mij
om 't voorhoofd hebt geslagen....
Wie zijt ge, die uit 't herte mijn
de angsten kwam verjagen....
Wie kuste mij de oogen zacht,
tot dat er tranen kwamen
en als ik nu weer weenen kon,
dan weenden we te samen.
Toen heb ik lang en lang geweend....
En weer zijt ge gekomen,
ge hebt me zacht in slaap gekust
en vol m'n hert met droomen.
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Ons zonneke.
M'n lieveke, wen 't zonneke
aan verren einder daalt,
het al in purper maalt,
en dat het laatste gensterke,
waar 't lieve licht in leeft,
de heide overzweeft.
Dàn, kom m'n zoete lieveke
te ruste aan m'n zij;
kom, vlei u tegen mij,
En leg uw kopke in 't zonneke,
dat uit m'n herte glanst
en om m'n slapen kranst.
Het zij nu ook ùw zonneke,
de heeler van uw smart,
dat glanzen in m'n hart.
O, neem me in 'n zoeneke,
uw deel van 't wonder licht,
dat mijne stappen richt.
Rust op m'n schouder, lieveke,
en gaan we saamgevleid
kalm onze wegen wijd,
tot in het eeuwig zonneke,
waar alle weedom zwicht
voor 't Groote Liefdelicht.
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Lijdensweg.
Ik heb m'n langen lijdensweg
met druppels hartebloed geteekend.
En hoe 'k de wonde stelpen wil,
en hoe 'k de pijn verhelpen wil,
het roode warme bloed blijft leken.
En als ik soms niet verder kan,
omdat m'n moede kniên begeven,
dan stolt het bloed tot plekken groot,
dan zien m'n oogen niets dan rood,
en rilt m'n lijf van huivrend beven.
Maar 't leven schopt me weer vooruit,
En huivrend ben ik recht gerezen....
En telkens als ik m' ommekeer,
ik zie de roode druppels weer....
't Zal nooit meer anders wezen.
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Rent en lagerdorp.
Vertelling
door Louis Carbin.
I.
Nous sommes après tout des fragments de matière animée, et il est bon de
ne pas négliger le point départ de nôtre être.
Maeterlinck.
Aan Dr. R.A. Reddingius.
- De eerst ontmoeting van den nieuw-gedetacheerden infanterie-luitenant Rent met
Hubert Lagerdorp duidde schijnbaar op niets...
Zij geschiedde dan ook naar het uiterlijk heel gewoon. Op een gouvernementsbal
te Curaçao. Een simpel aan elkander voorgesteld worden, onder veel licht, in den
vroolijken roezemoes van cadanseerende dans-muziek, rumoerig van
stemmen-gezwatel doorgonsd.
En de vluchtige gedachte, die Lagerdorp er bij had, was nog al geringschattend:
‘O, alweer zoo'n nieuw luitenaartje!’
Luitenaar-tje, want Lagerdorp was groot en Rent tenger en klein.
Klein ja en tenger, maar van taaie levenskracht. Zijn sterk gestel toch had hem in
de eerste Oost-Indische jaren, op Atjeh, door zware malaria-aanvallen heen geholpen,
ongebroken.
Desalniettemin had men, na zijn Hollandsch ziekteverlof, het raadzamer geacht
hem voorloopig te detacheeren naar het droge sub-tropische klimaat van Willemstad
te Curaçao.
En hier, in deze nieuwe omgeving, evenals in Indië, werd Rent alweer spoedig
verwaand genoemd.
Terecht.
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Want hij was een natuur, die zich moeilijk kon aansluiten, en die zich gewend had
zijn vrije uren te besteden aan lezen, en nog eens lezen, kunst, philosophie, alles wat
er maar naar zwaarwichtig en diepgaand denkleven uitzag. - Dies merkte hij in den
omgang steeds zichzelve door zijn goed geheugen de meerder ontwikkelde. Gelijk
vanzelf spreekt alleen op die gebieden. Maar deze leken hem de eenig belangrijke
om over te denken, dus te praten. En hij leed nog te veel aan jeugd om in staat te zijn
zich in eenig gesprek gewillig en sociabel af te stemmen op de mentaliteit van hen,
met wie het lot hem samenvoerde.
Bij al zijn lezen was er iets, waar ik hier in den beginne een oogenblik sterk uw
aandacht op moet laten vallen, lezer, -:
- Ondanks al dat overmatig intellect-gebruik bleef in hem, krachtens zijn excessief
taaie, natuurlijke levenskracht, een onuitroeibaar levensoptimisme. Lagerdorp zal een jaar of acht ouder zijn geweest dan Rent. Hij woonde reeds
tijden te Curaçao, als onder-directeur van een of andere handelsmaatschappij.
Den eenigen indruk, dien Rent van hem uit die toevallige kennismaking medenam,
verwoordde hij in zichzelve volkomen veroordeelend, met een:
‘Groote kerel, pientere donkere oogen, ordinaire handelsprelurk.’
Rent had wel veel in boeken gelezen, maar weinig in menschen. Rent was nog erg
jong. Vooral door dit laatste ook vervulde hem eigen geestes-ontwikkeling nog te
veel als iets bizonders.
Zoo kon er dus oogenschijnlijk geen sprake van zijn, dat er in hem groote
belangstelling ontstond voor den ander.
En toch...
Toch, later op den avond, zoo nu en dan van uit de verte, geviel het, dat hij
Lagerdorp met sterke attentie opnam. Onwillekeurig. Als trok iets in diens wezen
onbegrijpelijkerwijs telkens zijn volle aandacht...
Rent zocht dit voor zichzelf te verklaren door Lagerdorp's lengte en herculischen
lichaamsbouw. Ook door het vreemde contrast, dat hij aan hem opmerkte, van het
wit-blonde haar, met de felle bruine oogen, en met het verbrande rood van zijn zuiver
Noordeling-gelaat.
Naderhand is hij het wel anders gaan begrijpen, waardòòr juist Lagerdorp van al
de velen, die hij ontmoette, dadelijk in hem zulk een aandacht-trekkend beeld van
zijn uiterlijk fixeerde...
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Zij spraken echter dien avond elkander verder niet.
- Eenige dagen later hoorde Rent door Curaçaoënaars er over praten, dat Lagerdorp
zulk een knappe kop was. En niet alleen in zijn vak, werd er aan toegevoegd, neen
hij maakte ook mooie gedichten.
Het hier argeloos gebezigde woordje ‘maken’, bij gedichten, dreef al dadelijk een
driftige stemming in den jongen Rent.
Ik waarschuwde u al dat hij bar jong was.
Dat hij dan ook zonder een oogenblik twijfelen meende: ‘Onzin natuurlijk... een
pientere handelsman, die een goed dichter zou zijn... bare onzin natuurlijk’, zal geen
verwondering meer baren.
‘Bovendien’, ging het door zijn hoofd, ‘wie zeggen mij hier, dat die gedichten zoo
mooi zijn?’
Welke vraag hij voor zich beantwoordde met een vernietigend:
‘Philisters!’
En na nog even de booze opflikkering: ‘rijmelarij natuurlijk!’ doofde de een
oogenblik sterk gevoede belangstelling voor dien Lagerdorp weer uit.
Maar...
Op een goeden dag, in de soos, lezende in een der literaire tijdschriften, stuitte
Rent op een paar kleine dingen van Hubert Lagerdorp.
Het was letterlijk een stuiten... met iets als een schok...
Hij las. Na gelezen te hebben las hij nog eens. En nog eens. Met groeiende
verwondering. Een onwillig-bewonderende verwondering. Want het hindert nu
eenmaal der jeugd, krachtig opgevatte opinies weer te moeten laten varen.
Evenwel, door zijn aangeboren onmiddellijk-toegrijpende aandacht voor al wat
schoon was, werd hij weldra onttrokken aan dit kleinmenschelijke, en gaf zich toen
eerlijk over, geheel en al... zei de verzen zachtjes voor zich op, aandachtig luisterend.
Luisterend! Nu dus niet naar de hem bekende lijflijke stem van H.C. Lagerdorp,
onder-directeur van een of andere handelsmaatschappij,... maar naar de voor hem
nieuwe stem van den anderen Lagerdorp, van Hubert Lagerdorp, den dichter.
Hij ging de verzen overschrijven om ze te bewaren, zóó zeer had hem de
schoonheid en het sterk-persoonlijke getroffen van dit oorspronkelijk geluid.
De eerste ontmoeting van Rent met het innerlijke van Lagerdorp
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bleek alzoo sterk verschillend van de eerste ontmoeting met diens maatschappelijken
persoon. Hetgeen hem in blijde verwondering zette.
Behoef ik er nu verder nog nadruk op te leggen, lezer, dat Rent bij al zijn ernstige
zelf-ontwikkeling bar jong was?
Want gij zult dit weten misschien noodig hebben, om hem niet te veroordeelen,
indien gij verder leest. Tenzij gij begrijpt, waarom voor hem, fel-intellectualistische
en koppig-beheerscht-zinnelijke westerling geestes-verdieping eene onbereikbaarheid
moest blijven.
- Kort daarop kocht hij den eenigen verschenen verzenbundel van Lagerdorp,
waarvan de titel, tóén nog niet zoo bekend was als thans. Ik bedoel den bundel
‘Herinneringen’.
Rent werd diep getroffen.
Wat een beelden-rijkdom, en diepte van gevoel bij schier Vondeliaansche
gedragenheid!
Wat rijk-kleurige sterk-plastische beelden van Holland, van weiden en verten en
kleine dommelende plaatsjes aan breede rivieren!
Doch vreemd, er was nooit iets over de tropen; hoewel Lagerdorp reeds lang daar
woonde. Het leek werk van een geest, die voortdurend Holland om zich heen had,
niets dan Holland.
Rent trachtte het wezen te doorgronden van wat hij er in voelde. Met den klankval
der Strophen verweefde zich voortdurend een vreemde verlangingstoon.
Onmiskenbaar smachtend. En toch zoo rustig, als ware er een stille verzekerdheid
van bereiken, ééns, vroeg of laat, het deed er niet toe wanneer...
Edoch, de verzen in het tijdschrift waren anders.
De bundel was een groot jaar tevoren uitgegeven; deze nieuwere verzen bleken
Rent ànders...
Een ervan bleef hem voortdurend bijzonder treffen:
- ‘Het stadje aan het stille water droomt...’
Telkens bekende Rent zich: ‘dit is anders, innerlijk anders’. Hij zocht er bij zichzelf
geen verklarender woord voor, en onderging de gewaarwording, dat het tevens mooier
was. Rent trachtte er ùit te luisteren, wat eigenlijk het verschil veroorzaken kon.
Zeker, nog waren het strophen vol verlangen, maar... maar dat rustige, die intuïtief
aanvoelbare verzekerdheid van bereiken, ééns, later, wanneer dan ook, scheen te loor
gegaan. Rent peinsde erover, dat het gedicht er te mooier om aandeed.
Waarom moest toch in kunst melancholie altijd van ontroerender
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schoonheid schijnen dan pure vreugde? Zelfs dan vreugde ‘en sourdine,’ die het
vervullings overtuigde verlangen is? Was dit wijl medelijden een lichter in trilling
te brengen snaar is van het menschelijke gemoed dan die der medevreugde? Maar
dit was toch geen zuiver literaire appreciatie?
Rent peinsde:
Er scheen iets in Lagerdorp veranderd.
Of zou lyriek niet zijn de regelrechte uiting van het innerlijke wezen?
Was het een bepaald plaatsje, dat stadje? Welk? Hij kwam toch uit Den Haag. Had
hij opgegeven in een bepaald plaatsje ooit weer te komen, naderhand? Waarom?
- Het verschil bleek wel intens, dat Rent voelde, hoe hij gelijk de grofste philister
niet slechts aandacht had voor het werk, maar pluizend aan 't speuren trok naar den
man!
Als onmiddellijk gevolg van deze hem toegebrachte gewaarwordingen en gedachten
ging Rent den omgang met Lagerdorp zoeken.
Toevallig geschiedde dit in het jaar, dat Hörbiger's glaciaal-kosmogenie
populair-wetenschappelijk werd gepubliceerd. Zonder dit toeval zou geloof ik de kennismaking heel wat moeilijker en vooral
heel wat langzamer tot intimiteit zijn gegroeid.
Het lot wilde, dat beiden van en over Hörbiger lazen, beiden zich er even sterk
voor interesseerden, en beiden de driftige gedachte in zich voedden: ‘natuurlijk zal
het weer lang duren eer het doordringt, en natuurlijk weer eerst via leeken; de
vakmenschen zullen wel weer achteraan komen.’
Deze gezamentlijke boosheid tegen vermeend gebrek aan geesteslenigheid in
anderen, voerde op een avond, dat ze na de soos samen opwandelden, beiden tot
gedachtenwisseling over levens-problemen.
Zij bleken veel punten te hebben van intellectueele aanraking, hielden beiden van
hetzelfde genre lectuur, hadden beiden dezelfde noodelooze en nuttelooze haat tegen
oppervlakkige romannetjes.
Die avondwandeling is de eigenlijke aanvang geweest van hun verhouding,
waarvoor de naam vriendschap ten onrechte werd gebruikt. Ten onrechte. Want
vriendschap was een te groot woord voor hunne geestes-kameraadschap.
Er deed zich toch tusschen hen dit eigenaardige voor, dat zij van den beginne af
zwegen over één ding, en dit voortdurend van elkander hebben gevoeld als opzettelijk:
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- Over Lagerdorp's innerlijk als dichter Er scheen iets, dat Rent schuchter maakte daarover te beginnen. Lagerdorp zweeg
altijd zoo vreemd, zoo opeens, zoo kennelijk afwerend, indien, onwillekeurig, het
gesprek dat onderwerp naderde.
Zijn oordeel over anderen echter gaf hij grif.
Bijtend!
Met een kort hard woord schoof hij ze uit hun praten opzij. Enkele der zeer grooten
uitgezonderd. Voor deze kende dan ook zijn enthousiasme geen grenzen. Doch Rent,
die immer iets speurderigs in zijn geest hield, merkte voor zichzelf op, dat Lagerdorp
zich volstrekt niet de mindere achtte.
Dit verwonderde hem. Hij had vaak gelezen van de bekende kunstenaars-wanhoop
en de twijfel over eigen werk. Hij had meenen te begrijpen, dat een artiest slechts
zoo lang tevreden bleef met zijn werk als de scheppings-stemming hem omvangen
hield.
Toch voelde Rent - terecht - dat Lagerdorp's werk goed was. Zooveel te meer
interesseerde hij zich daarom voor hem.
Ik vrees echter te objectief om hun omgang anders te benoemen dan met
intellectueele kameraderie.
Bovendien Lagerdorp leefde te sterk in zichzelf om zijn gemoed ooit geheel te
kunnen geven.
Eénmaal heeft het Rent toegeschenen of dit anders ging worden. Doch het bleek
slechts schijn.
Het was in het begin van hun verhouding.
Lagerdorp kwam op Rent's kamer in het hotel, voor de eerste maal.
Rent, jonggezel en ietwat gefortuneerd, had de voor hem bestemde
gouvernementswoning in de saaie barakken niet behoeven te betrekken.
Snuffelend in de boekenkast, nam Lagerdorp er zijn eigen bundel uit.
‘Hebt u dit hier?’ vroeg hij spottend.
Zij tutoyeerden elkander toen nog niet.
Rent knikte, zwijgend, met een spiedenden blik naar Lagerdorp's gezicht.
Dit bleef strak.
‘Aardig bandje hè?’ zei Lagerdorp ‘maar rare plaats!’
‘Rare plaats...?’
‘Ja, dunkt u niet? gedichten van Hubert Lagerdorp in Curaçao!’
‘Ze lezen ze hier’ ijverde Rent ineens onbegrijpelijkerwijs voor hen,
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die hij philisters had gescholden ‘er zijn er, die lovend spreken over uw werk’.
‘Zoo?... ja, dat hoor ik ook wel eens... ja, ze lezen me hier, denkelijk omdat ze me
persoonlijk kennen.’
Lagerdorp bladerde daarna wat in het boekske; vervolgde toen:
‘Maar als ze tegen mij erover beginnen, dan vertel ik ze binnen de twee minuten
een schuine mop. Dan lachen ze, de bobbekoppen, ze...’
Met een minachtend hand-gebaar brak hij af.
Rent, - jong, lezer, heel jong, - vond dit prachtig en wachtte op meer. Een poosje, zwijgend, stond Lagerdorp daarna langs hem heen te turen, naar de
balcondeur-opening, waardoor hij den haven-mond kon zien, en naar de zee, het
deinend blauw als altijd overwoeld met witte kopjes schuim door den stadigen passaat.
Dan keek hij neer, bladerde even in zijn boekske, vond het inliggend papiertje,
waarop Rent zijn tijdschriftverzen overgeschreven had.
‘En toch’ begon hij opeens, ‘en toch zijn ze goed... het oude stadje aan het water...
dat is mooi hè?’
Zijn donkere oogen in het volle rood-verbrande gelaat blonken Rent blij tegen.
Toen gloeide er een groote warmte op in het gemoed van den jongen luitenant, en
de speurende belangstelling scheen te wijken voor diepere sympathie...
Het was bij Lagerdorp dan ook de franke blijdschap, die uit den blik van een kind
kan stralen, wanneer dit een heerlijk geschenk toont aan een mensch, in wien het de
vatbaarheid voor medevreugde gevoelt.
En het was of Rent zich voelde opengaan om liefderijk de uitingen te ontvangen
van des anderen diepste wezen.
Maar het bleek voor niets.
Evenmin als later, hoe goede kameraden zij tweeën ook werden, gebeurde de
ziels-uitstorting.
Lagerdorp ging opnieuw met verstrakt gezicht over hem heen staren, naar buiten,
waar hij de zee kon zien.
Rent wachtte.
Er steeg tusschen hen een gemoedsgespannenheid. Lagerdorp de schepper, positief,
Rent, die wachtte, ontvangingsbereid als negatief van ziel.
Doch Lagerdorp, blijkbaar met bewusten wil, liet die spanning vervloeien door
een mop.
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Ineens keek hij Rent koel scherp aan, begon met een hoogst-ernstige inleiding diens
intellectueele aandacht meer en meer te boeien, om hem plotseling door een
lach-schok op zichzelf te doen terugvallen.
De mop was geestig, en vooral, goed voorbereid verteld.
Lagerdorp scheen er een goedig leedvermaak in te hebben, dat Rent nu net deed
als... de bobbekoppen... en zich daar kennelijk bewust van werd, onmiddellijk. Dus:
lachte, maar tegen wil en dank. Terwijl hij tegelijkertijd zelf de onwil om te lachen
kinderachtig moest vinden...
En toch deed dit geval heel Rent's jonge sympathie blijvend uitreiken naar den
ander! Om de vergenoegde welwillendheid, waarmede Lagerdorp hem daar de snelle
wisseling van tegenstrijdige gevoelens van het gelaat stond af te lezen. Met een
uitdrukking in zijn donkere plotseling verdiepte, oogen van: jij weet heel goed, dat
ik jou geen bobbekop zal vinden.
En het geviel dien avond, dat zij hun eerste afspraak maakten, saam naar buiten
te trekken.
De eerste van vele, die later een gewoonte werden.
- Zaterdags en Zondags, wanneer er niet toevallig een mail aankwam, trokken zij
naar Sint Jan, een ‘hofje’, dat verre verwanten van Lagerdorp meestentijds leeg
hadden staan.
Het lag een uur of drie loopen van de stad, dicht bij zee, dat hofje.
Vreemd woord voor een ooft-tuin!
Curaçao wordt immer een kale klipsteen gescholden, als onverschillig neergeplonsd
temidden eener onafzienbare en peilloos-diepe plas van brem-zout water. Een
onbehouwen stuk steen, waarop niets groeien kan Niets dan een enkel stumperig
divi-divi-boompje, in zijn eersten groei al krom-gewaaid door den eeuwigen passaat,
en droog-gebarsten door de eeuwige zonne-schroeiing, temidden van een zinneloos
vruchtbare voortplanting van stekelige cactus-planten.
De overal in 't oog vallende wit-gele rotsen zijn er dan ook waarlijk als de steenen
van een bakkers-oven: goed tot in het hart doorgloeid. Zelfs des nachts als het vuur
der zon reeds lang geweken is voor de zachte verkoeling van den nacht. Zelfs dan
nog blijven zij warm om aan te voelen met de hand.
De schijnbaar éénige weelderiger plantengroei ziet men er langs de boorden der
vele baaien en bochtjes van de diep het rijzend land in kervende lagunen. Daar groeien
de onuitroeibare risophoren op hunne
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kaal-gespoelde, jichtig vertrokken hooge poten, met hun dicht aan-één-gebundelde
blaadjes van gelakt-metalig groen.
Onvruchtbaar! Nergens toe dienend! Onvruchtbaar! Tot niets nut! Dit is de indruk.
Een land onder den vloek eener eeuwig-durende heete droogte!
En toch...
Zoo'n hofje...
Kijk, het tamelijk hooge eiland is hier en daar diep doorvoord van kloven met
weekeren bodem vol goede vochte teel-aarde. Want naar dien lagen bodem zakt veel
van het regenwater de enkele keeren in 't jaar, dat de passaat, moegewaaid, zijn
rusttijd neemt, plotseling, op een goeden dag, lang vooruit verwacht en toch weer
onvoorzien ineens.
Dan urenlang, stort het wolkbreuken, zonder ophouden scheepsladingen
wereld-water van omhoog, niet te stuiten, nooit bij elkaar te houden zooveel, en
stroomt het de lauwe rotsen af, langs hun kale gladheid voorgoed verloren gaand in
het zilt der zee.
Doch alleen in die dalen, alleen dáár, houdt de bodem er wat van vast, zuigt zich
er van vol tot oververzadiging toe.
En daar dan ook, in die verborgen valleien, is wèl de weelde van tropisch sappig
groen: - sapotilla-boomen met hun grauw-bruine overvochte vruchten, en zware
mango-kronen het fijn sinopel goudig doorsterd van geel en hel rood ooft.
- Naar diergelijke oorden trokken op hunne wandelingen Rent en Lagerdorp.
Iederen keer opnieuw, na uren in barre zon stoffig-steenen wegen te hebben
bewandeld over rots en niets dan rots, was het hun een blijde weelde af te dalen in
de koelere diepten en geurige schemeringen van zulk een eeuwig groenend hofje.
De meeste dier dalen verbreeden zich naar de zee, en glooien onmerkbaar
gelijkmatig af in de lagunen. Doch deze zijn er dood; sinds meer dan een eeuw
afgedamd in rechthoekige zoutpan-bassins, waarvan de waterspiegels vlak en recht
de zonnegloed onbeweeglijk liggen te ketsen. En tusschen de dicht langs de zeekust
hooger optorenende rotsen, welker grillige forteres-achtige kale gestalten daar bijna
weer geheel op elkander aansluiten, zijn de smal-toebuigende mondingen dier
ontzielde lagunen onherroepelijk afgesloten van het levend zeeëwaterdoor een lage
breede dijk, overstuifd van schier zout-wit zand, dat er
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glooiend aansluit op het smalle strand van de in flauwe boging wijd-opene buitenbaai.
In den goeden ouden tijd, toen bergzout ternauwernood een concurreerend
handelsartikel kon worden genoemd, woonde men daar aan de sterker hellende landzij
der binnenwaarts gelegen bongerds in groote wit-steenen landhuizen, Spaansch van
stijl, rondom omringd door breede terrassen met typisch oud-hollandsche roode
tegels. Ook Sint-Jan leek een eenzaam uitgestorven nest. De familie uit de stad kwam er
slechts in de vacanties om de kinderen. Het groote huis zag er dan ook wat haveloos
en vervallen uit. Maar dit deerde Rent en Lagerdorp niet, omdat zij er den week-end
doorbrachten op vrijwel dezelfde speelsche en zinnelijke manier als die kinderen.
De dagen althans...
's Ochtends vroeg op, wanneer de zon door de zijkieren der groene jalouzieën de
ruit-looze ramen binnendrong, de hooge wit-gekalkte kamers in.
Dan: - wandelen naar het strand der buitenbaai, door de tuinen heen, de smalle
zoutpan-dammen over, de bloote voeten in zachte sandalen, het herwakend lichaam
luchtig omhuld door een dunne pyama, het hoofd in de schaduw van een breeden
zonnehoed.
Daarna: - tijdenlang zwemmen en plassen in den rumoerigen golfslag van de
levende zee.
Na afloop: - naakt loopen drogen in den warm waaienden passaat. Of, wanneer
de zon voor blanke huid al te zeer begon te steken, ingraven in het schoone witte en
kurkdroge zand.
- Het stadsstof afgeschud, dienst en zaken uit het hoofd, de geest totaal ontspannen,
leefden zij in de godzaligheid van kinderlijke barbaren. Overdag tenminste...
Elken keer op nieuw bewonderde Rent dan Lagerdorp's athletischen lichaamsbouw,
zoo harmonisch door zijn groote lengte, en dacht hij aan den steen-werpenden titan
van Hesselink in het Rijks-museum.
Elken keer opnieuw bewonderde Lagerdorp dan in Rent diens soepele lenigheid
en het bij zijn tengerheid zoo wonderlijk taaie uithoudingsvermogen, waartegen
Lagerdorp het bij 't zwemmen steeds weer af moest leggen, brommend en mopperend,
maar goedig.
Zoo waren zij die dagen gelukkig als argelooze kinderen en blij met elkanders
kameraadschap, en vermoedden niet wat die hun brengen ging... door hun intellect,
want door hun praten?
Dan ook verbaasde zich Rent gehoord te hebben, hoe, niet zoo heel
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lang voor zijn komst, Lagerdorp met zware koortsen in het hospitaal moest hebben
gelegen.
Toch begreep hij volkomen dat de ander daar nooit over sprak, en indien hij er
over begon onmiddelijk het gesprek in een andere richting bracht.
Natuurlijk immers!, dacht Rent, krachtkerels beschouwen ongesteldheden zooals
pientere handelslui hun momenteele onhandigheden bekijken.
Het hoort niet bij hun wezen.
Dies schamen zij zich erover.
- En na dat spelen met de eigen gezondheid in zee en zon gingen ze poedelen in
het bad-gebouwtje bij het huis, waarnaast een Amerikaansche windmolen-pomp het
zoete zachte water uit den diepen wel stond op te malen voor de irrigatie der tuinen.
Den verderen dag brachten zij door met wandelen, en 's middags na de lange siësta
met rustige bezoeken naar andere hacienda's.
- Dan kwamen de avonden...
De redeneer-avonden, die zij altijd voor zich zelve hielden.
De milde avonden, wanneer zij het lichaam verder lieten rusten in schommelstoelen
op het bordes, onder de ritselende blaadjes der beide mahomeboomen vlak voor het
huis...
Zoo, onvermijdelijk, kwam er de eigenaardige avond-verheldering van hun denken,
dat, niet meer belemmerd door de voortdurende spier-inspanning, zich vrij kon gaan
bewegen.
Zoo, onvermijdelijk tusschen die twee, werd het een lang en breed redeneeren
over wat ze den afgeloopen week hadden gelezen, soms afgewisseld door een
genoeglijk samen zwijgzaam luisteren naar het klagelijk gepiep hoog in de lucht,
van het stalen windrad wild-wentelend boven-op de slanke toren van lange
kruislingsche staven ijzer. Een eigenaardig markant geluid zonder 't welk de
avond-stilte op een hofje niet denkbaar is.
Een eindje opzij, ergens lager dan het bordes, waar ze in de duisternis de diepe
put wisten, hoorden ze de geluiden van de bezige pomp.
Geluiden, die Rent zijn leven lang bijgebleven zijn...:
Voortdurend zonder ophouden de zacht-stooterige metaalklanken der lange gelede
drijf- en trekstangen. Het knoerserig trekkend zuigen, tijdens het stijgen. Even de
vreemd-aandoende stilte van het doode punt, boven. Het stooterig duwend persen,
tijdens het dalen. Even de
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vreemd-aandoende stilte opnieuw, van het doode punt beneden. Van nieuws het
knoerserig trekken en zoo voort, altijd door, monotoon, melancholiek op stille
avonden, langzaam met een regelmatigheid waarvan slechts nu en dan het tempo
wisselde door verzwarende of verzwakkende perioden van den hoogen wind.

II.
Warum sich's liebt und küsst?
Ihr hohen Weisen, sagt mir's an!
Bürger.

.... Nun weiss der Geschlechtstrieb, obwohl an sich ein subjectives
Bedürfnis, sehrt geschicht die Maske einer objectiven Bewunderung
anzunehmen und so das Bewusstsein zu täuschen: denn die Natur bedarf
dieses Stratagem zu ihren zwecken.
Schopenhauer.
Het zal zoo ongeveer een jaar na hun eerste kennismaking zijn geweest, dat zij het
avondgesprek hadden, waarom ik uitvoerig u hun samen komen, en hun omgeving
ging vertellen.
Het was een wonderlijke avond, waarin zij ernstiger en zwaarwichtiger boomden
dan ooit...
Het onderwerp, natuurlijk, kwam op liefde en huwelijk. Door een of ander boek.
Dit zal wel eens meer zijn gebeurd. Au fond is het de spil waarom der menschen
kuddebestaan draait. Bovendien zij hadden er den leeftijd voor.
Toch, meestentijds in die dagen, hadden zij het over Hörbiger, met zijn
wereld-ijs-ontdekking, die toen nieuw, nu wel langzamerhand gemeen goed zal zijn
geworden. Trouwens over een diergelijk onderwerp praten, bij die klare
tropen-nachten daar, zóó klaar, dat men er vanaf de aarde de wereldruimte
onbelemmerd in kan zien, is volstrekt niet verwonderlijk.
Evenwel, dien avond, begon het gesprek eerst over vrouwen, en onwillekeurig
dwaalde het af naar de surrogaat-liefde, natuurlijk, en naar de negerinnen, die daarvoor
dienden.
Ook al niet verwonderlijk, in de tropen...
- Lagerdorp leefde reeds lang te Curaçao.
Rent's aversie van het zwarte ras in dat opzicht kwam ter sprake, en in 't algemeen
de kwestie van de dubbele moraal.
Lagerdorp verweerde zich met een sloom:
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‘Och dat is nu eenmaal zoo. Er zijn levensstroomingen waartegen niet op te roeien
valt’.
Toen herinnerde Rent hem aan een gesprek met den ouden arts uit de stad, die
immer zoo antiek sprak van ‘le mal français’, en dan met een wijd gebaar als over
heel Curaçao wuifde, met steriotiep het onveranderlijk-éénder-bewoorde besluit:
‘tachtig procent, jongelui, tachtig procent; zie dat je je buiten de meiden hier houdt’.
De oude heer had dan ook langzamerhand de bijnaam gekregen van: ‘d' ouwe
tachtig procent’.
Lagerdorp haalde de schouders op en antwoordde:
‘Op den duur mijn brave, op den duur... als je hier jaren blijft zitten... en die tachtig
procent? kwestie van min of meer voorzichtig zijn... altijd hoeft 't niet, al heeft een
mensch dan wel eens kans stommiteiten te begaan.’ Zij vervielen in gepeins, ieder voor zichzelve doorspinnend aan eigen gedachten.
Na een poos, plotseling, blijkbaar reageerend op eigen denken, viel Rent jong-heftig
uit:
‘Dan schiet ik me voor mijn kop!’
‘Wanneer?’ deed Lagerdorp koeltjes, gelijk het hem een gewoonte in hun
gesprekken was, wanneer Rent bizonder driftig praatte.
‘Als het mij overkomt!’
‘Waarom?’
‘'t Schijnt als met melaatschheid te zijn... zekerheid van zuiver in den grond
genezen, zonder kans op recidive is een hooge uitzondering... 't kan latent blijven...
en dan trouw je...’
‘Geloof je dat allemaal?’ onderbrak Lagerdorp.
‘Lees er Mensinga maar op na’.
‘Kan het niet zwart-makerij zijn uit ethische motieven?’
Rent scheen hier geen onmiddellijk antwoord op te weten. Tenminste hij zweeg.
Stil keken ze nu tusschen de beide mahonie-stammen door naar de klare lucht,
waarin de sterren, gelijk iederen nacht, fonkelden met dezelfde blauwig-witte felheid,
die zij soms een dood-enkelen keer aan den Hollandschen winterhemel hebben bij
uiterst droog en vriezend weer.
Blijkbaar zat Lagerdorp de kwestie nog te overdenken. Want na een oogenblik zei
hij belangstellend:
‘Zoo...? ...geloof je dat?’
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‘Voorbeelden te over!’ beweerde Rent.
Lagerdorp antwoordde geruimen poos niets. Ten slotte meende hij:
‘Dan trouw je maar niet, dan maar 't surrogaat in de gezonde perioden’.
Lagerdorp zei het ietwat zwaarmoedig, Rent lette daar niet op, jong en heftig ging
hij er tegen in:
‘Maar Lagerdorp, zooiets kùn je immers niet zeggen! Nonsense! Want als er de
liefde komt, en je wàànt je vrij van smet!? Dan immers vergeet je dat heele practische
plan!’
‘Als er de liefde komt?’ herhaalde Lagerdorp met vagen spot, ‘adorable jeunesse...
wat ben je jong... En waarom? Als ik vragen mag: waarom vergeten!?’
‘Stomme vraag! Vraag liever waardoor... door de waan immers dat je geen kans
hebt op recidive... Je zult het immers maar al te graag gelooven... Tjonge, jij vooral
zou ik zoo zeggen.’
Lagerdorp scheen te schrikken. Tenminste hij vroeg haastig:
‘Ik!?... waarom ik!?’
‘Nogal wiedes, omdat jij buitengewoon sterk een lichamelijk mensch bent... ook
in je...’
Rent zweeg ineens. Hij had willen zeggen, ook in je werk toont zich een
uitgesproken aanleg vooral heel sterk te reageeren op de gewaarwordingen van
gehoor, gezicht en gevoel, vandaar dat sterke bloedrijke plastische. Doch zooals
altijd, Lagerdorp's wezen als dichter was het ééne, dat immer in hun gesprekken
ontweken werd.
Daar Lagerdorp bleef zwijgen, in nadenken verzonken, voegde Rent er aan toe:
‘Nietwaar 't geweten zal zich door die waan in slaap laten wiegen?’
‘Kan wel...’
‘Nu juist, daarom zei ik daarnet, dan maak ik er een eind aan. Je behoedt jezelf
voor een misdaad uit liefde in liefde... later...’
‘Misdaad? Groot woord.’
‘Voel je niet?’
Lagerdorp dacht na.
Er was iets in hun gezamentlijke stemming dat Rent onwillekeurig deed wachten.
Na eenige oogenblikken vroeg Lagerdorp:
‘Je bent zeker niet geëngageerd of zoo iets?’
‘Ik wel nee! Mot je mijn?’ spotte Rent, nog te volop in de ont-
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wikkelingstemming van zijn groeiend denkleven om dat te willen ‘jij soms!?’
‘Ik?...’ vroeg Lagerdorp langzaam ‘ik?... nee... ik ben niet geëngageerd...’
Dan ineens veranderde hij van toon en zei ietwat minachtend, luider:
‘'k Dacht maar zoo, omdat je zoo geweldig jeugdig theoretiseert.’
Rent werd nijdig:
‘Geweldig jeugdig!? Allemachtig, jij bent nog geen grootvader zeg!’
Doch Lagerdorp, ineens weer met stem-verdonkering, plooide de stemming bij,
met een mat:
‘Och weet je, ik voel me soms werkelijk oud, zoo oud.’
Meer door den toon der woorden, dan door hun beteekenis voelde Rent zich een
oogenblik het zwijgen opgelegd.
Zijn geprikkeldheid vervloeide.
Een lange wijle bleven ze stil zitten, ieder afzonderlijk in eigen gedachtensfeer,
het gedachtenverband gebroken.
Zij keken daarbij over het voor-erf uit. Van hen af helde de ruwen grond er òp,
naar het groote hek langs den steenigen weg. Daarachter rees geleidelijke het dorre
land sterker, grauw in de schemering der sterren, met hier en daar, zwart en
verwrongen van kleine gestalte, een cactus-plant.
De verre golvende kam van het hoogere land teekende zich scherpbelijnd af tegen
het blauw-zwart van de lucht. Grijs-bruin karton tegen diep-azuur fluweel.
En omhoog, - omhoog temidden der grootere en kleinere fel wit trilflikkerende
sterpunten stond met zijn rossig licht rustig te stralen, Mars, de groote planeet, minuscuul, niet als bolletje waarneembaar voor 't bloote oog, maar... strálend, rustig,
zonder flikkeren. Ze hadden er al meer 's avonds naar gekeken. Natuurlijk, Hörbiger met zijn
vermeende zekerheden zat hen in het hoofd.
Rent, wien, bedrijvige geest, het zwijgen langzamerhand scheen te vervelen, sprak:
‘Wat een gloed hè en wat een licht! En dan te weten, dat het niets is dan één bonk
ijs!’
Lagerdorp, nog gedachten-bevangen, viel niet bij.
‘Hè?’ drong Rent, ‘hè? Mars daar?’
Toen, ineens, verwonderde Lagerdorp hem met een langzaam, bijkans,
zwaarmoedig plechtig:
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‘Also, wir sind allein, hier auf unserm Paradies, die einzig denkenden Wesen im
ganzen Raum der Welt.’
Rent verwonderde zich over Lagerdorp's stembuiging. Niet over wàt hij zei. Want
met eenigszins andere woorden, doch met dezelfde intonatie, was dit de slotsom,
waartoe Hörbiger kwam na zijn ontsluiering der physische werkingen in het den
menschen observeerbare zonnestelsel, na zijn toelichting vooral waarom ook het
ijs-blok Mars, gelijk de andere myriaden bollen in de waarneembare wereldruimte,
nimmer bewoond zoude kunnen zijn door éénig leven. Lagerdorp herhaalde het nog eens, als voor zichzelve, als had het subjectieve
beduidenis:
‘Also wir sind allein...’
Rent vroeg: ‘Nou, en...?’
‘Zoodat hij mij door die feiten nog sterker overtuigt, dat de heele rommelzooi hier
op aarde een volslagen redenloos gedoe is... versta me goed... reden-loos... niet
redeloos...’
‘Zonder redenen, zonder doel? Ons leven?’
Er was verzet in Rent's spreken. Lagerdorp voelde dit en vroeg daarom koeltjes:
‘Ja, wat is dan het doel, weet jij dat? Waarom worden we geboren, waarom planten
we ons voort, begrijp je me? Ik vraag je niet: waardoor komt het dat we ons
voortplanten. Maar waar 't allemaal toe dient? Verbeel je maar niet dat je daar repliek
op hebt.’
‘Geen repliek!? Dubois-Raimond's repliek, die als een knuppel in het hoenderhok
heeft gewerkt: Weten we niet en zullen we nooit weten!’
‘Goed zoo Rent, nu kom je waar ik al ben! Omdat het een volslagen redenlooze
affaire is, juist. Het gras groeit omdat het groeit, jawel, en is groen omdat, wat wij
er aan zien, van ons 't étiquet groen cadeau heeft gekregen. En de aarde... van heel
die ruimte daar...’ - Lagerdorp wees naar de bij zoo heldere nacht in-te-ziene
wereldruimte - ‘van heel die ruimte daar, is toevallig begroeid met leven van mensch
en plant en dier, trouwens allemaal 't zelfde au fond... en hoe komt dat? Omdat
toevallig haar physische gesteldheid gelegenheid boodt voor ontkieming van de
levenskiemen. Maar, waarom is 't op Mars niet zoo gesteld of op Venus? Waarom
juist in die geweldige niet-voorstelbare groote massa van lichamen juist dit armzalig
pietluttig kleine bolletje, waar wij met z'n allen op mieren? Bijna de kleinste van
allemaal!’
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Lagerdorp's toon was die van iemand, die subjectieve vragen stelt, niet van iemand
sprekend over een probleem, objectief, om der wille van het probleem.
Rent echter, dadelijk als altijd vervuld van belangstelling voor het
belangwekkende-op-zich-zelf, viel boos uit:
- ‘Zelfde vraag amice, als waarom groen gras groen is!’
Lagerdorp haalde de schouders op:
‘Wat hebben we eraan Rent, dat de boel in onze hersenkas in den loop der eeuwen
terwijl we rondmierden op dit pietluttige bolletje, eenzaam in de wereldruimte,... wat
hebben we eraan, dat die boel in onze hersenkas zoo ontwikkeld gegroeid is, dat we
instaat zijn ons er een overzicht mee te veroveren, van het heele wereldgestel, van
hoe dat in elkaar zit, en hoe op dit eenzame brokje stof wij er zijn, met onze kijk en
observeer en redeneer-mechaniek... zoodat in ons de heele affaire zich occupeert met
het vrij stupiede, ik zou haast zeggen seniele ouderdomsvermaak eigen voltooide
bestaan te bekijken...?’
Tegen dit troosteloos redeneer in, vreemd, groeide er in Rent een jong
enthousiasme, een geweldig subjectief-kortzichtig enthousiasme over eigen capaciteit
tot objectief zien,... zoodat hij zei:
‘Wat we er aan hebben? Donders interessant zou ik zoo zeggen... allemàchtig
interessant! Weet jij iets dat merkwaardiger is?’
‘Weet ik niet, maar ik vroeg je, waar dient het toe?’
‘Stupiede vraag...’
‘Merci...’
‘Nu ja... je begrijpt me wel.’
Lagerdorp knikte goedig, en luisterde naar wat Rent verder in 't midden bracht:
‘Zie je, dat is feitelijk een vraag, die je niet stellen moet. Je bent nu eenmaal bezield
met de zucht tot leven, je bent zelf zucht-tot-leven, anders was je er niet nu, en je
hebt de vermogens om te zien, te voelen, te hooren, hoe je aan die zucht het zuiverst
kunt voldoen.’
‘Drommels Rent, dat is geloof ik puur hedonisme.’
‘Kan best zijn. What is a name? Doet er niet toe. Dàt is je vollemensch-zijn dus.
Dàn alleen leef je. Iedere geslaagde levenspoging geeft je besef goed gedaan te
hebben, gedaan te hebben wat je doen moest. Dezelfde gelukkige gestemdheid die
goede kunst een mensch geeft, om de innige harmonie tusschen wat er gewild wordt
en wat er gekund wordt. - De groote zaak, om den duvel niet altijd eenvoudig, is
bewust tevredenheid te erlangen, dit is harmonie met het leven. Dan
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ook alleen ben je wat waard voor je omgeving, voor die van je afhangen, voor die
met je te maken hebben. Per slot werkt degeen, die ijverig aan zich zelf werkt aan
zijn innerlijk en aan zijn levensbeschouwen, voor de heele kudde. Wie zichzelf door
en door liefhebbend begrijpt, doet dit vanzelf ook zijn medemensch... Werkelijk
Lagerdorp je vraag is je vraag naar het mannetje in de maan...
Bovendien het is immers zoo zuiver aan te voelen. Ieder mensch, die dingen doet
of deed... aan of tegen zichzelf, die in flagrante tegenspraak zijn met wat bevordelijk
is voor levensvolheid en voor de zuiverste manifestatie daarvan: de voortplanting,
die zal altijd voelen dat hij fout deed.
Wat zeg je? O, nee, niet alleen aan den lijve. Het zal op zijn heele levensvisie
werken, het zal de levens-tevredenheid dooden. Melancholie, hypochondrie c'est de
la maladie, vat je? Zulke fouten in de levenskunst zullen als nawerking in een mensch
hem 't niet af-te-schudden gevoel geven, dat het leven niet waard is ten volle met
open diep-geïnteresseerde geest en zinnen te beleven...
Als een mensch dit niet vindt, moeten er zelfgemaakte fouten in hem zitten, of
een of andere obscure onnaspeurbare erfelijke belastheid, want feitelijk ben jij en je
vader en je grootvader etcetera één plant - blijft zelfgemaakt dus!’
‘Zelfgemaakte fouten?’ onderbrak Lagerdorp zijn woordenstroom.
‘Ja, dat maken we immers allemaal door. Niemand is de levenkunst volkomen
machtig. Maar als je gaaf bent en je deed domheden dwars tegen het bewuste
levensinstinct in... versta me goed, bewuste, want door denken en nagaan moet je
gaan weten, wat er de inhoud van is...’
‘Niet veel soeps,’ schamperde Lagerdorp, ‘maar ga door...’
Rent was een oogenblik de draad van zijn woorden kwijt.
‘Wat zei ik? O ja, als je gaaf bent en je deed domheden dwars tegen het bewuste
levensinstinct in, en je denkt na, en je gebruikt je hersens waar je ze feitelijk voor
hebt, om tot inzicht te komen, hoe je mèt de draad van het leven mee moet inplaats
van er tegen in, dàn, zie-je,... dan zeg je net als Marryat's Pieter Simpel:
Wat gebeurd is kan niet ongebeurd worden gemaakt, leven maken baat niet, een
volgende keer beter, en... je gaat over tot de orde van den dag. Berouw in zijn gewone
beteekenis van retrospectief zelfbeklaag is klinkklare nonsense... dat is zaniken,
zeuren, nabreeuwen.... trouwens geen nieuwe stelling wel?’
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‘Dus,’ vroeg Lagerdorp ietwat spottend, ‘dus, maar niet dieper over het leven
nadenken? Er maar zoowat als een dier op los leven?’
Gelijk de stukken uit een bom barstten nu over Lagerdorp plotseling Rent's driftige
zinnetjes los:
‘Zeg ik dat!? Waarachtig wel nadenken! Over het leven! Speuren wat het zuiverst
in je levenslijn ligt! Maar niet... nee niet!... grübelen over het waarom! Het waarom
van het heele complex! Je intellect is instrument. Je kunt er voor je pleizier wel eens
wat mee spelen. Kijken tot hoever je het complex kunt sondeeren ermee. Maar...
maar, hoe moet ik dat zeggen...? Kijk, au fond is 't een hulpwerktuig. Een
hulpwerktuig om je leven te kunnen leven. Een lampje waar je ons gemier op aarde
mee kunt verlichten! Niet het heelal! En ieder mensch herhaal ik je, die tot de
erkentenis komt: ik heb dingen met of in me teweeggebracht, die fout zijn, levens-fout
vat je, fout dus ten opzichte van geboren-worden-opgroeien-en-voortplanten, voelt
zich verkeerd gaande. Omdraaien dan! Onmiddellijk! Hij zal het herstellen. Hygiëne
moraliteit, goedheid, allemaal een pot nat:... verstànd, dènken!’
‘Oef!’ bromde Lagerdorp.
‘Ja oef! goed, oef! maar nu jij!’
‘Och Rent, ik opper alleen maar dit: als er nu iets niet meer te herstellen is?’
Lagerdorp vroeg dit langzaam. En er bleef iets voorzichtigs in zijn stembuiging,
toen hij op gedwongen effen toon vervolgde:
‘Als een mensch nu iets tegen zichzelf... misdreven heeft, zooals jij 't noemt... iets
dat niet herstelbaar is?’
Rent dacht eenige oogenblikken na, geheel in de geestesgesteldheid van een vurig
debater, die haastig de contra-argumenten bijeen zoekt, verdiept in het debat om 't
debat, zonder dat de kwestie zijn innigste wezen raakt.
Zijn ietwat vechterige toon klonk dan ook vreemd tegen Lagerdorp's rustige als
diep in zich zelf wroetende praten:
‘Lagerdorp, het leven heeft immers zoovéél kanten,’ begon hij. ‘Stel iemand
verwoest werkelijk door anti-hygiënisch leven, totaal zijn lichaam en gestel, totaal
en voorgoed begrijp je...?’
De ander knikte.
‘Nu...’ vervolgde Rent, ‘dan is het nog mogelijk, dat hij over geestes-capaciteiten
beschikt, die hij ongebruikt liet. Die kan hij nu aanwenden, zoogenaamd voor zich
zelf, ten slotte voor anderen, want ik herhaal je, we hebben allen deel aan elkander,
allen immers deel aan
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dat ééne... Het Leven!... wat je voor je zelf doet aan echt goeds doe je voor anderen,
en wat je een ander aandoet doe je je zelf aan...’
‘Dus’ meende Lagerdorp overdacht, langzaam om wat hij bedoelde goed te laten
doordringen, ‘dus, als ik je heftige redenaties goed begrijp leven we om in stand te
houden... het... leven! Dan draaien we toch in een leelijk cirkeltje rond. Ik blijf maar
vragen, waarom überhaupt dat leven? Waarom in heel dat reuzen-gestel van door de
ruimte als verdwaasden rondrennende lichamen één enkel pietluttig bolletje met wat
leven er op? Denn, wir sind allein... allein auf unserm Paradies, die einzig denkende
Wezen im ganzen Raum der Welt’
Rent sprong driftig uit zijn stoel op. Gesticuleerde heftig en zei:
‘Je maakt me nijdig Lagerdorp!’
Rent ging op het bordes heen en weder loopen. Hij bleef dit vrijwel het gansche
verdere gesprek ook doen.
‘Ik?’ vroeg Lagerdorp sloom van uit zijn stoel.
‘Ja jij. Want nou hebben we zeker wel een uur voor niets geredeneerd. Je moet
noodig praten van een kringetje. Nu vraag je me waarachtig weer, waar dient het toe
dat er hier op aarde leven is.’
‘En heb je daarop geantwoord Rent? Ik meen van niet.’
‘Op geantwoord? Op geantwoord? Op die niet-stelbare vraag? Er is maar één
antwoord.’
‘Stupiede vraag, zeker?’
‘Nee... mysterie!’
‘Wat zooveel zeggen wil als: dat snapt geen mensch. Dus: voor het denkend brein
de heele rommel een redenlooze affaire, of niet?’
‘Goeie hemel Lagerdorp wat ben je toch koppig! Wat zooveel zeggen wil als: het
universeele wezen van de zaak te willen snappen is ongeveer hetzelfde als jezelf bij
je middel pakken met den wil jezelf van den grond af te lichten.’
‘Met even een sprongetje ben ik er’ spotte Lagerdorp.
Toch scheen hij niet in een stemming om grapjes te maken, daar was zijn toon
niet naar.
Rent in zijn heen en weer loopen, bleef even stil staan bij de balustrade, en keek
naar buiten, terwijl hij zei:
‘Flauwe aardigheid...
Dan weer heen en weder drentelende, zich even met de vlakke hand langs het
achterhoofd wrijvend, ging hij ernstig er op in:
‘Bovendien... je komt dadelijk met een vaart van nul komma zooveel weer op de
aarde terecht. Onthoudt dat! Goed, ja, laten we dit
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maar eens even vasthouden... ja, juist, de mystieken deden geestelijk zooiets. Maar
het is zondigen. Zondigen tegen het leven. Daarom tegen jezelf. Daarom tegen
anderen. Bovendien 't werd waanzin van hen, of er na... na de momenteele sprong...
unio mystica noemden ze 't geloof ik... er na een nog dieper val in het redeloos
zinnelijke... Zijn de heiligen-verhalen niet vol van temptaties, die de wildste
pornographische droombeelden waren? Niet? O, zoo! halucinaties waar het vertrapte
lichaam zich mee wreekte.
Jij! Jij valt immers weer terug van je sprongetje, dat je de waan gaf jezelf op te
lichten? Weer op je twee beenen op de aarde met de kans je nek te breken, of een
arm of een been,... precies wat die mystieken overkwam, geestelijk dan... En dat
noemden ze heiligen... boeh!... zondaars tegen het leven... bah!’
- Zeide ik u te veel lezer, dat Rent nog bar jong was? ‘Dan’ kwam Lagerdorp ‘dan zal ik je wat anders vragen. Wat doet het er toe voor
dat leven, dat leven van jou met vette letters nietwaar? of er een of meer stukjes van
verdwijnen, of totaal waardeloos worden?’
‘Niets!’
‘Niets nietwaar?’
‘Ja, rondweg niets. Dat voel je immers zelf ook wel... er is hier zooveel op aarde,
dat het er niets toe doet. Wel voor een ieders persoonlijk gevoel, maar laten we zeggen
van uit Mars bekeken, door een geest bijvoorbeeld, die er niets geen belang bij heeft,
moet er gezegd worden: tien kiemen, honderd kiemen, duizend kiemen... tegen één
doode!’
Rent had de laatste woorden rustiger gezegd, als gaven ze hem zelf een stille
tevredenheid met heel zijn omringing.
Hij ging weer zitten, zwijgend, en schommelde wat in zijn stoel.
Lagerdorp antwoordde niet.
Beider blik was nu op één punt gericht. Op de rustig stralende Mars met zijn rossige
licht.
Het was het gewone aspect van een klaren tropenhemel:
Diep blauw-zwart zwerk met de vreemd-ordelijke wanorde van fel zilver-licht
trillende ster-punten.
Maar beiden zagen het anders.
Zij zagen niet meer den schoonen schilderachtigen schijn van diamant bestrooiden
hemelkoepel.
Zij voelden zich instaren: het oneindig ledig lichtloos niets, de ruimte en nog eens
de ruimte, zonder eind. Het was alsof zij zich bewust voelden: een paar wezens
uitkijkend vanaf de oppervlakte der aarde, vanaf het
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wijd en zijd flauw-gebogen vlak van een der vele zwevende wereldlichamen naar
de tallooze anderen, jaren van elkander.
En als onwillekeurig doofde toen Rent's driftige opgewondenheid, en herhaalde
hij, langzaam, getroffen, huiverend van wat hij meende te zien, maar wat hem een
effecten-spel was der beeldende fantasie:
‘Ja, wir sind allein, hier auf unsrem Paradies, die einzig denkenden Wesen in
ganzen Raum der Welt.’
Lagerdorp knikte.
En kalmeerend meende hij te zeggen:
‘Dan behoef jij je ook niet voor je kop te schieten, als je toevallig uitgeschakeld
bent geworden uit de voortplanterij.’
Hij had ternauwernood een antwoord verwacht, zeker geen ontkenning. En was
dan ook verbaasd, toen hij Rent heftig opnieuw uit zijn stoel zag opstaan, en de
stroom van haastige zinnen weer over zich uitgegoten kreeg:
‘Onzin, onzin.’ Rent herhaalde het ‘onzin, onzin... hoe kun je nu zoo iets beweeren?
In het practische dadenleven heb je niet van doen met dat Anatol-France-achtige
point-de-vue de Sirius. Dat strijdt met het belang van het leven. Ik zeg je, ik zou het
beslist doen, dat weet ik vooruit. Wat zeg je? Weet je zoo iets niet? Ik zeg je, angst
zou me er al toe drijven, angst voor eigen zwakheid. Om niet door liefde in liefde
een misdaad te begaan... want tegen de geliefde is 't een misdaad. Zou jij vooruit
weten, dat je sterk genoeg zult staan in je besluit niet te trouwen als je komt tegenover
haar? Later?’
Even maakte Lagerdorp een verschrikt gebaar.
‘Wie haar...? wat bedoel je?’
Rent in 't heen en weder loopen zag niet Lagerdorp's fel-gespannen vraag-houding.
Zei dan ook:
‘Willekeurige haar, elle, she, zij, je geliefde, je meisje, je vrouw, of die van een
ander, wat je maar wilt!’
‘Maar’ begon Lagerdorp nu op een toon alsof hij zich tegen iets verweerde, ‘je
zou toch alles kunnen zeggen... en dan... dan toch van elkander houden?’
‘Egoist! Prettig voor het kind!’
Op dit laatste woord keek Lagerdorp weer een oogenblik verschrikt op naar Rent.
Doch hij zag niets dan den rug van diens silhouet tegen den sterrenlichten hemel.
Rent, zonder zich om te draaien, praatte door, recht voor zich uit:
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‘Welja, zeker prettig voor de juffer, waartegen ik van mijn leven zoo iets zou moeten
zeggen!’
‘Dan maar alle omgang mijden’ meende Lagerdorp.
Rent, draaide zich om, liep tot vlak voor Lagerdorp's in den stoel gedoken figuur,
trok de handen uit zijn zakken en, in overneigen de armen breidend, vroeg hij:
‘Zal je daar de kracht toe hebben? Weet jij dat?’
Hij richtte zich weer uit zijn vragende houding op en ging bedaard heen en weder
loopen onder het verder redeneeren:
‘Ik betwijfel het Lagerdorp. Ik betwijfel het stellig, en daarom herhaal ik: als dat
mij overkomt knijp ik er tusschen uit!’
‘Dus toch het leven uit?’ zon Lagerdorp.
Rent in het loopen bij de balustrade gekomen, wendde zich heftig om, trok de
rechterhand uit zijn zak, maakte er een bruusk zwaai-gebaar mee en zei:
‘Subiet!’
Er viel een stilte.
Geen zwijgen... een diepe stilte.
Lang...
Rent ging weer zitten. Lagerdorp tuurde voor zich uit.
Rent veegde zich het voorhoofd af. Hij scheen ineens moe van eigen heftigheid.
Hoog in de lucht hoorden zij het klaaglijk gepiep der as van het snel op den wind
snorrend rad.
De stage passaat hield voortdurend een teere lispeling in de fijne blaadjes der
mahonie-boomen, hoe beschermd het huis ook lag in het dalend dal.
Toen Rent ten laatste de stilte verbrak geschiedde dit op een heel anderen toon
dan waarop hij tevoren gesproken had. Niet meer zoo heftig disputeerend, maar met
warme persoonlijke noot in zijn geluid:
‘Tjonge Lagerdorp wat hebben we gedaasd. Hoeveel keer heb ik mezelf al om
zeep willen brengen? Hè...?
Doch de ander scheen niet te luisteren.
‘Hè?’ ging Rent door, ‘wat een gesprek op zoo'n prachtavond. Komt geloof ik
door die duvelsche Hörbiger? wat jij?’
Maar Lagerdorp antwoordde niet.
‘Wat jij?’ vervolgde Rent, na een oogenblik stil luisteren naar het zwijgen van den
nacht ‘Komt door die melancholieke pomp, denk ik.’

Groot Nederland. Jaargang 15

526
Doch Lagerdorp scheen het gesprek niet aan te voelen als een debat, waar ze genoeg
van konden hebben. Tenminste hij zei:
‘Weet je wat ik geloof? Dat ik in zoo'n geval toch zou moeten blijven leven...’
‘Waarom?’
‘Terwille van mijn kunst.’
‘Voor je kunst?’
‘Ja, gaven ze jou niet schoonheid... mijn verzen? Geven ze dat niet velen? En weet
ik niet, meer te zullen geven nog?’
Rent was verwonderd. Dit was nu de eerste maal dat Lagerdorp ernstig inging op
zijn wezen als kunstenaar!
‘Ja dat is zoo,’ zei Rent.
Doch, onwillekeurig, blijkbaar onvermijdelijk als een reactie op zijn opgewonden
praten, na een vermoeienden dag van loopen en zwemmen in zon en wind, overviel
Rent een zware slaperigheid, die hem plotseling onbedwingbaar deed gapen.
‘Maar voor mij een ander...’ hoorde hij Lagerdorp zeggen.
Na een langen geeuw, moe, antwoordde hij mat:
‘Tja dat gaat zoo. Niemand is onmisbaar...’
Even hield hij zich de hand voor den mond.
‘Tja, hoogstens betrekkelijk,’ ging hij door, ‘voor vrouw en kinders.’
Weer voelde hij te moeten geeuwen, en zei daarom:
‘Drommels Lagerdorp, ik val ineens om van den slaap... zullen we?’
Hij stond op, Lagerdorp, langzaam, volgde hem naar binnen.
De kamers, waarin zij sliepen grensden aan elkander.
Rent tijdens het uitkleeden luisterde naar de holle stilte van het ruime koele huis,
en naar het eeuwigdurend zelfde melancholieke stooten en knoersen van de stadig
werkende pomp daar ergens buiten.
Hij hoorde in de andere kamer Lagerdorp zijn bed wat van de muur schuiven, tikte
tegen de tusschendeur en riep:
‘Halo! maf ze! 'k Denk dat ik van nacht ga droomen over de wereldruimte à la
Flammarion!’
‘Ja, slaap lekker. Je zal wel suf zijn van al je getheoretiseer!’
Glimlachend om die woorden stapte Rent nu te bed, en legde zich te slapen met
nog even de gedachte:
‘Getheoretiseer!?... Wacht maar mannetje dat geef ik je morgen wel weer op je
boterham...!’
- Den volgenden morgen voor dag en voor dauw, nog vòòr de zon
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door de kieren der jalouzieën kwam dringen, werd Rent wakker van een hevig gebonk
op de deur naar de gang.
Verbaasd en nog suffig van slaap-bevangenheid kwam hij overeind.
Hij wilde wat roepen.
Doch reeds strompelde de oude manke factoor1) heftig gesticuleerende zijn kamer
in, regelrecht op hem af.
In het ebbenhout zwart van den ouden negerkop, stonden de oogen wit van
verwijding, en een onafgebroken stroom schorre woorden kwam uit den zenuwachtig
bewegenden dik-lippigen mond.
Maar Rent, die geen papiamento kende, verstond hem niet.
Verwezen, slaapdronken zoo in de vroege vroegte, ging hij op den rand van het
bed zitten.
Tot hij opeens het telkens in den woordenvloed herhaalde ‘Sjon Lagerdorp’2)
opving en een onberedeneerde schrik hem om het hart sloeg, die hem zonder verder
nadenken als van zelve driftig deed uitstooten:
‘Waar is hij!?... waar is hij!?’
Tegelijk stoof hij overeind, stapte in zijn voor het bed liggende sandalen, en pakte
den ouden neger beet, die hem beduidde mee te gaan.
Zij liepen de gang in, de groote voorzaal door, het bordes op.
En onderwijl met hevige gebaren en onbegrijpelijke keelgeluiden redeneerde de
oude neger maar door.
Doch Rent kon er niets van verstaan.
Alleen deed de voortdurend herhaalde klank ‘Sjon Lagerdorp’ hem telkens op de
heftige woordenstroom van den neger reageeren met een als mechanisch geuit:
‘Wat zeg je!?... waar!?... wat zeg je?’
Op het bordes gekomen, rillend in de vroeg-koû, sloeg een ongewone vijandige
stilte Rent benauwend om het hart. Een onbegrijpelijk sterk gemarkeerde,
onheil-zwangere afwezigheid van geluid.
Overal was die om hem heen nu, voelbaar, aandoend als opzettelijk, overal in de
lucht, in heel de atmosfeer.
Zij deed Rent een oogenblik ophouden met loopen.
Het even zwaarder ruischen van de lispelende blaadjes der boomen door een dieper
zucht van den wind deed hem huiveren.

1) Neger-bewaker van een hofje.
2) Mijnheer Lagerdorp
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Maar de oude factoor, gejaagd, trok hem mee, het bordes af.
Over den ruwen grond van het erf struikelde Rent een oogenblik door het
losschieten van zijn sandalen. Pijnlijk tengevolge van ingedrongen kiezel liep hij
daarna weer door.
Toen, onweerstreefbaar, drong dieper in zijn bewustzijn de gewaarwording, dat
die actieve voortdurend op hem werkende geluids-afwezigheid ergens ontstond,
ergens omhoog haar bron had, in de lucht, op één bepaalde plaats.
Hij keek omhoog, onwillekeurig zoekend...
En vrijwel onmiddellijk gaf hij den ouden neger een kneep in den arm
- De pomp, zonder geluid nu, stond af!... daarboven op den toren, wiegelde het
windrad als een dood ding heen en weder, draaide niet meer...!
- Met de uiterste inspanning gelukte het Rent en den neger om van-uit de diepte der
wel het lichaam van Lagerdorp omhoog te werken.
Het herculische groote lichaam, massief zwaar van enkel beenderen, spieren en
pezen, was in zijn slapheid bijkans niet te hanteeren.
Het was bebloed met zware schrammen op handen, voeten en gelaat.
Het leek door een woesten wil plompverloren naar beneden te zijn gesmeten.
Zulk een put op Curaçao heeft niet een gladde binnen-bemetseling. Er zijn slechts
ruwe, rondom op elkander gestapelde klipsteen-brokken met scherp uitstekende
punten hier en daar.
- Eenmaal alleen, met onder een droog laken het ontkleede lijk, liep Rent zenuwachtig
de zaal heen en weder.
De factoor op zijn rij-ezel was naar de stad gedraafd, om den dokter. Het was
echter ontwijfelbaar de dood.
De stilte in het huis werd martelend.
Buiten, melancholiek, maar bedaard als altijd, stootte en knoerste en piepte weer
de pomp, die de factoor bij het ontdekken van het ongeval had afgezet, noodeloos,
maar onwillekeurig, als eerste reflex, voor hij Rent ging roepen. Plichtmatig aleer
de heet-drogende zon hooger zou klimmen, had hij echter de irrigatie weer te werk
gesteld.
Het monotone geluid, tergend, riep voortdurend in Rent het schrikbeeld weer op
van zijn eerste kijken, samen met den ouden neger, over den rand van de put.
Zijn oogen, branderig droog, stáárden...
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En telkens mompelde hij: ‘ik begrijp het niet... begrijp het niet... waarom?’
Want er kwam geen moment een twijfel in hem op, of het soms een ongeval zou
zijn geweest.
Ten laatste naderde hij weer behoedzaam het stille laken, en lichtte dit wat op.
Geruimen tijd bleef hij stil staan kijken naar het rustig, blauwigbleek gelaat met
de door hem gesloten oogen.
Een felle schram mutileerde de wang. Maar het prachtig blanke lichaam was intact.
Er kwam Rent een mist voor de oogen, terwijl hij naar dien zeldzamen tors keek,
met de zware schouders, de volle spier-koppen, de zware kracht-armen, de bultig
scherp-geteekende pectoraal-vierkanten op de breede borst, heel dat voormalige er
zoo gaaf uitziende leef-ding, in zijn schier volmaakte geschiktheid tot leven, volop,
vruchtbaar en krachtig...
Hij veegde zich de vochte oogen, vleide het laken weer over dat mooie doode ding
uit, behoedzaam, als ware het nog kwetsbaar.
Toen ging hij zoeken in Lagerdorp's kleeren; er moest toch iemand bericht gezonden
worden.
Maar hij vond niets dan een kleine dunne portefeuille van zwart Marokkaansch
leder, die er oud maar zorgvuldig onderhouden uitzag, en waarin zich alleen bevond
het portret van een jong meisje met loshangend haar.
Verwonderd trok hij het er uit, en keek dadelijk op de achterzijde.
Daar stond in een hand van kinderlijk open meisjes-letters:
- Ter herinnering aan de daagjes te Vianen. En een datum, vier, vijf jaren oud.
Maar geen naam, zelfs geen voornaam.
‘Vianen...? Vianen?’ stond hij een moment te piekeren.
‘God nog toe!’ fluisterde hij verschrikt.
Want het mooiste vers van Lagerdorp,... ‘Het oude stadje aan het water, - droomt...’,
rees hem nu helder in herinnering.
Toen, verslagen, liet hij zich in een stoel zakken, en martelde zich af met
ingespannen denken:
‘Waarom?... waarom?’
Noodwendig, als van zelve, kwamen als antwoord hem fragmenten in herinnering
van hun gesprek den vorigen avond.
Brokstukken als die waarin Lagerdorp hem had gevraagd:
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‘Wie haar?’, en ‘dus toch het leven uit?’
Nu pas, in herinnering, hervoelde hij den diep-zwaarmoedigen toon van Lagerdorp's
spreken, dat hij voor puur debateeren had gehouden.
Of was die zwaarmoedigheid verbeelding? Ja, 't mòèst verbeelding zijn! Telkens
hield hij zich dit voor. Doch het hielp niet. Hij herhoorde onverbiddelijk de werkelijke
stembuiging van Lagerdorp, die hem den vorigen dag in zijn heftigheid was ontgaan.
En met krimpen van het hart herinnerde hij zich hoe hij hard had gezegd: ‘dan
schiet ik me voor den kop, subiet,’ en hoe hij onvergeeflijk achteloos had geantwoord
op Lagerdorp's uiting omtrent onmisbaarheid: ‘tja dat gaat zoo, niemand is onmisbaar.’
‘Maar...? Maar dan moest Lagerdorp...? Zoo'n gezond uitziend pracht-body!? Het
was niet mogelijk! Neen dat kòn niet!
Doch waarom dan...?
Verwezen keek hij weer neer op het portretje.
Het was het lief jong gelaat van een mooi kind, met blijkbaar heel diep in-te-ziene
droom-oogen, die te ernstig stonden voor haar leeftijd.
Hij draaide het kartonnetje om. Las weer Vianen.
Toen, pijnigend helder, herleefden in hem de gedachten, welke bij het lezen
Lagerdorp's latere verzen hem hadden ingegeven: de gedachten dat er
wezens-verandering in de verzen was, dat lyriek toch gemoedsuiting was, dat er dus
een verandering had plaats gegrepen in Lagerdorp's gemoed, dat daar een reden voor
moest zijn.
- ‘Waren het koortsen... toen??’ Het scheen op eenen male alsof deze vraag luide in zijn hoofd werd gedaan.
En onvermijdelijk begon al grooter en grooter de zekerheid in hem te dreigen, dat
ook Lagerdorp, gelijk zoovelen, het slachtoffer was geworden van den op 's menschen
geslachtsleven velerwegen, stil en voortdurend geheim-gehouden, als een onzichtbare
parasiet voortwoekerende kanker... le mal français.
En van af het oogenblik, dat dit begrijpen pijnlijk begon open te scheuren, geraakte
Rent in een wanhopige afgemartelde geestestoestand, die hem herhaaldelijk hardop
deed zeggen: nee, nee, nee... in godsnaam dat niet!
Het was de intrede der stadig veld-winnende zelfaanklacht, die zijn
geestes-kwellende idee-fixe zou worden, dat hij, hijzelf met zijn heftige onnadenkende
woorden Lagerdorp hiertoe had gedreven.
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Maar hij wilde niet, hij wilde niet! Er groeide een hevig verzet in hem die gedachte
ten volle uit te denken. Een instinctmatig verzet. Een natuurlijke zucht van zijn geest
tot zelfbehoud.
Als de dokter maar kwam!
Ja als de dokter maar kwam; dan zou hij wel hooren, dat het indertijd slechts
koortsen waren geweest.
- En toen de oude arts uit de stad bedaard de groote zaal in kwam stappen, bedaard
omdat hij van den factoor al alles wist, ook omdat hij bereids een oud man was en
dus reeds zooveel had meegemaakt, toen verademde Rent, en greep zijn geest zich
krampachtig vast aan de gedachte:
‘Goddank, 't is d' ouwe tachtig procent, die zal het wel weten.’
Maar de oude bedaarde heer, na zwijgend het lijk te hebben onderzocht,
beantwoordde ten laatste Rent's al maar dringender en dringender egoistisch gevraag,
met:
‘Ja jongen, ja... voor-verleden jaar,... en toen vermoedde ik al dat hij dit wou...
maar ik heb hem zijn kunst voorgehouden... 'n levensmotief tenminste hè?’
Rent gebroken, steunde het hoofd in de handen.
‘Jij kunt het niet helpen... vroeg of laat... als het in den aard zit... en er zoo gereede
aanleiding is...’
Rent zweeg. Maar het gezegde: gereede aanleiding, deed zijn idee-fixe weer
opgroeien. Een misdaad had hij begaan!
Onbewust, maar... een misdaad; zijn woorden waren geweest als gif voor den
levenswil.
Hij doorleefde opnieuw, gelijk hij later nog zoo vele malen zou doen, hun gesprek
van den vorigen avond. Hoorde dan ook niet, hoe de oude arts bromde: ‘'t is zonde
zoo'n pracht-lichaam en zoo'n rijke geest, 't geeft ook niets of ik jullie waarschuw.’
En zag ook niet, hoe de kleine kaalhoofdige oude man, ietwat maniakaal zijn steriotiep
wuifgebaar weer maakte als over heel Curaçao, en er toonloos bij opdreunde gelijk
een van buiten geleerde les: ‘tachtig procent, jongelui, tachtig procent... zie dat je je
buiten de meiden hier houdt’.
- Dit lezer, is het begin geweest van Rent's maandenlange hypochondrie, die men in
zijn omgeving zoo overdreven heeft gevonden, die men weet aan zijn eenzelvigheid,
en waarvan hij pas na zijn terugkomst in Holland genezen werd.
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Door de liefde van een passie-volle en gemoeds-rijke ietwat oudere vrouw, die hem
gezonde kinderen schonk.
Want ik zei U al in den beginne, dat Rent een natuur had, behept met ongebreideld
materialistisch levensinstinct; evenals ik u er voor waarschuwde, dat hij leed aan
levenservaringlooze jeugd, opdat gij hem niet zoudet veroordeelen.
En Lagerdorp?
Die is thans beroemd, gelijk ieder literatuur-liefhebber, ja iedere jongen van de
H.B.S. dat weet.
Nu, na al het geredekavel over zijn onbegrijpelijk ongelukkig levenseind, en na
al het gespeur in zijn particuliere leven, werd zijn werk immers, - ondanks of om
zijn schoonheid? - vruchtbaar voor copie en nog eens copie der zielige pluizer-naturen.
Dies werd hij beroemd.
Dit gaat zoo nietwaar?
Maar...
Waartoe diende dit heele gebeuren, waar het toch Rent niet van zijn subjectief
materialistisch levensaanzicht genas?
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George Eliot1).
Door Dr. J. de Jong.
Eenigen tijd geleden meldde een der bladen van Boston, dat er sprake is van het
oprichten van een gedenkteeken voor Mary Ann Evans te Nuneaton, waar zij in 1819
werd geboren en een groot deel van haar jeugd doorbracht. Dat bericht was de ‘naaste’
aanleiding tot dit opstel; er was ook een ‘verwijderde’: een in 1910 door den heer
Is. Querido geschreven ‘Karakteristiek’ van George Eliot, interessant als bijdrage
tot de kennis van den heer Querido zelf.
Wat hier volgt is noch een biographische, noch een critische essay. Men zou het
in zoover als een apologie van de schrijfster van The Mill on the Floss en Middlemarch
kunnen beschouwen, dat het de onjuistheid tracht aan te toonen van sommige
opvattingen, die omtrent haar ingang hebben gevonden - tot schade van haar roem.
Want evenals stof glans dooft, zoo kunnen onjuiste meeningen voor korter of langer
duur den naam van een kunstenaar verduisteren. Men wordt stof gemakkelijker de
baas dan onjuiste meeningen en deze winnen aan invloed naarmate zij langer
onweersproken blijven: ja, zij krijgen ten laatste, jammer genoeg, voor de massa iets
van de macht van het gewijsde. Daarom is het gewenscht nu en dan ‘opruiming’
daaronder te houden.

1) Om het telkens verwijzen naar de bronnen te vermijden, laat ik die hier voorafgaan. Het
waren o.a.:
G.E.'s romans en essays.
G.E., Mathilde Blind (1883, Eminent Wamen Series).
G.E., a critical study, George Willis Cooke (1883).
Le Roman naturaliste, F. Brunetière (1884).
G.E.'s Life, J.W. Cross (1885).
Life of G.E., Oscar Browning (1890, Great Writers).
G.E. et George Sand, Aug. Glardon (Revue Suisse, 1894).
Nouvelles Etudes Anglaises, James Darmesteter (1896).
G.E., Leslie Stephen (1902). G.E., ‘Fünf Aufsätze’, Helene Richter (1907).
Die Englische Literatur im Zeitalter der Königin Victoria, Leon Kellner (1909).
The Literature of the Victorian Era, Hugh Walker (1910).
Englische Romankunst, W. Dibelius (1910).
Charles Dickens, W. Dibelius (1916).
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I.
Men weet dat Mary Ann (of zooals zij doorgaans werd genoemd Marian) Evans haar
loopbaan begon als vertaalster van David Strauss, Spinoza en Feuerbach en als
mederedacteur van de Westminster Review; dat zij betrekkelijk laat, in haar 38e jaar,
als novelliste debuteerde met de Scenes of Clerical Life. Toen deze verschenen, was
Charlotte Bronté, de schrijfster van Jane Eyre pas gestorven, en haar werken waren
zeer geliefd, die van Bulwer eveneens. En van Dickens en Thackeray hadden bijna
al de voornaamste romans reeds het licht gezien. M.a.w. de nieuwe auteur, die onder
den schuilnaam George Eliot optrad, vond het terrein sterk betwist. Daarbij waren
de omstandigheden haar niet al te gunstig. Haar gezondheid liet dikwijls te wenschen
over, het meest te Londen. En zoo zij in haar vrij huwelijk met George Henry Lewes
twintig jaren lang het reinste geluk vond, het bracht toch groote bezwaren mede,
aanvankelijk ook zorgen; want Miss Evans had slechts een jaargeld van ongeveer
duizend gulden van haar vader geerfd, Lewes had geen fortuin, moest van zijn pen
leven en had drie zonen op te voeden. De romans van George Eliot bevatten weinig
of niets voor den op sensatie belusten lezer en de naar romantische spanning
hunkerende lezeres. Geen bekorende elegance van stijl tooverde een bedriegelijken
schijn over de veelal eenvoudige omgevingen waarin de auteur haar publiek brengt,
of over de doorgaans gewone menschen die zij ten tooneele voert. Haar geest en
humor liggen niet aan de oppervlakte. De ernst van haar levensbeschouwing moest
wel vele oppervlakkige lezers afschrikken, haar universeele verdraagzaamheid juist
in verschillende kampen openlijke en heimelijke afkeuring wekken. Zoo ontbraken
dan vrijwel alle elementen voor een Pickwick- of een Jane Eyre-, of (om iets uit
dezen tijd te noemen) een Sur la branche- of een Rosary-succes. Toch was de reputatie
van George Eliot spoedig gemaakt en gevestigd en, hoewel niet altijd onaangevochten,
ze klom gestadig. Elke nieuwe roman van haar hand trok niet alleen de aandacht van
hare landgenooten, maar van de geheele beschaafde wereld.
Zooals het met alle beroemde auteurs gaat, ging het ook met George Eliot na haar
dood. Men hield zich minder met haar bezig, het werd stiller om haar heen en voor
vele jongeren is zij niet meer dan een naam. ‘George Eliot? Dat is immers de auteur
van Adam Bede?’ En daarmee is het uit. Volgens sommigen behoort zij reeds tot het
verleden. Hoe lang is dat al niet van Walter Scott gezegd, ja zelfs van Dickens?
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‘Heut zu Tage gilt Dickens für das gebildete Durchschnittspublikum Englands im
wesentlichen als “erledigt,” zegt Dickens' laatste biograaf. Er ist noch jetzt der Abgott
der grossen naïven Massen, die grossen Künstler erfassen instinktiv das Grosse in
ihm; aber das ganze mit Bewusztsein gebildete englische Publikum zieht sich von
Dickens zurück.’ Toch gelooft Dibelius zelf niet dat dit de reputatie van Dickens
ernstig bedreigt.
Nu is George Eliot nimmer ‘populair’ geweest als Scott en Dickens en ongetwijfeld
wordt zij, evenals Daudet en Zola, niet meer zooveel gelezen als tevoren. De tijd,
waarin haar eerste romans spelen, nog voordat er spoorwegen waren, ligt al zoover
achter ons en wie heeft nog tijd en geduld voor lijvige boeken als Middlemarch en
Daniel Deronda1)? Maar haar invloed op den modernen realistisch-psychologischen
roman is groot geweest en blijvend. ‘Der englische Durchschnittsroman scheint mir
im Guten und im Bösen sehr wesentlich das Werk von Dickens zu sein. Überall
jedoch, wo sich eine kräftigere Eigenart ans Licht ringt scheint mir de Einwirkung
von Dickens zwar selten zu fehlen, aber doch nirgends de bewegende Kraft zu sein;
die eigentliche Entwickelungslinie, die von Walter Scott und Jane Austen zu Thomas
Hardy und Meredith führt, scheint mir mehr über George Eliot und näher an Thackeray
vorbei zu gehn als an Dickens,’ zegt Dibelius. En Kellner, in het hoofdstuk over ‘Th.
Hardy und die Heimatkunst’: ‘George Eliot hat mit Adam Bede und The Mill on the
Floss der neuen, bewuszt realistischen Heimatkunst die Wege gewiesen, mittelbar
die Dorfgeschichte ins Leben gerufen.’ Ook overigens heeft George Eliot school
gemaakt: getuigen Mrs. Humphry Ward, Mary Cholmondeley (de auteur van Red
Pottage en Diana Tempest) en, in Amerika, o.a. Edith Wharton.
Een auteur die aldus in onzen tijd wortel heeft geschoten, kan bezwaarlijk reeds
tot het verleden worden gerekend. En hiertegen pleiten ook de herdrukken van haar
werken en de over haar nog in den laatsten tijd verschenen studies. In ‘The English
Catalogue of Books’ vulden de nieuwe uitgaven in de periode 1900-1905 twee en
een halve kolom, in de periode 1905-1910 twee kolommen. Nog in 1914 en 1915
werden The Mill on the Floss en Middlemarch herdrukt. Ook in Amerika volgen de
herdrukken elkander op en de jaren 1913, 1914 en 1916 brachten drie studies over
George Eliot. In 1914 en 1915 promoveer-

1) Een uitzondering als Jean-Christophe van Romain Rolland bevestigt den regel.
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den twee studenten te Giessen op proefschriften: het eene over het gebruik van het
dialect bij Dickens, Thackeray, George Eliot en Kingsley, het andere over het
subjectieve op den voorgrond treden van den auteur in de romans van Dickens,
Thackeray en George Eliot. En het zal den lezer misschien interesseeren dat een
Amerikaan, Franklin S. Owen, in dit jaar een drama in 4 actes heeft uitgegeven, geput
uit Silas Marner. Geheel afgedaan heeft George Eliot dus nog niet, zooals men ziet.

II.
Een andere bewering, die omtrent George Eliot vaak wordt of werd uitgesproken en niet met de vriendelijkste bedoeling - is, dat zij uit de philosophie en de wetenschap
tot den roman kwam. Er is waarheid in deze bewering, maar het is niet de geheele
waarheid.
Waar is, dat toen George Eliot voor het eerst een novelle schreef, zij over een
breedere ontwikkeling, een uitgebreider kennis beschikte dan eenig ander romancier
van dien tijd, of van een vroeger geslacht. Zij had al op school veel en van allerlei
gelezen, ook muziek beoefend; later, behalve Fransch, Duitsch en Italiaansch, nog
Latijn en Grieksch gestudeerd, zich verdiept in godsdienstige kwesties en
kerkgeschiedenis en een beetje geneusd in meet- en scheikunde en natuurlijke historie;
zichzelf Hebreeuwsch geleerd om Strauss' Leben Jesu te kunnen vertalen1). Zij had
te Coventry, door de Brays en Hennells, o.a. Owen, Froude, Combe en Emerson
leeren kennen. Toen haar vader was gestorven (1849) vestigde zij zich, na een reis
door Italië met de Brays en een verblijf van acht maanden te Geneve, te Londen als
vaste medewerkster van de Westminster Review en woonde aanvankelijk in bij den
uitgever van dat tijdschrift, dr. John Chapman, die om de veertien dagen allerlei
beroemdheden bij zich ontving. De omgang met mannen als Herbert Spencer, Lewes,
Mill, het vertalen van Spinoza en Feuerbach, het bespreken van
philosophisch-wetenschappelijke uitgaven voor de Westminster Review werkten niet
weinig ontwikkelend op de reeds begaafde jonge vrouw. Met philosophische
problemen

1) In haar verder leven leerde zij nog Spaansch en interesseerde zij zich zeer voor biologie, ook
voor sterrenkunde. Als jong meisje behoorde zij tot de beste klavierleerlingen op school; zij
kweekte dat talent aan, en nam in 1864 te Londen ensemble-les bij den bekenden violist
Jansa. George Eliot had een aangename stem, zong met smaak en kon uitmuntend voorlezen.
En aan al haar gaven paarde zij het talent eener perfecte huishoudster.
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raakte zij vertrouwd als weinigen; Herbert Spencer getuigde van haar dat hij niet
velen had gekend met wie hij liever dergelijke onderwerpen besprak. ‘Het vermogen
tot abstract denken gaat zelden gepaard met dat van concrete voorstelling - zelfs bij
mannen; bij vrouwen werd, geloof ik, een samengaan van beiden, zooals dat bij haar
werd gevonden, nimmer aangetroffen.’
Als jong meisje had George Eliot met mate ‘works of fiction’ gelezen, in hoofdzaak
omdat zij er geen tijd voor had1). Sedert dien was zij door het beoefenen van vreemde
talen, meer daartoe gekomen: George Sand en Rousseau behoorden tot haar
geliefkoosde lectuur. En nu legde het redacteurschap van de Westminster Review
haar de taak op ook een groot deel te schrijven van het maandelijksch overzicht van
de literatuur van den dag. Zij kon zich dus niet uitsluitend in abstracte en geleerde
onderwerpen verdiepen - gelukkig! - zij moest ook ‘fiction’ lezen en critisch lezen.
Dit verklaart, hoe zij er toe kwam een essay te schrijven, die onder den titel ‘Silly
Novels by Lady Novelists’ in 1856 in de Westminster Review verscheen. Tevoren
had datzelfde tijdschrift reeds opgenomen haar essays over ‘Dryden and his Times’,
‘German Wit: Heinrich Heine’ en ‘The Natural History of German Life.’ De eerste
bladzijden van laatstgenoemd voortreffelijk geschreven opstel zijn een aanval op de
heerschende onwaarheid en conventie in de kunst (schilderijen, het tooneel, romans),
vooral waar het geldt de voorstelling of beschrijving van menschen uit het volk. Ik
kan er tot mijn spijt niet lang bij stilstaan (men zal het vinden in het deeltje ‘Essays’,
door Charles Lee Lewes, de oudste zoon van George Henry, na haar dood uitgegeven).
En evenmin bij de essay ‘Silly Novels’, dat niet in dat deeltje is opgenomen en

1) In een brief door Cross meegedeeld, schreef de negentienjarige Marian o.a. dat men natuurlijk
standaardwerken moest gelezen hebben, zooals Don Quixote, Robinson Crusoe, Gil Blas;
Byron's poëtische verhalen en Scott's romans als men er tijd voor kan vinden; Shakespeare
(maar niet alles: ‘We have need of as nice a power of distillation as the bee to suck nothing
but honey from his pages’); overigens verwachtte zij van het lezen van ‘fiction’ voor den
geest geen heilzame werking, die niet ook door het lezen van geschiedenis kan worden
bereikt. Zoo men tot ontspanning lezen wil, welnu de waarheid is vreemder dan verdichting
en Miss Evans begreep niet, dat de lotgevallen van een door de verbeelding opgeroepen
wezen onderhoudender kunnen zijn dan de handelingen van werkelijke menschen, waaruit
veilig conclusies zijn te trekken. ‘Ik zou wel willen schreien om de onmogelijkheid ook maar
een fractie te begrijpen, of zelfs maar te kennen van de dingen, die zich aan onze beschouwing
voordoen in boeken en in het leven. Heb ik dan tijd te missen voor dingen die nooit hebben
bestaan!’
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mij alleen bekend door uittreksels bij Blind en Cooke. George Eliot neemt daarin
die dames geducht ‘à faire’, die romans schrijven, zonder iets van het leven te kennen.
Men zou geheele bladzijden uit beide opstellen willen citeeren. Hoe hoog dacht
George Eliot over kunst en de roeping er van (‘Art is the nearest thing to life’ etc.)!
Hoe fijn is fle critiek op Dickens aan wiens gave de uiterlijke trekken der Londensche
bevolking weer te geven zij de warmste hulde brengt, maar wiens ‘preternaturally
virtuous poor children and artisans, melodramatic boatmen and courtesans’ even
hinderlijk zouden zijn als Eugène Sue's geïdealiseerde proletariërs ‘but for the precious
salt of his humour.’ Hoe geestig geeselt zij den driedeeligen leesbibliotheekroman!
‘In novel-writing there are no barriers for incapacity to stumble against, no external
criteria to prevent a writer from mistaking foolish facility for mastery. And so we
have again and again the old story of La Fontaine's ass, who puts his nose to the flute,
and finding that he elicits some sound, exclaims: ‘Moi aussi, je joue de la flûte.’ Al
had George Eliot niet anders dan deze opstellen geschreven, het bewijs zou daarmee
zijn geleverd dat deze romancière niet alleen in de philosophie en de wetenschap,
maar evenzeer in literatuur en kunst wortelde. En zoo iemand, dan was een auteur,
die zulk een studie van den roman had gemaakt en die zoo dacht over hetgeen voor
dit genre gevorderd wordt, gerechtigd zelf als romanschrijfster op te treden.
Inderdaad was dat al dikwijls vóór de Scenes of Clerical Life een vage droom van
haar geweest. Reeds in 1846 vermoedden de Brays dat zij met een roman bezig was.
Maar zij kwam nooit verder dan een inleiding, waarin een dorp in Staffordshire werd
beschreven en het leven in de naburige hofsteden. Het was Spencer die haar het eerst
aanmoedigde haar krachten in die richting te beproeven. ‘Ik meende (zie zijn
Autobiographie) in haar vele, zoo niet alle, vereischte kwaliteiten in hooge mate te
erkennen: vlugheid van waarnemen, een sterk vermogen om te analyseeren, een
ongewoon snel doordringen in den gemoedstoestand van anderen, groot diep
meegevoel, geest en humor en een veelomvattende vorming.’1) Maar George Eliot
wantrouwde haar eigen kunnen: gebrek aan zelfvertrouwen bleef haar eigen, zelfs

1) Dat hij op die vorming een grooten invloed heeft uitgeoefend is door hem zelf later openlijk
(in de Daily News) tegengesproken. ‘Onze vriendschap begon eerst in 1851.... toen zij zich
reeds onderscheidde ‘by that breadth of culture, and universality of power which have since
made her known to all the world,’ schreef hij.
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toen zij al wijd en zijd beroemd was. Zij geloofde wel te kunnen beschrijven, niet
het talent te hebben om een verhaal op te bouwen en ook niet dramatischen aanleg
voor den dialoog. Eerst toen Lewes, eenige jaren later, het denkbeeld opperde dat
zij een novelle zou schrijven, gaf zij toe, misschien ook wel in de hoop zich aldus
een nieuwe bron van inkomsten te scheppen: want Lewes en George Eliot, hoe vlijtig
beiden ook werkten, waren er financiëel in die eerste jaren van hun samenleven niet
te best aan toe1).
Het was niet onnoodig aan deze voorgeschiedenis van de Scenes of Clerical Life
te herinneren, aan de omstandigheden, waaronder George Eliot als novelliste begon,
omdat haar bestrijders over de literair-aesthetische essays uit dien voortijd het zwijgen
bewaren, terwijl zij den nadruk leggen op haar philosophisch-wetenschappelijke
origine, om daaruit een wapen te smeden tegen haar stijl, tegen haar veelvuldig
gebruik van beelden en vergelijkingen aan de natuurwetenschappen ontleend. Voor
dit laatste wordt dan Lewes grootendeels verantwoordelijk gesteld, die, na zijn
Goethe-biographie, de literatuur had vaarwel gezegd, om zich in hoofdzaak met
physiologisch-philosophische studiën bezig te houden. Ten onrechte, want reeds
George Eliot's eerste essay van het jaar 1851, dus toen zij Lewes niet kende, begon
met een wetenschappelijke vergelijking en Cross heeft een brief meegedeeld,
geschreven toen Miss Evans nog twintig moest worden, waaruit blijkt dat zij toen
reeds wetenschappelijke beelden gebruikte.
Er zou gegronde reden zijn de schrijfster hiervan een verwijt te maken, indien uit
haar romans ook maar in het minst de zucht sprak met haar kundigheden te pronken,
of zoo haar beelden en vergelijkingen onhandig en dilettantisch waren aangebracht.
Noch het een, noch het ander is het geval. Er is nergens vertoon van geleerdheid,
maar op welk gebied zij zich ook begeeft, zij doet het steunend op een uitgebreide,
veelzijdige kennis - waarvan het onbreken zich bijv. bij Zola en bij zoovele auteurs
van onzen tijd soms zoo pijnlijk doet gevoelen. Er is dan ook niets banaals in haar
beschrijvingen van landschappen, van menschen, van milieus. Zij was evenzeer thuis
in keuken en salon

1) Uit een brief aan Bray: ‘You don't know what a severely practical person I am become, and
what a sharp eye I have to the main chance. I keep the purse, and dole out sovereigns with
all the pangs of a miser. In fact, if you were to feel my bump of acquisitiveness, I dare say
you would find it in a state of inflammation....’
‘I must make money!’ zeide zij te München tot Paul Heyse, toen zij niet wilde meedoen aan
een uitstapje.
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als op straat, op veld, of in bosch. Het is een genot haar over paarden en honden te
hoor en spreken. Haar kinderen (van Totty Poyser tot Jacob Cohen) zijn verrukkelijk
echt en welk auteur drong zóó door in het hart van het onbegrepen kind (Maggie)?
Dickens wist met de hoogere, Thackeray met de lagere kringen niet altijd raad;
George Eliot was met laag en hoog op haar gemak. De meeste schrijfsters kunnen
geen mannen scheppen: George Eliot heeft er een aantal gecreëerd die gelijk staan
met de beste door mannelijke auteurs in het leven geroepen. De mannen van het vak
hebben verklaard dat na Shakespeare geen Engelsch auteur zoo knap in dialect heeft
laten spreken. Haar boeren en dienstboden, haar herbergiers en kleine winkeliers
treffen door hun waarheid. Op een enkele uitzondering na leven haar personen en
zij leeft met hen mede, terwijl zij toch volkomen onpartijdig tegenover hen staat,
zelfs wanneer ze haar onsympathiek moesten zijn, zooals bijv. Rosamond (in
Middlemarch). Lewes zag haar schreien toen zij met Tom en Maggie bezig was en
schreef aan een vriendin, dat zijn vrouw ‘zich de oogen rood en het papier zwart zat
te maken met de dwaze verdrietelijkheden van een paar dwaze denkbeeldige
bekenden’ en dat hij daarom maar de pen opnam; hij zou evenwel een hoekje voor
haar openlaten en in dat hoekje schreef nu George Eliot: ‘I have been crying myself
almost into stupor over visions of sorrow.’ Aan Cross vertelde zij dat er in al haar
beste werk een ‘niet-ik’ was, dat zich van haar meester maakte en geheel beheerschte.
Zij had zich de ‘scène à faire’ tusschen Dorothea en Rosamond tot het laatst met
kracht uit het hoofd gezet; maar toen het oogenblik daarvoor was gekomen, gaf zij
zich over aan haar inspiratie en schreef de geheele scene zooals zij is, zonder iets te
veranderen of door te halen, in intense opgewondenheid, geheel vervuld van de
gewaarwordingen der beide vrouwen.
Geen wonder dan ook dat elke roman van George Eliot haar veel kostte, niet alleen
aan tijd maar aan krachten. ‘Each of George Eliot's novels was the product of a kind
of spiritual agony’, zegt Leslie Stephen terecht.

III.
Het is bijkans regel, in George Eliot's ‘oeuvre’ twee perioden te onderscheiden,
waarvan de eerste de Scenes of Clerical Life, Adam Bede, The Mill on the Floss en
Silas Marner omvat, die allen kunnen worden gerekend tot het ‘genre champêtre’
en waarvoor zij bijna geheel teren
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kon op herinneringen; terwijl dan tot de tweede periode Romola, Felix Holt,
Middlemarch en Daniel Deronda behooren, waarin zij het ‘afgegraasde’ gebied
verliet, zich tot andere en grootere kringen en tot bepaalde problemen wendde.
Die scheiding in twee perioden kan niet zonder voorbehoud worden toegegeven.
Want voor Silas Marner was de schrijfster uitsluitend op haar fantasie aangewezen.
Te midden van geheel andere plannen kwam dit dorpsverhaal als een ‘sudden
inspiration’ tot haar, ontwikkeld uit ‘the merest milletseed of thought’: de herinnering
eens als heel klein kind een wever te hebben gezien met een zak op den rug. Terwijl
voor de vroegere romans een aantal prototypen uit eigen jeugd en omgeving kunnen
worden aangevoerd, schijnt men daarin bij Silas Marner niet te zijn geslaagd, zoodat
men wel mag aannemen dat hier inderdaad de fantasie alleen aan het werk was. In
de ‘eerste periode’ valt ook - en wel tusschen Adam Bede en The Mill on the Floss
- de novelle The Lifted Veil, waarmede de schrijfster de werkelijkheid verliet en op
spiritistisch-mystisch gebied kwam. Helene Richter ziet in die novelle een concessie
aan dien tijd, die zich voor mesmerisme en tafeldans interesseerde, en herinnert
daarbij aan Bulwer's Zanoni en Dickens' The Haunted Man. Maar daar The Lifted
Veil kwam zeventien jaar na Zanoni en elf jaar na The Haunted Man, is het moeilijk
aan te nemen dat George Eliot door die voorbeelden werd opgewekt. De schrijfster
zelf teekent in haar dagboek alleen aan, dat zij op zekeren morgen te Richmond met
The Lifted Veil begon, ‘as a resource when my head was too stupid for more important
work.’ Bulwer, die, bij alle bewondering voor Adam Bede en later ook voor The Mill
on the Floss, in beiden veel te critiseeren vond1), prees The Lifted Veil zeer.
Zoo aldus aan den eenen kant uit deze twee voorbeelden volgt dat

1) In haar dagboek schreef George Eliot hierover: ‘He thinks the two defects of Adam Bede are
the dialect and Adam's marriage with Dinah; but, of course, I would have my teeth drawn
rather than give up either’.
Zij gaf toe dat in The Mill Maggie te passief blijft bij den twist tusschen Tom en Philip; ook
dat zij in de eerste deelen van dien roman tot ‘epische Breite’ was vervallen (‘beguiled by
love of the subject’), zoodat het laatste gedeelte niet voldoende voorbereid lijkt. Maar tegen
de hoofdzaak in Bulwer's critiek, over de verhouding tusschen Maggie en Stephen, komt zij
met groote warmte op. ‘If the ethics of art do not admit the truthful presentation of a character
essentially noble but liable to error - error that is anguish to its own nobleness - then, it seems
to me, the ethics of art are too narrow and must be widened to correspond with a widening
psychology’.
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George Eliot in haar ‘eerste periode’ niet alleen op herinneringen teerde (de novelle
Brother Jacob is evenzeer als product der fantasie te beschouwen), het is aan den
anderen kant, zelfs bij de schaarschheid aan gegevens, niet zoo moeilijk aan te toonen
dat zij in haar latere werken nog wel eens uit die herinneringen putte. Men vindt in
de heldin van Romola veel uit het verleden der schrijfster zelf: de vroege dood der
moeder, de jaren lange opofferende verzorging van den vader, de kinderlijke piëteit
voor dien vader ook na zijn dood, de geleerdheid en de vereenzaming. In Felix Holt
had zij voor den origineelen en beminnelijken Rufus Lyon een prototype in den
doopsgezinden predikant Franklin te Coventry, bij wiens dochter Rebecca Miss
Evans school ging en in deze Miss Rebecca zelf vond zij een en ander voor Esther
Lyon. Als dertienjarig meisje beleefde zij te Nuneaton een verkiezingsoproer, nadat
de groote ‘Reform Bill’ was aangenomen, en de herinneringen daaraan, hoewel
‘childish and of course disjointed’, waren haar van dienst toen zij een dergelijk oproer
in Felix Holt te beschrijven had. Wat Middlemarch betreft, men weet dat Robert
Evans menigen trek leende aan Caleb Garth, gelijk hij het tevoren, als werkman, had
gedaan aan Adam Bede en, als vader, aan Tulliver (The Mill on the Floss). Volgens
Miss Blind heeft George Eliot haar eigen klavieronderwijzer te Coventry, den organist
Simms, herdacht toen zij van Rosamond Vincy's leermeester schreef: ‘one of those
excellent musicians here and there to be found in the provinces, worthy to be
compared with many a noted Kapellmeister, in a country which offers more plentiful
conditions of musical celebrity.’ In Dorothea is evenals in Romola en Maggie veel
van George Eliot zelf. Cross zegt dat de verhouding tusschen Dorothea en Celia
eenigszins was als die tusschen Marian en haar (oudere) zuster Christiana. ‘In fact,
my wife told me, that although Celia was not in any sense a portrait of her sister, she
“had Chrissey continually in mind” in delineating Celia's character.’
Dat Casaubon haar al lang voor den geest had gestaan, voor dat zij deze onsterflijke
figuur op het doek bracht, kan op verschillende gronden als zeker worden beschouwd.
In een vermakelijken brief uit het jaar 1846, kort nadat de vertaling van Strauss was
voltooid, en gericht tot een intieme vriendin, spreekt zij van een Duitsch professor,
die naar Engeland was gekomen met het doel zijn gezamenlijke werken (minstens
twintig deelen), waarvan nijdige confraters door hun intriges de uitgave hadden
verhinderd, in het Engelsch te doen verschijnen. Hij
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zoekt een vertaalster, die tevens zijn vrouw wil worden. Wat hij in zijn vrouw verlangt
is, behalve grondige kennis van Engelsch en Duitsch, leelijkheid en een aardig
kapitaaltje, voldoende om hem, na de uitgave van zijn werken, nog behoorlijk van
tabak en Schwarzbier te kunnen voorzien. Om deze feniks onder de vrouwen te
vinden, begeeft hij zich naar Coventry, hij ziet in Miss Evans zijn idealen
verwezenlijkt en vraagt haar onmiddellijk ten huwelijk. En zij, denkend dat dit
misschien haar laatste kans is, zegt onmiddellijk ja en om dezelfde reden geeft ook
haar vader zijn toestemming. En de bruiloft zou over een week plaats hebben.
Blijkbaar zijn hier reeds Casaubon en Dorothea in wording. Eerstgenoemde had
oorspronkelijk moeten voorkomen in een verhaal The Clerical Tutor, waarover
George Eliot in 1857 dacht en waarmede zij de serie der Scenes of Clerical Life had
willen voortzetten. Zij liet dit plan varen en Casaubon werd nu bewaard voor Miss
Brooke, het eerste deel van Middlemarch, aanvankelijk als zelfstandig verhaal gedacht:
een onderwerp, zoo schrijft zij in haar dagboek (1870) ‘which has been recorded
among mij possible themes ever since I began to ‘write fiction.’ Zooals men ziet
stamt de Casaubon-figuur uit een tijd, toen Marian nog geheel vervuld was van de
herinneringen uit haar jeugd.
In Daniel Deronda hebben sommige tijdgenooten in de begaafde familie
Bray-Hennell, van Coventry af George Eliot's vertrouwdste vrienden, de origineelen
meenen te herkennen van het beminnelijke gezin der Meyricks. Mordecai hangt niet,
zooals velen meenen, in de lucht. Lewes gevoelde zich al heel jong tot de wijsbegeerte
aangetrokken en woonde elke week een meeting bij van een club, die in de voorkamer
van een herberg in Holborn bijeen kwam om metaphysische problemen te bespreken.
Tot die club behoorden een kleeremaker, een medisch student, een
tweedehands-boekverkooper, een mysticus uit Amerika, en een Joodsch
horlogemakersgezel, die voor Spinoza blaakte, Cohen geheeten. Het was door hem,
dat Lewes Spinoza leerde kennen. Lewes beschrijft hem als iemand van ‘astonishing
subtility and logical force, sweet personal worth’, met ‘weak eyes and chest, a grave
and gentle demeanour’: innerlijk en uiterlijk dus overeenkomend met George Eliot's
Mordecai. Het is wel niet twijfelachtig dat Cohen Mordecai inspireerde en dat de
‘Hand-and-Banner’-club een herinnering is aan die in Holborn.
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IV.
Bewoog, zooals ook dikwijls wordt beweerd, George Eliot zich in een dalende lijn
sedert zij haar ‘speciaal’ terrein verliet? Zeker, de latere romans hebben niet het
spontane van de vroegere. Zij eischten meer inspanning en studie. Voor Romola
moest de schrijfster zich verdiepen in het Renaissance-tijdvak te Florence, voor Felix
Holt werk maken van sociaal-politieke en juridische kwesties, voor Middlemarch
over medische onderwerpen lezen, voor Daniel Deronda veel Hebreeuwsche literatuur
van vroeger en later tijd in zich opnemen. En zij deed dat met de haar eigen
grondigheid, met de degelijkheid van een zoowel wetenschappelijk als literarisch
gevormden auteur. Natuurlijk werd haar stijl daardoor beïnvloed. Een Romola, een
Felix, een Casaubon, een Gwendolen (George Eliot's eerste moderne jonge dame),
een Mordecai drukken zich niet alleen minder eenvoudig uit dan een Dinah, een
Maggie, een Tulliver, een Silas, maar scheppen ook om zich een ingewikkelder,
moeilijker te benaderen gedachtensfeer. Goethe's Faust II laat zich niet zoo
gemakkelijk lezen als zijn Faust I. Er is minder humor in de latere romans van George
Eliot, of liever men vindt daarin niet zoovele bepaald humoristische figuren - precies
als bij Dickens, wiens Sam Weller, Swiveller, Sairey Gamp, Toots en Micacwber
alle vallen in de periode die tot en met David Copperfield gaat. Maar de barbier
Nello, Mrs. Holt en Job en de huilerige Lyddy, Mrs. Cadwallader en de vendumeester
Trumbull (‘die het heelal onder zijn hamer had willen hebben, overtuigd als hij is
dat het door zijn aanprijzing hooger zou gaan’), de kleine Jacob en de Meyricks
bewijzen dat de ader niet is opgedroogd. Men ontdekt die dikwijls daar waar men
die niet zou vermoeden, bijv. in de bespiegeling over de goedige Voorzienigheid die
Mr. Casaubon de vrouw had geschonken, die hij noodig had. ‘Of de Voorzienigheid
even goed had gezorgd voor Miss Brooke, door haar Mr. Casaubon aan de hand te
doen, kon bezwaarlijk bij hem opkomen... Alsof een man niet alleen zijn vrouw,
maar ook den echtgenoot van zijn vrouw kiezen kon!’ De latere romans zijn van dit
soort humor als het ware doortrokken, terwijl daarin geen saillante figuur als Mrs.
Poyser voorkomt. Ongetwijfeld vordert George Eliot in de latere romans meer
inspanning van den lezer. Zij heeft bovendien in haar ‘tweede periode’ nog iets in
haar nadeel. Critiek en publiek maken er vaak den kunstenaar een grief van, wanneer
hij van ‘genre’ verandert. Eenmaal geëtiketteerd als auteur van romans die
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op het land spelen, had George Eliot dat levenslang moeten blijven. En nu trad zij
achtereenvolgens op met een historischen, een sociaal-politieken, en, ‘pour la bonne
bouche’, met een Joodschen roman! Misschien is menige minder welwillende
beoordeeling van haar latere werken wel op rekening hiervan te schrijven, dus van
iets dat met de innerlijke waarde er van niets te maken heeft. Voor de bepaling van
die waarde komt het alleen aan op de vraag, in hoever de schrijfster slaagde met de
behandeling van het Savonarola-tijdvak, het werkliedenvraagstuk, het Joodsche
probleem.
Wat het eerste aangaat, hoewel Signor Bartolommeo Aquarone, van Siena, die
speciale studie had gemaakt van de geschiedenis van San Marco en een biographie
van Savonarola had in het licht gegeven, George Eliot vergunning vroeg Romola tot
profijt van zijn landgenooten te vertalen (Magnificat anima mea! teekende de auteur
in haar dagboek hierbij aan), waren autoriteiten als Mazzini, Robert Browning, Dante
Gabriel Rossetti en de Italiaan Negri (de schrijver van een boek over George Eliot)
het er over eens, dat, ondanks al den arbeid aan Romola besteed, het toch eigenlijk
in vijftiende-eeuwsche costuums negentiende-eeuwsche menschen te zien geeft.
Swinburne o.a. was van meening dat George Eliot het talent van Walter Scott miste
om zich in een vroegere periode te verplaatsen. ‘Waarschijnlijk’, zegt Walker, ‘schendt
Romola de geschiedenis minder dan de historiestukken van Shakespeare of de romans
van Scott, maar het bevat geen historisch karakter dat naast bijv. Prins Hal, of Hotspur,
of Lodewijk XI kan worden gesteld.’ Weer anderen verwijten haar in Romola te veel
details te hebben gebracht. ‘Het is de gewoonte van mijn verbeelding te streven naar
een even complete visie van het medium waarin een karakter zich beweegt, als van
het karakter zelf,’ zoo verdedigde zij zich in 1863 tegen Hutton's Romola-kritiek.
‘De psychologische oorzaken die mij er toe leidden zulke details van het
Florentijnsche leven en de geschiedenis van Florence te geven als ik deed, zijn precies
dezelfde als die welke mij deden besluiten de details van het Engelsche dorpsleven
te geven in Silas Marner, of in The Mill on the Floss, waaruit zich het lot van de
arme Tom en Maggie ontwikkelde. Maar gij hebt zeer juist de reden aangewezen
waarom mijn streven naar artistieke visie in Romola veel merkbaarder den indruk
van een gebrek maakt dan in mijn vorige werken.’
De bedenkingen tegen Felix Holt zijn van geheel anderen aard. George Eliot, die
gewoonlijk een hoogst eenvoudige intrige kiest, bracht hier
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zelfs elementen voor een sensatie-roman bijeen: een betwiste nalatenschap en het
verdwijnen van den rechtmatigen erfgenaam, een overspelige vrouw en een onechte
zoon, een oproer en een terechtzitting. Voor het oproer moest zij een paar jaargangen
van de Times doorworstelen en voor elke phase van het geding Transome-Bycliffe
den met haar bevrienden rechtsgeleerde Sir Frederick Harrison raadplegen. Maar
hoe uitstekend gedocumenteerd ook, zij slaagde er niet in de zeer ingewikkelde
rechtskwestie, waaraan een groote plaats in den roman is gelaten, duidelijk uiteen te
zetten. De hoofdpersoon Felix staat geheel buiten de zaak en is voor een ‘radikaal’
ambachtsman te veel hersenmensch, niet krachtig en overtuigend genoeg geteekend.
Het is niet twijfelachtig dat George Eliot, door Daniel Deronda te schrijven, niet
alleen velen bevreemdde - want zij had zich in haar jeugd niet als een vriendin der
Joden doen kennen1) - maar van zich vervreemdde, ja zelfs met haar Zionistische
theorie aanstoot gaf. Door welke invloeden zij op rijper leeftijd beter over de Joden
ging denken, is nog niet opgehelderd. Dit staat vast dat zij eindigde met hen een mooi
oud ras te noemen, dat ‘groote dingen voor de menschheid heeft gedaan’ en dat ‘zij
evenzeer bewondert als de Florentijners.’ Zij had zichzelf reeds lang te voren
Hebreeuwsch geleerd, zooals men heeft gezien, kreeg toegang tot een groote Joodsche
boekerij te Londen, raakte vertrouwd met Jehuda ben Halevi, met de Cabbalisten,
met de auteurs uit het Spaansch-Arabische tijdvak en las stukken uit den Talmud,
schrijft Miss Blind. Zij zelf verwachtte weinig sympathie voor het Joodsche gedeelte
van Daniel Deronda en hoewel die roman nog meer koopers vond dan Middlemarch,
zij had zich niet vergist en de critiek bleef niet in gebreke haar dat duidelijk te maken.
De cardinale fout was, volgens Walker, dat ‘she failed to impart to others the interest
she herself felt in Jewish nationality, and most readers found the Zionism of her
characters somewhat wearisome.’ Zoowel Miss Blind als Leslie Stephen en Walker
noemen de Joodsche karakters tamelijk abstract en over het geheel wordt het verband
tusschen het Joodsche en het Engelsche gedeelte van den roman te los geacht.

1) Zij kon D'Israeli nooit goed zetten en schreef in 1848 aan Sibree o.a. ‘My Gentile nature
kicks most resolutely against the assumption of superiority in the Jews, and is almost ready
to echo Voltaire's vituperation. I bow to the supremacy of Hebrew poetry, but much of their
early mythology, and almost all their history, is utterly revolting. Their stock has produced
a Moses and a Jesus; but Moses was impregnated with Egyptian philosophy, and Jesus is
venerated and adored by us only for that wherein He transcended or resisted Judaism’.
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Aldus in het kort de critiek over deze drie romans uit de ‘tweede periode.’ Hiertegen
kan, wat Romola aangaat, over de hoofdzaak niet veel in het midden gebracht worden.
Hoevele onder de lezers hebben studie gemaakt van Savonarola en zijn tijd en zijn
dus bevoegd uit te maken of Romola - om de uitdrukking van Rossetti te gebruiken
- wel ‘native’ is? De gewone lezer kan alleen tot de overtuiging geraken dat George
Eliot, zoo niet de beste, in elk geval een betrouwbare gids is - vooral wanneer hij,
dank zij Helene Richter's ‘Aufsatz’ over Romola, weet op welke wijze George Eliot
van haar bronnen partij wist te trekken. En hij zal de vrouw bewonderen die zulk
een schildering van het leven te Florence in de 15e eeuw ondernam, in dat kader
menschen als Tito, Romola, Bardo en Baldassare liet optreden en die de inwerking
van Savonarola op de heldin zoo meesterlijk vermocht te beschrijven. Tito is algemeen
als een van George Eliot's knapste en oorspronkelijkste scheppingen geroemd
(‘unsurpassed’, ‘unique’) en Walker erkent dat die figuur alleen voldoende zou zijn
om Romola ‘to the verge of greatness’ te brengen. Over het geheel genomen is er
zooveel schoons in Romola, in karakterteekening en beschrijvingen, dat veler hooge
ingenomenheid met dezen historischen roman daardoor verklaarbaar wordt. Brunetière
had gelijk toen hij schreef: ‘... ce roman à demi manqué n'en est pas moins, comme
la plupart des romans de George Eliot, et tout manqué qu'il soit, d'une lecture plus
attachante à mesure qu'on le pratique davantage.’
Datzelfde kan men van Felix Holt zeggen. Is Rufus Lyon niet een van de
eigenaardigste en meest aantrekkelijke figuren uit George Eliot's predikanten-galerij?
Is de tegenstelling tusschen Felix en Harold niet ongemeen knap weergegeven en
volgehouden, de innerlijke strijd in Esther niet prachtig ontwikkeld? En is Mrs.
Transome, broedend over het verleden, die na den terugkeer van den beminden zoon
tot zichzelf zegt: ‘The best happiness I shall ever know will be to escape the worst
misery’, niet een van die inderdaad onvergetelijke karakters, waardoor een boek
verdient te blijven leven? Laat ik er bij voegen dat de schrijfster algemeen is geprezen
om de juistheid der verkiezingstooneelen. Die in Dickens' Pickwick zijn vermakelijker;
zijn ze ook even waar?
Algemeen heeft men het Engelsche gedeelte van Daniel Deronda geroemd. De
geschiedenis van Gwendolen en Grandcourt wordt beschouwd als een meesterstuk
van psychologische analyse, ‘a masterly piece of social satire’, zegt Leslie Stephen
er van. En George Eliot
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mocht zich er wel een beetje op verhoovaardigen, dat, volgens het getuigenis van
een echten ‘Weltmann’ als Bernal Osborne, de tooneelen tusschen Grandcourt en
zijn factotum Lush bijzonder waren geslaagd en tot het allerbeste van den roman
konden worden gerekend. Wat het Joodsche gedeelte aangaat, men zal wel willen
toegeven dat de Joden over de echtheid daarvan de beste rechters zijn. Welnu, de
Joodsche wereld heeft George Eliot met geestdrift toegejuicht. Een deel van de
Club-scene werd aanstonds in het Hebreeuwsch vertaald; de Londensche opperrabijn
Adler hield te Londen een voordracht over Daniel Deronda en betuigde George Eliot
zijn warme waardeering van de ‘getrouwheid waarmee sommige van de beste trekken
van het Joodsche karakter zijn geteekend’. Er kwamen enthusiaste brieven van het
Joodsche Seminarium te Breslau en van prof. David Kauffmann, directeur van het
Joodsche Seminarium te Pesth, die ook een brochure over het boek schreef waarvan
bij Blackwood een Engelsche vertaling verscheen. De Joodsche wereld vond de
Cohens en vader Lapidoth waar en echt, zooals zij later de Joden van Zangwill en
nu de Joden van Georg Hermann echt vindt. Zij zag geen abstracties in Mirah en
Mordecai, al zijn deze nu juist niet menschen die men dagelijks tegen het lijf loopt.
En zelfs niet in Daniël, in ‘high life’ opgevoed, onbewust van zijn Joodsche afkomst.
Het is een feit dat zeer deugdzame menschen zoowel in den roman als in de
werkelijkheid doorgaans minder boeien dan minder volmaakte wezens: Becky Sharp
trekt ons meer aan dan de brave Amelia. Daniël moest een elite-mensch zijn, om de
rol te kunnen vervullen die hem wordt toegedacht. Hoeveel gemakkelijker zou de
schrijfster het zich hebben gemaakt, wanneer zij hem warmer gevoelens voor de
schoone Gwendolen had ingeboezemd en hem had voorgesteld als geslingerd tusschen
de voorname Christin en het verlaten Jodinnetje! Dat zou pikanter lectuur hebben
opgeleverd dan zijn vriendschap voor een Joodschen teringlijder. Daniel Deronda
moge gebrekkig zijn opgezet (dat is ook het begin van Pendennis), de band tusschen
de Christen- en de Joodsche wereld in het boek is duidelijk en vast genoeg gelegd
in de persoon van den titelheld, wiens lot met dat van Gwendolen is saamgeweven:
van het eerste hoofdstuk af, waarin hij alleen door zijn tegenwoordigheid aan het
roulette-spel van het brillante jonge meisje een einde maakt, tot het laatste toe, waarin
hij bijna als een Christus de gebroken jonge vrouw opricht en vertroost.
Zelfs wanneer de lezer, na het vóor en tegen in zake Romola, Felix
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Holt en Daniel Deronda te hebben gewogen, tot de conclusie mocht komen die
romans als ‘à demi manqués’, als ‘comparative failures’ te beschouwen, ook dan
niettemin zal hij moeten toegeven, dat er van een aftakeling bij George Eliot, toen
zij die schreef, geen sprake kan zijn. Trouwens dat bewijst afdoende het feit, dat zij
tusschen Felix Holt en Daniel Deronda in staat was Middlemarch te concipieeren,
de langste en rijkste van haar scheppingen: een werk dat zelfs de haar niet onverdeeld
bewonderende Walker - ik citeer hem bij voorkeur, omdat hij tot onzen tijd behoort,
terwijl bijv. Miss Blind nog min of meer onder den invloed stond van de periode
waarin George Eliot leefde - een ‘triumph’ voor de auteur noemt: ‘a book so
powerfully conceived and in many ways so admirably executed, that a good case
may be made for ranking it first of all George Eliot's works.’
Neen, George Eliot ging niet achteruit in haar zoogenaamde ‘tweede periode.’
Wel veranderde zij - ook de Beethoven van de laatste kwartetten is niet die van de
drie Russische, de Wagner van Tristan niet die van Lohengrin. Zij werd nog dieper,
haar toon nog ernstiger, al bleef haar levensbeschouwing onveranderd. Zij zelf schreef
aan een Amerikaan, dat zij misschien nog een beetje was gegroeid ‘in appreciation
of others and in self-distrust’, maar: ‘the principles which are at the root of my effort
to paint Dinah Morris are equally at the root of my effort to paint Mordecai.’
Oscar Browning, die van alle werken van George Eliot Daniel Deronda het hoogst
stelde, schreef - dat was in 1890 -: ‘It is not a book which he who runs may read and
it may be better understood fifty years hence than it is at the present day.’ Het is niet
onmogelijk dat de toekomst hem in het gelijk stelt; juist door haar laatsten roman
blijft George Eliot het meest in voeling met onzen tijd, want met Daniel Deronda
was zij haar tijd vóór. Zij werd daarmede een pionier van het Zionisme, sedert het
verschijnen er van zijn - men weet het - stappen gedaan om de Joden naar Palestina
over te planten en die beweging heeft steun gevonden bij vele van de eminentste
Joden. Men mag aannemen dat ook haar latere essay ‘The Modern Hep! Hep! Hep!,
waarin zij het antisemitisme veroordeelt en aan haar sympathie voor de Joden
welsprekend uiting geeft, niet weinig daartoe heeft bijgedragen. Die essay was de
laatste van een bundel Impressions of Theophrastus Such, waarvan de uitgave, nog
bij het leven van Lewes bepaald, eerst na zijn dood, in 1879, plaats had.
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V.
Voor de nagedachtenis van George Eliot is het te betreuren dat zij haar loopbaan
juist met Theophrastus besloot, want hoewel die bundel, behalve de reeds genoemde
essay over de Joden, nog eenige opstellen bevat die de aandacht overwaard zijn,
vindt men juist daarin de gebreken van haar stijl in sterker graad dan in eenig ander
harer werken. Zeer te betreuren is het ook dat er nog geen volledige uitgave van haar
essays bestaat, niet alleen van die in de Westminster Review, maar ook in de
Fortnightly Review en Pall Mall Gazette, misschien zonder onderteekening,
opgenomen opstellen. (In The Leader, waarvan Lewes in 1856 hoofdredacteur was,
schreef zij een warme critiek over Meredith's gedicht The Shaving of Shagpat, dat
in datzelfde jaar was verschenen, en zij was aldus een van de eersten die het genie
van dien dichter erkenden). Ook dat haar uitgebreide correspondentie nog niet is
bijeengebracht, waarin, te oordeelen naar de brieven die reeds bekend zijn geworden,
schatten zijn verborgen. Maar vooral is het jammer, dat George Eliot nog altijd wacht
op een harer waardige complete levensbeschrijving. De schrijfster van Jane Eyre
was in dit opzicht gelukkiger. Reeds twee jaar na haar dood stichtte de begaafde Mrs.
Gaskell, de auteur o.a. van Mary Barton, Cranford, Ruth, Sylvia's Lovers, met haar
Life of Ch. Bronté tegelijk voor zichzelf en haar vriendin een letterkundig monument.
Voor George Eliot is men nu nog, dat is meer dan vijf en dertig jaren na haar dood,
in hoofdzaak aangewezen op Cross' George Eliot's Life, een in 1885 uitgegeven soort
van autobiographie, samengesteld uit fragmenten van haar brieven en dagboeken.
Men begrijpt dat Cross, als echtgenoot der schrijfster, waar nog twee zonen van
Lewes (en misschien ook Mrs. Lewes?) in leven waren, tot reserve verplicht was;
ook misschien niet anders wilde. Want George Eliot had zich, in een brief aan
Blackwood van het jaar 1874, vrij scherp uitgelaten over de ‘disgraceful fashion’,
om, zoodra iemand gestorven is, in zijn lessenaar te snuffelen en de onbeteekenendste
dingen, nimmer voor het publiek bestemd, te laten drukken. Zij noemde dat zooiets
als ‘the uncovering of the dead Byron's club-foot.’ En Cross weigerde ook ‘ergänzende
Aufschlüsse’ te geven, zoo klaagde Helene Richter in het voorwoord van haar ‘Fünf
Aufsätze’. Dat Mottram's True History of George Eliot, 1905, veel nieuws bracht is
niet aan te nemen, anders zou Helene Richter er in 1907 wel meer uit hebben
geciteerd. Had Cross er in 1885 geldige redenen om over allerlei van
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intiemeren aard het zwijgen te bewaren, het lichten van den sluier zou nu, zoovele
jaren later, kunnen geschieden zonder iemand te grieven; een auteur als George Eliot
behoort aan de wereld en het ware te wenschen dat er eindelijk een biograaf voor
haar opstond (zooals de degelijke en smaakvolle W. Dibelius voor Dickens), vrijelijk
beschikkend over haar geheele, niet besnoeide letterkundige nalatenschap. Dat zou
een prachtig en interessant boek kunnen worden, want hoe meer men zich met George
Eliot bezig houdt, hoe meer men tot de conclusie komt van Lord Acton die, in zijn
voortreffelijk opstel in de Nineteenth Century (1885), George Eliot zelf de
interessantste van haar figuren, haar eigen levensloop het interessantste van haar
werken noemde. En haar nagedachtenis zou er slechts bij kunnen winnen, wanneer
het volle licht op haar leven werd geworpen; te oordeelen toch naar alle getuigenissen
was zij niet alleen een geleerde (ook gemeten met den maatstaf voor mannen), niet
alleen een groot auteur, maar een edel mensch, daarbij in den volsten zin van het
woord een echte vrouw. Er was volkomen harmonie tusschen haar en haar werk;
tusschen de theorieën die zij in haar essays verkondigde en haar romans, terwijl zij
in haar leven de beginselen volgde, in haar werken en in haar brieven neergelegd.
Zij deed dat toen zij besloot tot het vrije huwelijk met Lewes, het eenige (naar de
gewone moraal) aanvechtbare in haar loopbaan. Zij ging daartoe over (in 1854),
omdat zij zich na den dood van haar vader vereenzaamd gevoelde1), omdat zij behoefte
had aan liefde2), aan een eigen haard, aan iets waaraan zij zich buiten haar werk
wijden kon. En zij vond dat in de taak te zorgen voor Lewes, die, door zijn vrouw
verlaten, met drie kleine jongens in kommervolle omstandigheden verkeerde3). Reeds
lang vóór 1854 dacht zij zeer ‘onafhankelijk’ over het huwelijk en had zij het betreurd

1) ‘Ik ben zoo iets als een overcomplete lepel en het servies zal er niet van bederven als ik
verloren ga’ (bij H. Richter geciteerd).
2) Volgens Blind en Browning was zij al een paar malen verloofd geweest; Browning spreekt
zelfs van een verloving met een artiest die later geheel mislukte. Een poosje werd haar naam
ook genoemd met dien van Herbert Spencer.
3) Hoe zij haar taak opvatte blijkt het best uit de verklaring van Charles Lee Lewes, toen men
haar later nog belasterde. ‘Zij vond een verstoord bestaan en maakte daarvan een mooi leven.
Zij vond ons als arme, kleine, moederlooze kinderen en wat zij voor ons deed weet niemand
op de wereld’. Het samenleven met Lewes was tot het laatst toe een volkomen in elkander
opgaan van twee zeer verschillende persoonlijkheden, in één woord een ideale verhouding.
Dat blijkt telkens op roerende wijze uit de dagboeken en brieven (ook die van Lewes), uit
de getuigenissen van allen die hen kenden.
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dat er in Engeland geen echtscheidingswetten waren zooals in Duitschland. Toen in
1848 Jane Eyre was verschenen en men de auteur toe juichte omdat Jane op het
beslissend oogenblik den man dien zij lief heeft in den steek laat als zij verneemt
van zijn onverbreekbaar huwelijk (met een ongeneeslijk krankzinnige), schreef zij
aan Bray: ‘All self-sacrifice is good, but one would like it to be in a somewhat nobler
cause than that of a diabolical law which chains a man, soul and body, to a putrefying
carcase.’ Bij Lewes was het geval niet zooals bij den fictieven Rochester, maar ook
zijn huwelijk kon niet worden ontbonden. Lewes namelijk had zijn vrouw, toen zij
voor den eersten keer met Thornton Hunt, Lewes' mederedacteur aan The Leader,
was weggeloopen en berouw had getoond, weer in zijn huis opgenomen. Toen zij er
nu voor den tweeden keer van doorging, was volgens de toenmalige wetgeving een
echtscheiding onmogelijk geworden. In de essay ‘Woman in France’ en in de voorrede
van de vertaling van Feuerbach's Wesen des Christenthums had Marian Evans
gelegenheid haar ideeën over het huwelijk openlijk uit te spreken. Zij dacht daar zeer
hoog over, juist daarom was zij tegen de onverbreekbaarheid er van en was zij van
meening, dat zulk een nauwe band ondraaglijk is waar geen ware zieleverwantschap
bestaat. Miss Evans handelde naar haar volle overtuiging toen zij den beslissenden
stap deed, die haar van een aantal harer beste vrienden voor korter of langer tijd
vervreemdde, waardoor zij zich in veler oogen wegwierp - zelfs Herbert Spencer
dacht daar in het eerst zoo over; een stap, fnuikend voor haar maatschappelijke positie
en zelfs voor haar nagedachtenis, want zij kon nu na haar dood niet ingaan in het
Engelsche Pantheon, de eerwaardige Westminster Abdij. Een gevoelige natuur als
de hare moest wel lijden onder de gevolgen, misschien ook wel eens aan zichzelf
gaan twijfelen, maar betreurd heeft zij den stap nooit. Ten onrechte heeft Glardon
beweerd dat haar werken ‘se ressentent d'une manière fâcheuse de l'amertume dont
son coeur s'était rempli.’ Er was in haar geen bitterheid - zelden ook ironie of
sarcasme. Zij heeft nergens in haar romans gepoogd haar gedrag te rechtvaardigen,
nimmer een lans gebroken voor het vrije huwelijk, nooit iets geschreven om de
beteekenis van den echt te verzwakken. En Walker heeft gelijk als hij zegt, dat, zoo
zij zelf leed, de literatuur daarbij heeft gewonnen en dat haar talrijke ‘passus’ over
het huwelijk (men denke aan de scène tusschen Dorothea en Rosamond) tot het
indrukwekkendste behooren dat zij geschreven heeft, juist door de ‘personal emotion
behind them.’
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VI.
Op zekeren dag wandelde ik, jong student nog en onverzadelijk boekenvraat, tusschen
de lanen van stalletjes op de Groote Markt en zag voor het eerst den naam George
Eliot op twee Tauchnitz-ruggetjes. Het was Adam Bede. Ik kocht het boek voor twee
kwartjes en verslond het. Sedert dien is het mij gegaan als James Darmesteter, die
voor George Eliot een waren cultus opvatte1). En al ontveins ik me thans evenmin
haar stijlgebreken, het gemis aan stevigheid in den bouw van sommige romans, de
bezwaren harer consequent gevolgde analytische methode, als de grenzen van haar
talent, of de zwakheid harer poëzie, toch blijf ik haar dankbaar vereeren als een der
grooten in de moderne wereldliteratuur.
De heer Querido is, getuige zijn ‘Karakteristiek2), een gansch andere meening
toegedaan. A priori zou men denken dat een auteur, die Ibsen veroordeelt om zijn
gebrek aan meegevoel en liefde voor de menschheid3), meer sympathie moest
koesteren voor een schrijfster, wier ‘qualités maîtresses’ juist zijn: sympathie en
liefde voor de menschheid; toch zal men het, bij eenig nadenken, niet zoo vreemd
vinden, dat de auteur van Menschenwee weinig gevoelt voor de auteur van
Middlemarch.
Als ik zeg ‘weinig gevoelt’ dan doe ik daarmee den heer Querido onrecht, want
hij voelt ‘heelemaal niets’ voor George Eliot, voor haar wijsheid en geest en humor,
voor haar verbluffende kunst de uiteenloopendste karakters te scheppen en te
ontwikkelen, voor die zeldzame vereeniging in haar van verstand en gemoed. En
ook dat is nog niet het rechte. De heer Querido kan George Eliot letterlijk niet uitstaan
en als hij iemand niet kan uitstaan, dan windt hij daar geen doekjes om. Men kent
de manier van den heer Querido; men weet hoe hij met bijvoeglijke naamwoorden
jongleert, zich bedwelmend aan zijn eigen woordenvloed, zich herhalend en
weersprekend ‘Seiner Rede kurzer Sinn’ is dat George Eliot ‘die als kunstenares van
de werkelijkheid geen ademhaal kende’, nooit als romanschrijfster had moeten
optreden.
Er behoort durf toe - en ik heb daar eerbied voor - om aldus van

1) Zie het voorwoord van Mary Darmesteter bij de ‘Nouvelles Etudes Anglaises’ van James
D.
2) Groot-Nederland, 1910, II.
3) Muziek, Tooneel en Literatuur (Amsterdam), blz. 66, 67.
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leer te trekken tegen een auteur, die door de intellectueele elite van haar tijd is
gehuldigd. Een nog moediger daad herinner ik mij, jaren geleden, van Roderich
Benedix, den auteur van Die zärtlichen Verwandten en Der Störenfried, die in een
brochure (ik meen Shakespearomanie getiteld) den dichter van Hamlet ongenadig
afstrafte. Ongenadig, maar toch met inachtneming van zekere vormen. De heer
Querido - en dat bevalt me eigenlijk wel van hem - heeft maling aan vormen en zijn
‘Karakteristiek’ doet telkens denken aan Philinte's:
Ah! qu'en termes galants ces choses-là sont mises!
Het is weleens vermakelijk iets als deze ‘Karakteristiek’ te lezen, maar men begrijpt:
het is niet voor het vermakelijke van het geval, dat ik het nu nog ter sprake breng,
en alleen omdat niemand tot hiertoe, voor zoover ik weet, den schrijver ter
verantwoording riep voor een paar feiten, die zijne werkwijze in een eigenaardig
licht stellen.
Het trof mij, bij het lezen dezer ‘Karakteristiek’, dat de heer Querido van George
Eliot's romans alleen noemt de Scenes of Clerical Life, Adam Bede, Romola en Daniel
Deronda. En ook de personen die hij noemt komen allen in die werken voor (met
één uitzondering, waarover aanstonds). Met geen enkel woord gewaagt hij, om niet
te spreken van Felix Holt, van drie van George Eliot's allerbeste werken: Silas Marner,
The Mill on the Floss en Middlemarch. Het is moeilijk te gelooven dat de heer Querido
die niet had gelezen, toen hij George Eliot te lijf ging. Maar wat dan te denken van
een beoordeelaar, die (met opzet of niet) juist het allerbeste onbesproken liet? En dat
nog wel in een opstel ‘Karakteristiek’ betiteld. Men denke zich een ‘Karakteristiek’
van Beethoven, waarin niets voorkomt over het Vioolconcert, de Zevende symphonie
en de Missa Solemnis!
Ik weet niet, wat voor den heer Querido bezwarender zou zijn: dat hij drie der
beste werken van zijn ‘slachtoffer’ voorbijging, of dat hij die niet kende. En: tertium
non datur, meen ik.
In den loop van zijn betoog roept de heer Querido, na Daniël Deronda ‘een
zoet-weeë onbesnedene’ te hebben genoemd, al vragend den lezer als getuige aan.
‘Wat maakt zij (George Eliot) van Mirah Lapidoth, het verzworven schoone
jodinnetje?’ (volgt een paarlensnoer van epitheta: ‘voos, suikerzoet, gelakt, gevernist,
gepolitoerd, gepomadeerd, gelikt, alles amoroso, alles magnifico, etc.’). ‘Wat maakt
zij van een Arthur Don-
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nithorne?’ (volgt: ‘die stoof met gedoofde kooltjes’). ‘Wat maakt zij van de
vlucht-lichte Hetty met haar lief-luchtige vlagen, wat van Lucy Snow?’......
Lucy Snow? Maar, mijn beste meneer, die dame komt bij George Eliot heelemaal
niet voor. U bedoelt misschien Lucy Snowe, de heldin van Charlotte Bronté's Villette?
En u heeft vermoedelijk dien langdradigen roman voor een van George Eliot
versleten? Ja, zoo zal het zijn.
Een vergissing, zult u zeggen; maar, beken het, eene die buiten de schreef gaat.
Daar die op uw oordeel van invloed moet zijn geweest zult u misschien, nu u er op
attent is gemaakt, dat oordeel wenschen te herzien. Herlees (of lees) dan vóor u
daartoe overgaat, eerst nog Silas Marner, The Mill on the Floss en Middlemarch.
Als u het doet zal het mij verheugen... voor u. Voor de reputatie van George Eliot is
het volstrekt onnoodig.
Sans rancune, niet waar?
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Verleden
door Albert Besnard.
Herinnering aan feldoorvoelde accoorden
Die nog naruischen in een vaag refrein:
Een zweem van melodie als 'k ééns hoorde,
Een lust die nimmer oploste uit zijn pijn,
En telkens lokkend weer opnieuw bekoorde
Doch geen gestalte werd noch vorm, noch lijn,
Tot in weerbarstig vloeken ik ze smoorde
Om alles wat gij mij hadt kúnnen zijn.
Een schaamle balling onder lenteluchten
Dwaal ik in eenzaamheid verwonderd rond,
Beluister de betooverde geruchten
Om 't ééne lied, dat ik niet meer hervond....
En drink om de oude roes die met u vluchtte
Een wrang bedwelmen van een vreemden mond.
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Literatuur
Gerard van den Hoek. Het Kostelijk Leven, met inleiding van P. van
Moerkerken. - P.N. van Kampen, Amsterdam.
‘Het leven is zwaar, maar kostelijk.’
Dit citaat uit een der zeven nagelaten schetsen van den zoo jong gestorven schrijver,
Gerard van den Hoek, stelden de verzamelaars en uitgevers als motto van zijn eersten
en eenigen proza-bundel. En mijdunkt, hiermee is de persoon van den auteur en het
werk zelf voortreffelijk gekarakteriseerd, als men het ‘zwaar’ vooral op zijn jonge,
moeilijke leven en het ‘kostelijk’ op zijn visie en waardeering van wereld en leven
in het algemeen wil toepassen.
Deze jonge man heeft het in eigen bestaan niet licht gehad. Zijn schetsen bewijzen
het, dat zijn natuur eerder behoorde tot de onevenwichtigen, tot hen die, van aanbegin
af in zekere disharmonie met de omwereld, al dadelijk hun eerste en teerste critische
vermogens hebben te slijpen aan bezwaarlijke levensvragen.
Dit eenmaal zoo zijnde, is hem zijn kwaal, met de langzaam toenemende zwakte,
misschien niet eens voorgekomen als het ergste, dat een mensch gebeuren kan. Hij
ontleende er - men kan het zich tenminste denken - wellicht den moed aan om het
leven te beschouwen, zoo hartstochtloos belangstellend, zoo sceptisch waardeerend,
als het toch gewoonlijk aan jonge menschen niet gegeven is te doen. Men moge dan
van den Hollandschen volksaard spreken, die van oudsher realistisch en sceptisch
is, men kan ook den tijd en de onmiddellijke voorbeelden aansprakelijk stellen
(hoewel toch de periode van het loutere realisme reeds weer achter ons licht) vreemd
blijft het en bijna ontstellend een jongen van twee- drie- en twintig jaar zoo wereldwijs
en, binnen zijn zelfgetrokken kring, zoo a-moreel, zoo zedelijk oordeel-loos te zien.
Want het is hier niet alleen de realist, of zelfs de naturalist, die het uiterlijk aspect
des levens bemint en zich gaarne tot alle bijzonderheden laat gaan. Zoo zijn en waren
er wel velen hier en in Vlaanderenland. Het beste van de Nederlandsche prozakunst
is immers in dezen toon geschreven en het beduidt altijd de vreugde te leven in een
wereld vol van bekorende

Groot Nederland. Jaargang 15

558
afwisseling. Maar de jonge Van den Hoek gaat dieper en verder. Hij doet aan de
Russische realisten denken in zijn kalm, eenvoudig proza, dat allermeest het zieleleven
duiden en omvatten wil, en dit doet met de rust en zekerheid van den volwassen
meester. Er is in die schetsen van ‘Een lieve jongen’, ‘Een Verlies’, ‘De ontmoetingen
van een Kniesoor’, ‘Verwenschte Thuiskomst’ eigenlijk niets dat jong, in den zin
van onrijp, aandoet.
Het verhaal gaat voortdurend rustig en onhartstochtelijk en eerst later bezint men
zich hoeveel smartelijk begrip van het leven, hoeveel jong-lyrisch gevoel hier, met
verbazend vaste kunstenaarshand, tot dezen koelen epischen vorm bedwongen moeten
zijn. En men bedenkt, niet zonder zekere verbijsterde bewonderíng, hoe dit een
mensch alleen mogelijk wordt, zoo van boven af te zien en te voelen, door de gave
van den humor, maar tevens dat het alleen aan de zéér bijzonderen gegeven is
humoristisch èn jong te zijn.
Gerard van den Hoek was beide en het doet zijn vroegen dood te meer betreuren.
Wat ware hier niet mogelijk geweest, als die zachte levenslust en die koele humor
in breedere werken had kunnen uitvloeien, als hij geleerd had zijn composities te
beheerschen en zijn stijl leniger en voller geworden ware. In al die opzichten: breedte
en evenwicht van compositie, scherper typeering, rijpheid van stijl, had hij
ongetwijfeld nog kunnen groeien. Maar ook nog in rijpheid van levenswijsheid? Men
kan het betwijfelen, na hetgeen men in dezen bundel van hem gelezen heeft en het
is ook de vraag of dit noodig ware, zelfs voor een gansche reeks van levende epische
romans.
Maar men zou toch graag weten of een mensch zulk een epische kalmte zijn leven
lang - als het een lang leven is - bewaren kan. En bij Van den Hoek wordt deze vraag
zelfs van een uiterste belangrijkheid, wijl hij die epische kalmte om te beginnen
aanwendt op de ontleding van eigen raadselachtig en smartvol gecompliceerde
kindsheid en jongemansleven. Weer vraagt men zich daarbij af, hoe een zoo vroeg
lijdende jeugd zoo sceptisch-gelaten komt, zoo koelverheven boven de eigen ellende,
dat geen klank, zelfs geen accent van persoonlijke bitterheid in het verhaal doordringt.
Want het kind, dat Van den Hoek beschrijft, heeft van zijn eerste bewuste jaren
af de ijle betrekkelijkheid van alle aandoeningen en impulsen gevoeld en de leegheid
van zijn wezen telkens weer pijnlijk leeren proeven. Zoozeer, dat het in die triestig
sloome ‘ontmoetingen van een kniesoor’ zelfs verbazend aandoet, dat er nog een
restje levensmoed overblijft. Toch blijft dit over en vindt den lust zijn ellende
allernauwkeurigst en zorgvuldigst te boek te stellen, ten bewijze dat hier toch waarlijk
een kunstenaarsgeest naar uiting zocht en in die uiting bevrediging vond.
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Die ‘kniesoor’ is natuurlijk Van den Hoek zelf, gelijk de ‘Lieve Jongen’ en de student
Van Tol Van den Hoek zelf zijn. Maar ook is het Anne Boukes, de Friesche zeeman,
en zoo blijkt ons wat voorshands het best in zijn episch uitbeeldingsvermogen lag.
Zulke weifelende, stemmings-naturen, meer of min zelfcritisch, maar altijd
menschen-van-het-oogenblik, die niet tot een synthetisch begrip van hun wezen
komen. Dat is het zelfs wat hen goed-en-wel in 't leven houdt. Indien Van den Hoeks
had mogen leven, zou wellicht dit twijfelzieke in hem vaster geworden zijn en had
hij ook den anderen kant des levens kunnen beheerschen in andere epische figuren,
tot een rijkere wereld. Maar wij behooren dankbaar te zijn, dat hetgeen hij nu reeds
gaf in zuiver doorvoelde en levende zelfontleding mede van het beste is, dat thans
in deze soort literatuur bij ons verschijnt.
Het is de literatuur, die de tijd schijnt op te leveren. Een betere is er thans niet,
dan dit zelfbezinnend realisme, dat veel dieper schouwt dan de Tachtigers deden en
toch hun levensvreugd niet geheel verloren heeft.
F.C.

Ernst Groenevelt, Langs Velden en Wegen, S.L. van Looy, Amsterdam,
1916.
Het is in de laatste jaren niet bepaald ‘helder’ geworden in onze letterkunde, in onze
dichtkunst vooral. De zuivere, maar moeilijke poezie van den dichter P.C. Boutens
heeft vele navolgers gevonden, navolgers, die wel de kunst om duister-te-zijn, maar
niet die om zuiver-gevoeld-tezijn, verstonden. Ik denk hierbij aan veel later werk
van A. Roland Holst, den zoo subliem-begonnen dichter, aan Geerten Gossaert, aan
Willem de Mérode e.a.
Ernst Groenevelt, de jonge auteur, waarvan bovenstaand bundeltje ter bespreking
voor ons ligt, staat ook onder den invloed van Boutens. Maar onder welke invloeden
staat Groenevelt niet, vragen we ons tenslotte af. Wij vinden bij hem zelfs nog 80er
reminescenties! Dan komen, we herkennen ze telkens en telkens weer: Adama van
Scheltema, Guido Gezelle, Reddingius, Bastiaanse, Winkler Prins. En dat naast Perk
en Kloos! Voor 40 bladzijden verzen schier teveel!
Het is een bedenkelijk verschijnsel, en toch, hij toont reeds nu hier en daar de
verdienstelijke zijde van zijn werk. Soms hoort ge even een persoonlijke, eigen toon.
Het beste wil ik hier aanhalen:
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Spelletje voor School
Bob springt bok en zijn kornuiten
staan gebogen - de schavuiten
kijken schijns of hij haast komt....
‘Kop-in’! - hupsa, en hij plompt
over d'eerste - twee ook klaar,
over drie, zoo na elkaar
heel een rijtje naar de school:
Hupsa! Kop-in! wat een jool!

Dit is goed gezien en goed weergegeven.
Behalve de mondaine, gewild-ordinaire toon van enkel verzen (wanneer het
Fransche woord slechter is dan het Nederlandsche, waarom dan het eerste te
gebruiken?) valt in de sonnetten de weinige overeenstemming der quatrainen met de
terzinen op. Het aangolvende deel van het sonnet is in den regel direct aanschouwd,
doch de volgende zes regels hangen er dan maar losjes, bedacht, bij; ja dikwijls strijdt
zelfs de stemming van het eerste met die van het laatste deel. Een sterk voorbeeld
hiervan is wel het volgende:

Een late roos
Een late roos in herfst-seizoen,
verlegen met haar kleuren,
- zoo tusschen al vertintend groen
háár zomerblond gebeuren staat eenzaam nu in najaars-noen
om 't scheiden mee te treuren,
maar met een zachten zonne-zoen
zet herfst haar toch tot fleuren.
Als zoó veel liefst van blijde jaren
mij gaat ontvallen door den tijd
en slechts te minnen blijft 't verleden,
dan kan het wonder in mij klaren,
wen eén als vriend zich mij nog wijdt
en met mij gaan wil door het heden.

Beginnende met een laag-muzikale toon, ietwat droefgeestig, is het vervolg klaar en
betoogend van toon.
De verdienste van Ernst Groenevelt ligt in het dikwijls zoo goede waarnemen der
kinderziel, en het zuiv're uitbeelden van eene kleine aandoening.
JAN J. ZELDENTHUIS
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Uit het leven van een schaatsenrijder
door Cyriel Buysse.
I.
Het kleine plekje bij den Lusthof.
Ik wil u een en ander vertellen uit het leven van een schaatsenrijden.
Die schaatsenrijder ben ik.
Ik heb zóóveel, in verschillende landen, op schaatsen gereden, dat het
schaatsenrijden in mijn leven een stuk leven op zichzelf geworden is.
Ik herinner mij nog die jonge, sterke jaren mijner jeugd, met die lange, saaie winters
buiten, waar het ijs dan eensklaps, als onder de macht eener tooverroede, kleur en
fleur en beweging in bracht.
Het was er ineens, na eindelooze dagen van grijze eentonigheid; ineens, op een
frisschen, prikkelenden morgen: velden en boomen wit-berijpt, de harde grond
klinkend onder de voetstappen, de neusgaten der paarden dampend en de zon die
nevelig-oranje aan den blauw-wazigen einder oprees met korte, gouden stralen, die
alom miljoenen en miljoenen diamanten deden fonkelen.
Even buiten 't dorp, op korten afstand van ons huis, lag de Lusthof. Die Lusthof
heette te zijn het zomerverblijf van den dorpsnotaris. n Zonderlinge fantaisie! Een
villa-achtig gebouwtje in roode steen met châlet-dak, zoo iets als men ziet afgebeeld
op goedkoope chromos en prent-briefkaarten. Het lag aan den voorkant langs den
trekweg van 't kanaal en aan de achterzijde grensde het aan een stuk weiland, dat
gedeeltelijk tot lusttuintje was ingericht. Er stonden banken, er waren priëeltjes, er
lag een vijvertje met roode vischjes en een fonteintje, dat tusschen rotsblokken van
sintels opspoot; en op een grasveldje prijkte een groote, glazen bol, waarin de gansche
omgeving zich wanstaltig en gedrochtelijk weerkaatste.
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De dorpsnotaris, die in het dorp zelf, op nog geen tien minuten afstands, een prachtig
oud huis, met een heerlijken, uitgestrekten tuin bewoonde, kwam 's zomers, op den
Lusthof, af en toe enkele uren doorbrengen. Een onzinnig idee, een dorpsprotserige
aberratie, om te kunnen zeggen, dat hij een ‘binnen’ en een ‘buiten’ had. Hij deed
er niets; er was ook niets te doen; hij liep een paar keer rondom zijn onnoozel tuintje,
keek naar de schaarsche bloemen en deed even het fonteintje spuiten; en ten slotte
ging hij zitten op een bank tegen den achtergevel van het huis, waar hij dan nurksch
bleef vóór zich uit staren, tot hij er eindelijk genoeg van had en met trage, stramme
schreden door de velden naar het dorp terugkeerde. De villa zelve, voor zoover ik
weet, is nooit ook maar één enkelen dag bewoond geweest.
Wat voor mij en een paar andere jongens van mijn leeftijd de aantrekkelijkheid
van den Lusthof uitmaakte, was het kleine stukje weiland dat achter het tuintje lag
en geregeld 's winters onder water liep. Dat kwam zoo omdat de gekke notaris de
eene helft van het stuk weiland, dat hij in lusttuin had herschapen, eenigszins had
laten ophoogen en daardoor al het water naar het laag-liggend gedeelte had gedreven.
Het vormde daar een soort plasje van niet meer dan een paar honderd vierkante meters
oppervlakte en zóó ondiep, dat het dadelijk bevroor en zonder eenig gevaar kon
bereden worden, terwijl er op de grootere wateren nog in de verste verte maar geen
sprake was van schaatsenrijden.
Daar, op dat plekje, heb ik als jonge jongen mijn eerste ijsschreden gewaagd. O,
dat eerste komen op het maagdelijk ijs, het donker ijs, donker als water, met het gras
dat er nog groen doorheen schijnt, als door een schoonen, breeden spiegel! Zal het
reeds dragen, na die slechts een of twee nachten vorst, of zal het kraken en breken,
met modderig-opspattend water, over den mooien, gladden spiegel? Een voet gewaagd
en eens gedrukt. Het kraakt, er komen sterren in, maar het schijnt toch te kunnen
dragen. Jawel, het draagt, het draagt; het kraakt al minder een eind verder; ik schuif
er glijdend overheen; ik voel mijn hart popelen en mijn oogen stralen; ik keer terug
naar den kant en bind met hijgende haast mijn schaatsen aan. Ik ben alweer de eerste,
de éérste; ik geef het mooie voorbeeld, dat straks met uitgelaten vreugde door de
verraste schooljongens nagevolgd zal worden. Ik sta op mijn schaatsen op het
maagdelijk, donker ijs, ik rijd er overheen, ik voel mij zweven als een vogel, een
dolle blijheid
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zweept mij op, er bestaat niets meer voor mij op de wereld behalve het verrukkelijk
genot van 't schaatsenrijden!
De zachte zon rijst hooger aan den einder en glinstert over de wonderschoone
tooverwereld van zilveren rijp en fonkelende diamanten. Daar ligt het dorpje stil te
baden in die heerlijkheid, met de cijfers en de wijzers van de uurplaat op den kerktoren
die tintelen als goud; daar staat de oude, houten molen droomerig op zijn berm, als
een sterke, kalme reus, die met gekruiste armen in starende bespiegeling van al zijn
vroegere vermoeienis schijnt uit te rusten; daar komen in de verte reeds de
schooljongens, die nog niets vermoeden, die mij nog niet zien en als een troepje
uitgelaten vogels klepperen en snateren, de kragen opgetrokken, de schouders
huiverend, de verkleumde handjes in hun dikke, wollen wanten. Maar eensklaps
hebben zij mij ontdekt en zij komen gevlogen; en in een oogwenk is het ijsveldje vol
van hun drukte; en zij rennen, glijden, struikelen, buitelen en vallen, terwijl het alom
luid opdreunt van hun dolle, wilde, uitbundige pret.
Maar... daar komt meteen over het veld een strenge, stramme, donkere gestalte
aan: meneer de dorpsnotaris, bezitter van den Lusthof en van 't verdronken stukje
weiland, dat er bij behoort!
De pret verstomt, de jongens dringen stil en schuchter op een hoekje bij elkaar.
Ik voel een groote, gróóte droefheid als 't ware verstijvend over mij neerkomen en
rijd nog slechts met lustelooze slagen door. Wat zal hij zeggen! Zal hij onze vreugd
verstoren, ons met ruw gebaar, tyranisch van het heerlijk ijsveldje wegjagen! Daar
is hij. Met stramme beenen komt hij uit den hollen landweg, schrijdt dwars over het
weiland, langs den rand van het ijs heen, blijft daar even onbewegelijk staan kijken.
Hij zegt niets, maakt geen gebaar, schreeuwt geen bedreiging uit. Ik rijd maar
door, en doe mijn uiterste best om kalm en mooi te rijden. Wie weet: misschien
interesseert het hem, misschien kan dàt hem nog vermurwen! Dat duurt zoo enkele
minuten, in knellende onzekerheid. Steeds roerloos staan de jongens op een hoopje,
als versteend door mijn durf, zonder zelven nog iets te durven. Dan gaat hij eindelijk
langzaam heen. Wij verademen, verádemen! Maar nog even staat hij en dadelijk
weer prangt de griezeling. Zal hij nu toch... op 't laatste oogenblik... toen alles reeds
gered scheen...? Neen; wat hem daar nog even geboeid houdt is een molshoopje,
niets anders dan een versch molshoopje in 't korte gras. Hij trapt het open
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met den voet, en goddank is hij eindelijk weg, weg op zijn schrale, stijve beenen,
door zijn hekje, in zijn onnoozel tuintje, waar het spuitfonteintje nu gestold is, maar
waar de gedrochtelijke glazen bal potsierlijk glinstert in de heerlijk-stralende
winterochtendzon.
Als een troep jubelende musschen vloog de knapenbende dadelijk weer joelend
over 't ijs. Zij renden en gleden en zwierden daar nog een poosje rond en toen
spoedden zij zich huiswaarts, om algauw wat te gaan eten en daarna terug te komen,
met ijssleedjes en schaatsen, voor den ganschen, langen namiddag, want zij hadden
vrij dien middag, niet omdat er ijs lag, maar omdat het een donderdag was.

II.
De ‘wal’ van 't Armenhuis.
Het kleine ijsveldje achter den Lusthof voldeed ons echter slechts zoolang en in
zooverre er geen betere gelegenheid te vinden was. Het was al spoedig ‘doodgereden’
en als het door bleef vriezen wendden onze gretige jongensoogen zich gauw genoeg
naar een andere richting.
Op korten afstand van het dorp lag het Armenhuis, omgeven door een prachtigen
‘wal.’ Daar was het heerlijk te rijden, maar het ijs moest eerst goed sterk zijn, want
de wal was diep en had menige gevaarlijke plaats. Elken dag, vóór of na ons sjouwen
bij den Lusthof, gingen wij er eens naar kijken en het ijs probeeren, tot het eindelijk
als een jubel- en triomfkreet weerklonk:
- De wal van 't Oarmhuis ligt stirk!
Van dat oogenblik af, was het peuterveldje achter den Lusthof definitief verlaten.
Wij kwamen met onze schaatsen bij den vijver van het Armenhuis en 't was een
heele durf om er den eersten voet op te zetten. Ik herinner mij meer dan eens daarheen
gegaan te zijn en ook teruggekomen, zonder mijn schaatsen te durven aantrekken.
En ik herinner mij ook hoe Guus Boevers, de waaghalzige zoon der groote boerderij
welke daar aan den oever lag, ons eens minachtend om onzen angst bespotte en zelf,
in dolle vermetelheid, de eerste schreden op den dichtgevroren vijver deed. Hij was
groot, zwaar, lomp en dik en ik zie hem nog met geweld op zijn breede klompen
over 't ijs loopen, dat zienderoogen onder zijn gewicht inzakte en akelig kraakte,
alsof het ieder oogenblik zou breken. Maar het brak niet en de waaghals kwam
behouden terug
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aan den oever en lachte ons uit en vroeg ons of we soms een varkensblaas om onzen
hals wilden binden, zoodat we niet zouden verdrinken als we doorzakten. Toen
schaamden wij ons diep en bonden onze schaatsen aan.
Dat rijden op den vijver van het Armenhuis was een emotievol en rijk-afwisselend
genot. Het had iets griezeligs en tevens iets gezelligs, dat andere ijsbanen niet hadden.
't Was eerst een lange, rechte, tamelijk breede sloot, dan een bruuske, korte, smalle
bocht tusschen rechts en links overhangende struiken, dan de eigenlijke vijverkom,
breed en mooi, met een begroeid eilandje en een eendenhuisje in het midden, dan
weer een bocht en een vernauwing en eindelijk een tweede rechte lijn met een
gewelfde steenen brug er over, die zich, na een laatste, breede bocht, bij de eerste
rechte lijn aansloot. Zoo vormde het gansche erf van 't Armenhuis een tamelijk groot
eiland, waarop allerlei gebouwen stonden: de lange, geelgekalkte,
twee-verdiepingen-hooge vertrekken der oude-mannetjes en oude-vrouwtjes, het
hospitaal, de keukens, de kerk, de boerderij. Er was daar altijd leven en beweging.
Hier zag men de oudjes moeizaam kuieren, gebogen steunend op hun stokjes, of
roerloos zittend in een lange rij op een bank in de zon langs een muur, de stokjes,
waarop hunne handen leunden, dan gekneld tusschen hun knieën; daar waren 't de
weeskinderen, die kakelend onder elkander op een pleintje speelden of hun les
opzegden; nog verder was het de bedrijvigheid der boerderij, het op-en-afrijden van
karren en wagens, 't gekadanseerd geluid van vlegels in de schuur, 't eentonig zoemen
van een wannemolen. De nonnetjes die het gesticht beheerden liepen geruischloos
heen en weer: stille, zwarte verschijningen met witte borstdoeken en witte kapjes,
frissche gezichten en zacht-glimlachende oogen, opeens gansch onverwacht ergens
opduikend om een hoekje, opeens gansch onverwacht ergens verdwijnend in een
deurtje, als vlijtige, nijvere bijtjes, die wel overal tegelijkertijd zouden moeten zijn
en zich maar nooit een oogenblikje ontspanning of rust mogen gunnen.
Dat alles reden wij voortdurend langs en wij zagen dat alles. En de gansche vijver
had voor ons een soort van eigen en van eigenaardig leven, dat medeleefde in
afwisseling en stemming, met wat langs zijn oevers al gebeurde of met wat er was
te zien. Het eerste rechte eind, waar dikwijls langs den muur de oudjes zaten, was
als iets strams en stijfs en wel vervelend in zijn onbewogen eentonigheid. 't Had iets
inspannends om daar langs te rijden, alsof de gang verloomde en
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geremd werd over het weerbarstig-schrapend ijs. Maar bij het witte kerkje met zijn
puntig klokketorentje werd het dadelijk veel lichter. Het was of daar iets zachts stond
te glimlachen en te troosten; en haast altijd was daar ergens om en bij de silhouet
van 't een of 't ander nonnetje, komend uit het kerkje, gaande naar het kerkje, even
naar ons opkijkend met ingetogen blik en dadelijk weer de oogen van ons afwendend,
zonder dat men eigenlijk beseffen kon of het raadselachtig, stille wezen ons vermaak
wel goed dan afkeurde. Even voorbij het kerkje waren de keukengebouwen en
daarnaast het hospitaal. En wat wij ook al deden, een onoverwinnelijk gevoel van
displeizier maakte zich daar van ons meester. Het ijs lag er steeds onbetrouwbaar en
had er een vuilgele kleur; en juist in de bocht, de benauwde, smalle bocht waar takken
van heesters overheen hingen en waar het hospitaal stond, loosde een vieze goot
haast aanhoudend een grijs straaltje lauwachtig water, dat daar het ijs totaal bedierf
en ons noodzaakte langs den smallen overkant bijna tot in het oevergras te rijden.
Wij griezelden van dat plekje. Het vergalde ons telkens, bij elken omrit, voor een
poosje 't genot van den tocht; en wij waren er allen vast van overtuigd, dat dat akelig,
grijs-lauw water zooiets was als het weeë aftreksel van al de ziekten en de kwalen,
waaraan die afgeleefde oude mannetjes en vrouwtjes al sinds jaren laboreerden. Gek
idee en dat zich toch zoo onuitroeibaar-sterk in ons frisch en gezond
kwâjongensgemoed vastankerde! Nu nog, na al die jaren, zie ik duidelijk dat
akelig-vies waterstraaltje loopen en word ik er nog wee van als ik er aan denk.
Doch wij kwamen spoedig op den grooten, ronden vijver met het kleine eilandje
en daar was alles wel loutere vreugd en genot. Men kon er ruim in lange, breede
slagen zwieren, het ijs was er gezond en sterk en zuiver en de omgeving liefelijk en
riant. Daar lag, aan den rechteroever, midden in haar schoonen, naar den vijver
afglooienden boomgaard, de groote boerderij van Boevers, met roze gebouwen en
groen-en-witte geverfde deuren en luikjes; daar liep een kronkelende landweg, beplant
met hooge, forsche eiken en alom den vijver groeiden heesters, waarin haast altijd
fladderende benden sijsjes hingen, lieve geel-en-bruine vogeltjes die zich te goed
deden aan de verdorde katjes van de elzestruiken en af en toe met fijne piepstemmetjes
jubel-kwetterden, heel fijn, heel zacht en ingetogen, maar met verrukkelijke
zilverklankjes, die schenen te getuigen van al 't mooie dat ze zingen konden, als ze
dat maar wilden.

Groot Nederland. Jaargang 15

567
Daar hielden wij ons altijd gaarne heel lang op. Het kostte moeite om er weg te
komen. Er was voortdurende afwisseling en men ademde er ruim en vrij. Een van
de groote attracties was er het leven op de boerderij van Boevers. Er was daar altijd
iets te doen, iets te zien of te hooren en niet zelden kwam de dikke Guus Boevers
aan den rand van 't ijs staan en bemoeide zich met onze bedrijvigheid. Ik kan niet
zeggen, dat wij zeer veel van hem hielden. Hij was ons wel wat te spotzuchtig
aangelegd en wij voelden steeds een beetje angst voor hem. Maar het was een
levendig-opgewekte kerel, een durver vol verrassingen en dat boezemde ons wel
belangstelling en ontzag voor hem in. Hij kon daar zoo meedoogenloos met ons staan
spotten, bewerend dat wij knoeiers waren, dat wij niets van 't schaatsenrijden kenden
en hij ging weddenschappen met ons aan, dat hij, zonder schaatsen, op zijn klompen,
vlugger den vijver om zou toeren dan wij op onze ijzers. En waarachtig, hij deed het;
hij kwam met zijn vuile klompen op het ijs, tot onze groote ontstemming en ergernis
het ijs bemorsend; en daar begon de wedren: hij met dreunende reuzenschreden
loopend, wij naast hem aanrijdend, met zwoegende armen en beenen; en zóó
reuzesterk en taai was hij, dat hij ons niet zelden overwon. Toen juichte hij minachtend
en schold ons uit voor luiaards en dreigde ons zijn grooten waakhond achterna te
zenden, om ons opte porren.
Aan dat beest hadden wij allen een geweldigen hekel en Boevers wist dat wel. Het
was een groot, sterk dier met gele huid en donkere snoet, die meestal, half in half uit
zijn hok gelegen, ons roerloos, met bloed-doorloopen oogen lag te beloeren, maar
die als razend op ons afgestoven kwam zoodra Guus Boevers hem maar even losliet.
Zijn bovenlip stond opgekruld, zijn wreede, witte tanden snauwden, zijn grof geblaf
klonk hol als uit een ton en hij raasde springend langs den oever met ons mede,
getergd en verwoed door 't gekras onzer schaatsen, alsof hij ons elk oogenblik zou
gaan verscheuren. Hij durfde zich echter op den vijver niet wagen; telkens probeerde
hij met één poot, dien hij dadelijk, bij de eerste kille aanvoeling, weer introk, of hij
lepperde even met zijn zenuwachtige, roze tong over 't ijs, alsof hij die geheele breede
vlakte hoopte in te slikken om bij ons te komen; doch daar bleef het bij, hij durfde
niet en wij hadden innerlijke pret in onzen haat en afkeer voor het beest, omdat hij
machteloos was. Maar eens op een ochtend tilde Guus Boevers, die graag zijn hond
tegen ons ophitste, het monster in zijn beide sterke armen op en kwam er zoo mee
op den vijver.
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Gillend vluchtten wij langs alle kanten weg, als een bende verschrikte musschen.
Boevers, proestlachend, zette zijn hond midden op de ijsvlakte neer en schreeuwde:
- Ala, Baron, pak ze!
Het was een doodsbenauwend oogenblik. Wij zaten allen op het kleine
eenden-eilandje gevlucht en van daaruit keken wij met kloppend hart. Maar onze
angst veranderde al spoedig in wild-uitbundig hoonen spotgelach. Nooit heb ik
koddiger en belachelijker tafereel aanschouwd. De groote hond, doorgaans een en
al bloeddorstige verscheuringswoede, stond daar als een stramme, gedrochtelijke
pop op 't gladde ijs en wat hij ook al deed en hoe of hij zich ook inspande, geen stap
kwam hij verder. Hij gleed voortdurend uit en struikelde, zijn dikke, grove pooten
schoten van onder hem weg, hij viel op zijn achterste, krabbelde met moeite weer
overeind, gleed nogmaals en viel opnieuw, als een onnoozel sukkelkind, dat zijn
allereerste schreden waagt. Hij jankte en piepte van ellende, hij hijgde amechtig en
lepperde weer af en toe met zijn lange, roze tong over het ijs, alsof hij het wou
opslikken, en zijn wreede oogen loerden gretig naar den veiligen oever, het eenige
doel waar al zijn krachten naar streefden en dat hij machteloos poogde te bereiken.
Wij gilden en sjouwden als wilden op ons eilandje. Wij kwamen er al spoedig
vandaan en omringden zwermend onzen stumperigen vijand en zijn meester. Guus
Boevers glimlachte zuur. ‘Ala, loeder!’ schold hij op zijn hond en trapte hem vrij
onzacht met zijn klompen vooruit, waarbij de hond telkens weer jankte en struikelde.
Eindelijk was hij aan den kant en liep zich druipstaartend in zijn hok verschuilen.
Een luid hoezeegejouw steeg uit de jongensbende op.
- Wacht 'n beetsen; 'k zal ulder goan hên! dreigde Guus, weer op ons afkomend.
Wij waren banger voor Guus dan voor zijn hond op het ijs en haastig zwierden
wij maar eens in volle vaart den vijver rond.
***
Wat lijkt dat alles nu lang en ver verleden en toch zoo levendig nog in het geheugen!
Ik herinner mij nog enkele van die jongens en heb ook hun namen onthouden. Er
was een Peetse Kins, een Bruuntje Geelewie, en er waren drie broeders: Dolfken,
Mielken en Fontje Vervaet. En een drietal jaren geleden, juist één jaar vóór den
oorlog,
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die zoo schandelijk ons mooie land verwoest heeft, was ik toevallig 's winters weer
op 't dorp en uit oude herinnering ging ik eens wandelen tot aan den ‘wal van 't
Oarmhuis’ waarop, naar men mij vertelde, schaats gereden werd.
't Was er nog net precies zooals meer dan dertig jaar geleden, in mijn jongen tijd.
Nog steeds kuierden er de oude mannetjes en vrouwtjes op stokjes en krukjes of
zaten er peinzend uit te rusten in de zon; nog steeds joelden er spelende kinderen op
het pleintje vóór de kerk; en ook de nonnetjes liepen er nog stil en ingetogen heen
en weer; en ook het vieze, grijslauw waterstraaltje stroelde nog, het ijs bedervend,
in de smalle bocht; en over den vijver reden jolig op en af de jongens, zooals wij
zooveel jaren vroeger zelf hadden gedaan. De groote boerderij van Boevers stond
daar nog altijd met dezelfde roze muren en dezelfde wit-en groen geverfde deuren
en luikjes; en in het hondenhok lag er een waakhond; en in de heesters om den vijver
hingen fladderende benden sijsjes, die van de droge katjes uit het elzenhout genoten
en af en toe heel zacht en liefelijk kweelden, met zilver-stemmetjes in ondertoon
gehouden.
Ik keek en hoorde dat alles aan met stillen weemoed en emotie. Het was iets van
mijn eigen, lang vervlogen, jonge jeugd, dat zich daar afspeelde. Hoevelen zouden
er nog wel in leven zijn van dezen die daar met mij rondzwierden, en waar zouden
zij zijn, en hoe zou het hun verder in het leven zijn gegaan? Maar eensklaps bleef ik
roerloos staan en sperden zich mijn oogen open van verbazing. Wat?... Wat zag ik
daar? Was dat niet precies een van mijn vroegere kameraadjes; leek dat niet precies
op Peetse Kins,... wàs dat niet Peetse Kins in eigen persoon, die slungelachtige,
zestienjarige knaap, die daar met de anderen ronddraaide! Het was immers niet
mogelijk; het was gezichts- en zinsbedrog; en toch: hij leek zóó sprekend, dat ik naar
hem toe ging en op den man af vroeg:
- Hoe hiet-e gij, manneken?
Vreemd keek hij mij aan en een lichte kleur kwam over zijn geelachtige wangen.
Zijn blauwe oogen schuchterden even en keken naar den grond, net Peetse Kins
wanneer hij gegeneerd was. Hij glimlachte bedeesd en aarzelde met zijn antwoord.
- Hoe hiet-e gij? drong ik nog eens, vriendelijk-bemoedigend aan.
- Beziel Kins!
- Zij-je gij misschien de zeune van Peetse Kins?
- Joaj ik, meniere.
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Een stilte. Star keek ik hem aan. Een wereld van herinneringen golfde door mijn
gemoed.
- En ou voader? Leeft hij nog? vroeg ik eindelijk.
Een weeke glimlach zweefde over 's jongetjes gelaat:
- O, nien hij, meniere, hij es al zeu laaë deud!
Ach! wat trof mij dat pijnlijk! En wat was het vreemd, dat het mij zoo pijnlijk trof!
In al die lange jaren had ik zelfs niet eens meer aan Peetse gedacht. Ik was hem totaal
vergeten, ik had hem trouwens nooit anders dan even op het ijs gekend en nu
boezemde mij zijn levenslot eensklaps een zoo diepe belangstelling in.
- Wa was ou voader? vroeg ik zacht.
- Wa blieft er ou, meniere? zei het knaapje, die mijn vraag niet scheen te vatten.
- Wa dat hij was? Wa dat hij dee veur zijn bestoan? lichtte ik toe.
- Boereknecht, meniere. Hij es gestorven te gevolge van 'n verhitheid, in den
oesttijd.
Om ons heen hadden zich van lieverlede de andere bengels in een troepje geschaard,
benieuwd om te weten wat die vreemde meneer aan hun makkertje wel te vertellen
had. En over het ijs kwam ook met trage, stramme schreden een der oud-mannetjes
uit het Armenhuis naar ons toe: een klein, bleek ventje met grijze oogen, die mij
oolijk aankeken, terwijl hij stil glimlachte in zijn vollen, grijzen baard. Hij spuwde
van zich af een straaltje bruin tabakssap, veegde zijn mond, glimlachte inniger en
zei:
- Da es toch precies zijn voader, e-woar, meniere?
- Precies, antwoordde ik met overtuiging, zonder verder veel aandacht aan het
oudje te wijden. Maar hij zelf kwam zich opdringen, duwde zijn verschrompeld
gezicht onder mijn neus, keek mij strak aan, met zijn lachende grijze oogen en ging
voort:
- Weet ge 't nog, meniere, den tijd da w'hier al te goar op de wal reejen en da Guus
Boevers mee zijne greuten hond achter ons kwam?
Verbaasd keek ik het oudje aan. Hoe wist die? Hoe kon hij weten wat er destijds...
Ik keek hem aan met scherper aandacht en eensklaps kwam het mij voor alsof ik ook
dàt gezicht reeds vroeger ergens had gezien. Doch waar, in welke verre oorden, in
welke lang vervlogen tijden? Hij glimlachte, hij bleef maar aldoor glimlachen, zijn
oolijke grijze oogen strak op mij gevestigd; en eindelijk zei hij:
- Meniere, 'k geleuve da ge mij nie' n herkent.
- Nien ik, 'k 'n herken ou niet, antwoordde ik met volle oprechtheid.
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- Bruuntje Geelewie, herinnert-e gij ou Bruuntje Geelewie nie meer? glimlachte hij.
Bruuntje Geelewie! Ineens ging mij een helder licht op! En meteen herleefde ik
vol innige emotie, weer in het ver verleden. Bruuntje Geelewie! Mijn tijdgenoot,
mijn ijsmakker van vroeger, evenals Peetse Kins, evenals Dolfken, Mielken en Fontje
Vervaet, en zooveel anderen! Was dàt Bruuntje Geelewie, dat sukkelventje uit 't
oudmannenhuis, dat stakkerdje, dat menschenwrak! Een grenzelooze weemoed greep
mij aan en 't was alsof ik mijzelf daar zag staan, oud, versleten, gebroken, een ruïne.
- O, Bruuntje, zij-de gij Bruuntje! riep ik, haast niet kunnende gelooven.
- Zeker, meniere, zeker, herhaalde het ventje, nog meer verbaasd over mijn
ontdaanheid dan ik over zijn bedroevende aftakeling. En in korte, stil-geresigneerde
woorden, vertelde hij mij iets van zijn leven.
Hij had zooveel en hard gewerkt. Tè veel, tè hard, om maar een hoop geld te
verdienen, zei hij. Hij ging ieder jaar naar Frankrijk, om er den oogst te helpen doen.
Hij en de andere Vlamingen, die met hem medegingen, werkten daar om zoo te
zeggen dag en nacht; en daar was hij niet sterk genoeg voor, dat had hem geknakt.
Hij was er doodziek geworden, men had hem naar zijn land teruggebracht en zoo zat
hij nu in 't Armenhuis, om er zijn leven te eindigen.
Zijn leven te eindigen! Nu reeds! Hoe oud was hij dan wel?
- Twie en vijftig, zei hij glimlachend.
Twee en vijtig! Hij zag er wel zeventig uit! En hij was jonger dan ik!
Ik had daar wel willen weg zijn; en het speet mij, dat ik er gekomen was. Ik voelde
ineens den afstand, het verleden, al die lange, lange jaren loodzwaar op mijn eigen
leven drukken. Het kwam mij voor alsof ik nog de eenig overgeblevene, de eenig
levende was in een oord van afgebeulden en van dooden. Maar ik dacht ook weer
aan de anderen uit dien tijd en wilde weten wat er ook van hen geworden was.
- Guus Boevers? vroeg ik.
- Deud, meniere; verongelukt mee zijn peirden.
- Dolfke Vervoat?
- Euk deud: deudgedronken!
- Mielke Vervoat?
- Noar Amerika.
- Fontje Vervoat?
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- Euk noar Amerika.
Ik zweeg. Een pijnlijk heimwee, een stille droefheid sloop in mij neer, zoo iets
gelijk de stille, grijze, kille mist, die alom over het land ging hangen. 't Begon te
avonden en te nevelen, een bleeke, roze schemering tintte nog vagelijk het westen
en in het grijs kerktorentje van 't Armenhuis tampte in kadans een klokje. Enkele
knapen bonden reeds hun schaatsen af en de sijsjes in de elzestruiken waren druk
onder elkander aan het tjilpen en aan 't piepen, vóór ze zich ergens tot de nachtrust
gingen wegschuilen.
Ik haalde iets uit mijn zak en gaf het aan Bruuntje. Zijn oogen glommen en hij
dankte mij vurig. Ik drukte hem de hand tot afscheid.
- Zilt-e nog ne kier weere komen, meniere? vroeg hij, gretig mij nastarend.
- Zeker, Bruuntje, zeker.
Maar ik voelde wel, dat ik er niet meer komen zou.
*

**

Wat ben ik in mijn verhaal ver afgedwaald, of, beter gezegd, wat ben ik hard den
tijd vooruitgeloopen! Want er ligt nog zooveel in mijn schaatsenrijdersleven tusschen
dat ver verleden en de gebeurtenissen van den tegenwoordigen tijd. Ik heb nog niet
eens definitief van den ‘wal van 't Oarmhuis’ afscheid genomen en dat behoor ik
toch te doen alvorens verder te vertellen.
*

**

Welnu, onze pret op den ‘wal van 't Oarmhuis’ duurde tot de dooi inviel, of... totdat
Stien Smijters ‘de boantjes kwam vermeurden.’
Stien Smijters!... Ik wed dat nu nog, na zooveel lange jaren, onder de
hedendaagsche dorpsjeugd aldaar, een traditie van angst, haat en gruwel tegen den
naam en de herinnering van dien afschuwelijken man bestaat.
Stien Smijters, een voorbestemde naam! Het was, toen ik hem als knaap van vijftien
leerde kennen, een oude, stoere, grijze, forsche kerel, met een kreefte-rood, als 't
ware rood-gekookt gezicht, waarin twee kleine, hardblauwe varkensoogjes je valsch
aanloerden. Nooit heb ik dien vent zien glimlachen of lachen. Dat kon hij niet. Altijd
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stond zijn tronie stug en norsch, alsof hij iedereen verdacht van kwaad en overal
vijanden zag. Het was een slecht gezicht.
Hij was zoowat van alles in het Armenhuis. Toeziener, boer, werkersbaas, ik weet
niet wat al. Hij had geen vaste taak, doch men zag hem overal. Soms reed hij met de
paarden, soms stapte hij achter den ploeg, soms stond hij als een sjouwer hout te
klooven. Iedereen, oud of jong, man of vrouw, van klein tot groot, was bang voor
hem. Het heette, dat hij de menschen soms ranselde met zijn zweep en dat zelfs de
nonnetjes hem vreesden. Maar zij hadden hem noodig: hij werkte als een lastdier en
waakte als een hond; hij dronk niet, ging nooit uit, eischte niets voor zichzelf en dat
alles verwekte een soort eerbied en een grenzeloos ontzag.
Ondanks zijn gevorderden leeftijd was hij sterk, ellendig sterk. Ik geloof niet dat
er een pootiger, sterker kerel in den omtrek was te vinden. Wie onder zijn klauwen
geraakte mocht beven en sidderen!
Hij zag wel ons spel op het ijs, hoewel hij zich hield alsof hij het niet zag. En ook
wij hielden hem scherp-nauwkeurig in de gaten, omdat wij precies wisten wat wij
van hem te verwachten en te vreezen hadden. Dat hing heelemaal af van den toestand
van het ijs. Stien Smijters, die nergens bang voor was, had een doodsangst om te
verdrinken. Er was geen sprake van dat hij zich op den vijver wagen zou zoolang
het ijs er niet muurdik en sterk lag, maar eenmaal als 't zóóverre kwam, dan waren
wij geen oogenblik meer veilig.
Hij joeg ons niet weg, schold ons niet uit, sprak geen woord, maar op een of anderen
ochtend liep de afgrijselijke treurmare van mond tot mond onder de schooljongens:
- Stien Smijters hêt de boantjes op de wal van 't Oarmhuis vermeurd!
Ik herinner mij nog die droefheid, die wanhoop telkens als dat ellendig nieuws
ons bereikte. 't Was om er bij te schreien en de moedeloosheid zonk ons als een
onmacht door de knieën. Wij wilden 't nog maar niet zoo dadelijk gelooven, er bleef
nog een kleine mogelijkheid, een zwak straaltje hoop; maar jawel... zoodra wij bij
den vijver kwamen zagen wij reeds van op een afstand de ellendige verwoesting:
overal vierkante bijten met de bijl gekapt, de uitgebroken stukken alom over het ijs
verspreid en meestal er reeds aan vastgevroren; en, tot toppunt van ellende, hier en
daar asch en sintels rondgestrooid, zoodat alle mogelijkheid van ook nog maar eventjes
te rijden onherroepelijk verkeken was.
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Het is mij slechts één keer gelukt den lammeling zijn vernielingswerk te zien
verrichten, want hij deed dat meestal 's avonds, gemeen en verraderlijk, nadat wij
vertrokken waren. Maar dien keer, dien éénen keer woonden we 't bij en wij hebben
ons gewroken, of liever: hij zelf heeft ons gewroken op een wijze waarin ik mij nu
nog kan verkneuteren.
Dat was op een zaterdagmiddag, na schooltijd. Wij hadden extra-les gehad
(extra-les wanneer er ijs is!) en kwamen haastig en hijgend met onze schaatsen onder
den arm op den vijver aan, toen het reeds begon te schemeren.
Hij was bezig!... Reeds op een afstand hadden wij slagen gehoord, als van een
houthakker die boomen velt. En wij dachten werkelijk dat men ergens boomen aan
't omhakken was, toen wij hem eensklaps zagen, den zwaren rug naar ons gekeerd,
groote gaten slaande met zijn bijl in 't schoone, sterke ijs!
Onze woede en emotie waren onbeschrijfelijk. Eén wensch steeg als een kreet uit
aller hart: ‘Kon hij nu toch zelf maar door het ijs zakken en verzuipen!’ Doch die
wensch hielp niets en een van ons, Mielken Vervaet, die meestal niet malsch
uitgevallen was, schreeuwde hem razend een scheldwoord toe:
- Smeirlap!
Tot onze diepe verbazing ging hij kalm door met ijshakken, zonder in 't minst
eenige notitie van de beleediging te nemen. Eerst later vernamen wij, dat hij vrij doof
was en den uitroep niet gehoord had. Maar Mielken, en wij allen, nog heviger
geprikkeld door zijn ongestoordheid, holden om den vijver heen, kwamen vlak vóór
hem staan en herhaalden daar een tiental keeren, met gebalde vuisten, het beleedigende
scheldwoord:
- Smeirlap! Smeirlap! Smeirlap!
Toen keek hij op en verstond. Een soort van schok voer door zijn lichaam, hij
sprong naar den oever, met zijn bijl in de hand, klom op den rand, zich aan de takken
optillend, holde ons achterna.
Wij, natuurlijk, hadden reeds het hazenpad gekozen. Wij renden uit al onze kracht,
heelemaal niet zoo zeker dat wij zouden ontsnappen, want hij zat ons nauw op de
hielen, toen wij eensklaps achter ons een doffen smak en een gil hoorden en, schichtig
omkijkend, hem tegen den grond zagen liggen. Hij krabbelde weer op, maar, in plaats
van ons verder na te zitten, zagen wij hem stuiptrekkend tegen een boom gaan staan
en daar een vuilen zakdoek op zijn hoofd drukken, die
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dadelijk breed-rood gekleurd was. Wij hoorden hem een paar keer kreunend zuchten
en dan keerde hij zich om, zonder een blik, zonder een woord, zijn bijl onder den
arm, als een dolle stier, die den genadeslag gekregen heeft.
Ik herinner mij niet meer of wij hem dan ook nog triomfantelijk nagejouwd en
uitgefloten hebben. Het zal wel zoo iets van dien aard geweest zijn. Maar wèl herinner
ik mij dat wij ons nooit meer, zoolang hij leefde, - en dat heeft nog wel enkele jaren
geduurd - op den ‘wal van het Oarmhuis’ gewaagd hebben.
Wij hadden ondertusschen andere oefeningsvelden ontdekt.

III.
De Meylegemsche Meerschen.
Even voorbij den Lusthof, achter een soort van dam waarover, dwars door het weiland,
een steenweg liep, strekten zich ver en wijd de Meylegemsche meerschen uit.
Ik heb steeds een groote liefde gevoeld voor de Meylegemsche meerschen. Iets,
- ik weet niet wat -, heeft mij daar altijd, van kindsbeen af, aangetrokken en trekt er
mij nu nog aan.
Het waren breed-uitgestrekte weilanden, met verre boomen aan den einder; gelegen
tusschen den begroeiden berm van het kanaal links en de opgolvende landouwen
rechts, als een wijd en stil-glanzend groen meer onder den schoonen, hoogen hemel.
De strakke lijn langs het kanaal met de evenwijdig van elkaar gespatiëerde boomen,
had geen bijzondere bekoring, maar de andere zijde, naar de velden toe, was een en
al liefelijke poëzie. Daar golfden korenakkers, daar somberden bosschen, daar strekten
zich dreven uit tot ver in 't land; daar waren intieme hoekjes, die steeds zonnelachten,
daar stonden huisjes en boerderijtjes als geschilderd: roze, gele, groene, met pittoreske
stroodaken en blinkende ruitjes; en er lagen twee kleine dorpen aan den rand:
Meylegem-Noord en Meylegen-Zuid, elk met een ouderwetsch kerktorentje, het eene
grijs, het ander wit, die wijd over de boomen, de landouwen en de weiden heen, als
't ware reikhalzend en een beetje naijverig, van verre naar elkaar stonden te kijken.
Meylegem-Zuid was mij 't liefst. Misschien wel omdat het verst-verwijderd en
daardoor voor mij zeldzamer te bereiken was. Misschien ook wel eenvoudig omdat
het Meylegem-Zuid heette en dat zuid ons meer aantrekt dan noord. Misschien ook
nog, omdat het een wit kerkje
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had terwijl het ander grijs was en dat het witte vriendelijker schitterde tusschen het
groen dan 't grijze. En misschien eindelijk ook wel om iets dat ik mij zelf toen nog
niet kon bewust zijn en dat zich eerst later openbaren zou. Hoe dan ook,
Meylegem-Zuid was mij het dierbaarst en een tocht in de richting van
Meylegem-Noord was voor mij meestal een aanloop om verder tot aan
Meylegem-Zuid te geraken.
's Zomers waren die groote weilanden vol grazende koeien, bewaakt door jonge
koewachtertjes, die er een uitbundig vrij leven van kleine wildemannen genoten. Er
was daar altijd levenspret en luide vroolijkheid; er klonk daar onophoudend
juichgezang en zweepgeklap: er brandden steeds houtvuurtjes waarin geslachte
kikkers en gestolen aardappels gebraden werden en dikwijls zag men gansche benden
van die bengels, in de verte klein als kabouters, met schepnetten de diepe, stille
slooten en de snel-vliedende beekjes afvisschen en zegevierend naar het dorp
terugkomen met glinsterende vangsten snoeken en baarzen, die nog amechtig-gapend
tusschen de slijmerige mazen lagen te spartelen.
Maar in het najaar werd het er stil en verlaten en met November werden een paar
sluizen in 't kanaal geopend en in enkele dagen stroomde die gansche, wijde vlakte
vol blond en drassig water. Toen werd het als een echte zee, zoo ver het oog kon
reiken. Een wondere zee, levend het eigen, geheimzinnig leven van een zee, nu eens
doodstil zonder een rimpeltje, dan weer klotsend, schuimend, bruisend, met echte,
woeste golven, maar aldoor eenzaam en verlaten, alsof het was een oord van ramp
en van verdelging.
Behalve voor mij! Ik was in dien tijd een paar jaren ouder geworden en ik bezat
een licht en elegant roeibootje, waarmee ik 's zomers op 't kanaal ging varen. En
zoodra de groote Meylegemsche meerschen goed overstroomd waren, roeide ik in
mijn schuitje een eind het kanaal op, nam het er uit, droeg het op mijn sterke schouders
over den berm heen en lei het daar op 't blonde water der verdronken weilanden.
O, ik herinner mij nog zoo goed die heerlijke, opwekkende tochten, die overigens
niet zonder eenig gevaar waren. Ik had mijn schuitje sierlijk opgetooid, er woei een
vlaggetje aan de punt, - een wit-en-rood, ik zie het nog, - en zoo roeide ik in witte
trui met forsche slagen naar de dorpjes toe, die daar aan den overkant lagen te
schitteren of te droomen. Het water kabbelde en spatte, de kleine boot ging met de
korte golfjes op en neer gelijk een zeeschuitje en af en toe raasde het mooie vlaggetje
hartstochtelijk in den wind, alsof het zich verzet-
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ten wilde tegen mijn onzinnig-roekelooze onderneming. Soms bleef ik even midden
in het breede water steken. Dan zat ik ergens op een ‘bank’ en ik moest ploeteren
om er af te komen. Soms ‘voelde’ ik als 't ware onder mij den diepen afgrond van
een sloot of beek, en 't had iets griezeligs terwijl ik mij afvroeg hoe ik mij daar wel
redden zou indien mijn bootje juist op die plaats omsloeg. Maar 't bootje sloeg nooit
om en ik kwam eindelijk in kalmer water, langs den verrukkelijken oeverrand, waar
al de pittoreske boerderijtjes en de stille dorpjes lagen.
Wat was het daar aardig en hoe leek het alles anders dan het toch in werkelijkheid
was! Zoo'n dorpje, zoo'n boerderijtje, waar men gewend is als voetwandelaar aan te
komen en waar men ineens met zijn schuitje komt aanleggen, 't heeft iets
onwezenlijks, iets geks, dat onweerstaanbaar doet glimlachen. En dat deden ook de
menschen van die dorpjes en die boerderijtjes, wanneer zij mij zoo van verre over 't
water zagen aankomen. Zij stonden vóór hun huisjes of in hun boomgaarden op mij
te wachten en 'k viel daar binnen als een vreemde, rare vogel, die een wondertocht
heeft ondernomen. Het was zoo eigenaardig. De laatste bladeren hingen nog
goud-en-bruin-glanzend aan de heesters en de boomen, en die boomen en heesters
stonden tot dichtbij het water, soms tot in het water, en dat leek op mijn zoo
welbekende streek niet meer; het was iets anders, iets feeërisch, iets uit de fantaisie
van een droom. En het deed mij telkens zoo vreemd aan, dat de boeren en boerinnen
die daar heen en weer liepen toch dezelfde menschen waren, die ik al zoo vele jaren
kende; en dat zij hun gewone taal spraken en hun gewone bezigheden verrichtten;
en dat daar koeien en varkens en kippen over het gras liepen; en dat daar stoeiende
en spelende kinderen waren; en dat daar een waakhond vóór zijn hok lag, die hol en
schor naar mij blafte, zooals alle waakhonden op alle boerderijen doen.
Eerst nadat ik zelf voet aan wal gezet had en den vasten bodem onder mijn voeten
voelde, kreeg ik het duidelijk besef der welbekende werkelijkheid en meteen verzwond
mijn illuzie en onderging ik iets als een indruk van teleurstelling. Het leek alles zoo
gewoon en zoo nuchter; de droom daar, op het breede water, was veel schooner; en
ik spoedde mij terug naar mijn aardig rood-en-wit vlaggend, licht schuitje; en als
een vrije, wilde vogel zweefde ik er verder mee weg over de breede oppervlakte, nu
eens naar den eenen oever en dan weer naar den anderen, telkens weer door nieuwe
illuziën verrast en
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aangetrokken; en zoo kwam ik tot aan 't verste uiteinde der overstrooming, tot aan
Meylegem-Zuid, dat reeds van verre zijn ouderwetsch, zoo liefelijk wit kerkje in den
kalmen waterspiegel weerkaatste.
De golfjes kwamen er tot aan den voet van 't kerkhof uitkabbelen en heel het dorpje
van slechts ettelijke huisjes lag daar aan den rand: witte huisjes, roze huisjes, blauwe
huisjes, groengeluikt en kleingeruit, met één enkel, ietwat ruimer gebouw in het
midden: een tamelijk groote, lage, geelgeverfde herberg, waarop in groote, zwarte
letters stond geschilderd: In het Gemeentehuis.
Daar lei ik vast en zeker altijd aan. Want daar was behalve 't pittoreske der
omgeving, iets dat mijn achttienjarig, frisch-en-vurig jongens hart vol romantische
illuziën onweerstaanbaar boeide; en dat was Tieldeken, de dochter uit 't Gemeentehuis!
Tieldeken was wel enkele jaren ouder dan ik, doch wat deed het er toe en hoeveel
heele jonge mannen hebben niet hun eerste liefde op oudere meisjes of vrouwen
gevestigd! Tieldeken kon zoowat vier of vijf en twintig jaar zijn en 't komt mij voor
alsof ik haar daar nu nog levendig en frisch vóór mij zie staan: de wangen blozend,
de oogen stralend, den mond met witte tanden naar mij toe lachend en 't bruine haar
rechtop gekamd en ietwat kroezend om de slapen, het mooiste haar, dat ik mij herinner
ooit gezien te hebben. Voor mij was Tieldeken niet alleen de bloem van
Meylegem-Zuid, maar ook het schoonste meisje dat ik kende in heel Vlaanderen.
Zij was het levende beeld-zelf der schoonheid van de gansche schoone streek; haar
onverwacht verschijnen, de eerste maal toen ik daar aanlandde, was voor mij geweest
gelijk een openbaring; haar wezen glansde als 't ware over 't dorpje en de gansche
streek en toen ik haar gezien had begreep ik diep en duidelijk waarom Meylegem-Zuid
mij zooveel liever was dan Meylegem-Noord en hoe ook het heele landschap met al
zijn mooie, intieme, pittoreske poëzie alleen maar scheen te bestaan omdat
Meylegem-Zuid bestond en omdat op Meylegem-Zuid Tieldeken woonde.
Ik landde aan en meestal ging de glazen portaaldeur van het Gemeentehuis als van
zelf dadelijk open en daar verscheen Tieldeken op den drempel, stralend, blozend,
lachend, met den geijkten groet:
- Dag, meniere. Ge zij nog ne keer gekomen?
- Joaj ik, Tieldeken. Hoe goat 't mee ou?
- Ha goed, meniere... En blozend kwam ze naar mij toe, keek
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met verrukte oogen naar mijn schuitje, sloeg haar handen in elkaar en zeide:
- Ho! 'K'n weet toch niet hoe da ge dat durft, in azeu 'n klein beutsen over die
greute plas!
Dan kreeg ik een kleur; dan vóélde ik mij een kleur krijgen. Want wanneer ik zelf
zoo van uit Meylegem-Zuid dien grooten plas overkeek leek ook mij mijn
onderneming een ontzettend waagstuk en kreeg ik den indruk dat Tieldeken wel
vermoeden kon, dat mij iets zeer-bizonder boeiends op Meylegem-Zuid moest
aantrekken. Wat dat zeer-bizondere was wist ik maar al te duidelijk; en, omdat ik
het zoo duidelijk wist, kwam het mij voor alsof 't op mijn gezicht te lezen stond en
dat maakte mij ontzettend schuchter en bedeesd, terwijl ik mijn bootje aan den oever
vastmeerde en haar in de ouderwetsche herberg volgde.
Soms was het er leeg als ik daar binnen kwam en soms waren er klanten. En
eigenlijk wist ik nooit precies wat mij wel 't aangenaamst was: alleen met Tieldeken
of in gezelschap van anderen. Met Tieldeken alleen kwam er over mij een gevoel
van knellende benauwdheid; en als er daar bezoekers waren, dikwijls ruwe,
lawaaierige kerels, voelde ik mij ook allesbehalve op mijn gemak. Met Tieldeken
alleen wist ik soms minuten lang geen enkel woord te zeggen, en als daar grove
boerenkinkels zaten werd ik voortdurend gehinderd en geërgerd door hun
onbeschaamd optreden, door hun smakelooze grappen, door hun ganschen toon en
gansch hun houding, die kwetsend en als 't ware ontheiligend was, tegenover zulk
een mooi, en zacht, en bekoorlijk wezen als Tieldeken. Eigenlijk voelde ik mij daar
nooit zooals ik was, of wezen wou. Iets lag altijd tusschen mij en haar: de sociale
afstand, de valsche positie waarin ik mij tegenover haar bevond; het besef dat zij
daar in haar kring was en ik niet en dat maakte haar sterk en mij zwak en verlamde
in mij elke mooie gelegenheid die ik had om van het toevallig alleen-zijn met haar
te genieten. Ik kón er eenvoudig niet van profiteeren en 't minst voelde ik mij nog
bekneld wanneer geen vreemde bezoekers, maar wel haar vader of haar moeder in
de gelagkamer aanwezig waren.
Tieldekens vader was een reeds bejaarde, dikke man met goed gezicht en langzame
bewegingen. Men hoorde hem van 'k weet niet hoeverre op zijn klompen aankomen
en telkens als ik hem zoo hoorde drong 't besef in mij door hoe gemakkelijk dat zou
gaan om Tieldeken even in de zij te knijpen en te zoenen, zonder dat de oude er iets
van
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merkte... als ik het maar had durven wagen om eventjes Tieldeken te knijpen en te
zoenen. Het was zoo gek: als ik met Tieldeken alleen was, durfde ik zelfs aan geen
knijpen en geen zoenen denken; maar zoodra de vader ergens buiten de gelagkamer
langzaam op zijn klompen rondliep, kittelden mijn vingers en jeukten mijn lippen
om het wèl te doen. Maar ik durfde niet, ik durfde niet! En ik leed verschrikkelijk
onder dat niet-durven en 't was mij als een pak van 't hart wanneer de dikke man
eindelijk traag binnenklompte en daarmee de bevlieging tot zoenen en knijpen
onmogelijk maakte.
Tieldeken's moeder was ook al een vrij bejaarde vrouw, met rood gezicht en
afhangende wangen. Men kon merken dat zij vroeger mooi moest zijn geweest, maar
een tandelooze mond ontsierde haar heel erg en daardoor had haar uitspraak iets
lispeligs en brabbeligs, dat haar wel eens onverstaanbaar maakte. Zij was ook wat
doof en dat deed vergissingen ontstaan. Het gebeurde herhaaldelijk, dat zij b.v. borrels
bracht wanneer glazen bier werden besteld en dan ontsponnen zich soms gekke
tooneelen. Met haar lispelenden mond kon zij niet goed de s uitspreken en als zij
‘dreupels’ wilde zeggen, klonk het in haar brabbeltaal alsof zij ‘dreupelfs’ zei.
De boeren spotlachten, bootsten haar verdraaide uitspraak na.
- Dreupelfs! We 'n hên gien dreupelfs besteld. W'hên pinten bier gevroagd.
De vrouw werd nijdig:
- G'hêt wèl dreupelfs gevroagd!
- We'n hên gien dreupelfs gevroagd!
- 't Efs zeker, g'hêt wèl dreupelfs gevroagd!
't Werd een ellendig en bespottelijk gebrabbel en gekibbel en ik leed er onder, ter
wille van Tieldeken, die dat vernederend gedoe moest bijwonen. Ik had die kinkels
wel een oorveeg willen geven en 'twas mij telkens als een gevoel van verlossing
wanneer de vader traag aangeklompt kwam en door zijn verzoenende bemiddeling
aan het geschil een einde stelde.
O, die boerenkinkels, wat deden ze soms gemeen en familiair met en ten opzichte
van 't mooie Tieldeken! Wat ik nooit zou gedurfd hebben: eventjes in het voorbijgaan
't mooie meisje in den arm of de lenden knijpen, dat deden ze maar gewoon alsof het
niets was en wanneer Tieldeken zich ietwat boos maakte en met klappen dreigde,
lachten zij lomp en grof en maakten soms gewaagde toespelingen, die mij 't rood
van schaamte en van toorn naar de wangen joegen.
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Zoo was er eens een die mij zei, terwijl Tieldeken hem in de kelder een glas bier
ging halen:
- 't Es 'n maisch poezeken, e-woar, meniere; moar 't es spijtig da ze kromme bienen
hêt.
Een golf van bloed steeg naar mijn hoofd. Kromme beenen! Daar had ik nooit iets
van gemerkt. Hoe wist die kinkel...!
- Hè-je da nog nie gezien, meniere! lachte hij om mijn verbouwereerdheid. Let-e
kier op als ze weere boven komt.
Ik lette op en ja, waarachtig, er was wel iets van aan. Je kon het eigenlijk meer
raden dan zien; maar toch, er ontbrak iets aan de mooie, rechte lijn, die bij zulk een
mooi, flink meisje paste. Hoe gek, dat ik het nooit had opgemerkt! Nu zag ik het wel
degelijk, ook aan haar gang, die een ietsje waggelachtigs had, als van een lief, jong
eendje. Maar tot dusver had ik nooit zoo bizonder naar Tieldeken's beenen gekeken.
Wat mij in haar boeide was haar frisch gezicht, haar stralende oogen, haar mooie,
glimlachende tanden en ook haar poezelige buste en haar malsche heupen, waarin
ik zoo graag eens had geknepen. Dat vond ik hèt mooie in haar, het ideaal en meteen
werkelijk - mooie; en de beenen, ach, dat was dan nog voor mij meer 't alledaagsche,
het gewone, het laag-bij-den-gronde.
Die ruwe pummel, helaas, had met zijn lompe opmerking, iets aan de volmaaktheid
mijner illuzie verstoord. Wat ik nu ook deed, voortaan zag ik altijd, naast Tieldeken's
frissche schoonheid, het minder sierlijke harer ietwat kromachtige beenen. En dat
bedroefde mij, terwijl het mij tevens toch ook een soort van troost bracht. Want
daardoor werd ik iets minder smoor-verliefd op Tieldeken en voelde niet zoo sterk
meer de schrijning bij het afscheidnemen van mijn tot dus verre absoluut volkomen
en volmaakte ideaal. Er bleef mij trouwens nog ruim voldoende liefde en illuzie over.
O, dat afscheid van Tieldeken, ik in mijn licht schuitje en zij aan den oever van
het breede water! Ik was slechts achttien jaar oud, doch ik kende reeds de legende
van Lohengrin en romantisch zong de zwanezang in mijn verliefde ooren, terwijl ik
statig wegroeide en haar gestalte zag verminderen, verminderen, tot het zich in 't
grijze van de vroege avondnevelen versmolt. En dan liet ik verder mijn gedachten
met het bootje op het water gaan, en alles scheen mij zoo frisch en zoo schoon en
zoo zalig; er was in mij zulk een rijkheid van kracht en van leven, dat het mij scheen
alsof de gansche wereld mij daar toebehoorde. De laatste teerroze gloed van den
zonsondergang doezelde zacht-
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glanzend over het ouderwetsche, blank kerktorentje van Meylegem-Zuid in de verte;
de kleine ruitjes in de pittoreske boerderijen tintelden nog even langs den
wegdeinenden oever, een klokje tampte en een wilde-vogelenvlucht streepte hoog
met fijn geschreeuw naar 't westen; en over het somberend water, dat met vale
glanzingen tegen den zijkant van mijn schuitje aanklotste, dreef ik midden in een
grootsche eenzaamheid naar huis terug, mijn gele spanen lichtend-glijdend, mijn
rood- en witte vaantje flikkerend en wapperend en mijn gemoed vol van heldhaftige
gevoelens, waarin het beeld van 't schoone Tieldeken oprees gelijk een vizioen van
heerlijkheid, dat met mij meedreef en mij tot in de nuchtere realiteit van het weer
vasten voet aan vasten wal zetten boeiend bleef begeleiden.
***
En 's winters, als het lang en sterk genoeg bleef vriezen, vroren ook de Meylegemsche
meerschen dicht!
Dat was dan een der grootste en gewichtigste gebeurtenissen in ons
jonge-schaatsenrijders-leven.
Dat was dan iets waar je van trilde als van een wonder, dat bijna niet kón gebeuren.
Wij gingen kijken, drie en vier maal daags, wij waagden ons een eindje, maar
griezelden van al de verraderlijke, diepe slooten en putten die vol zwakke plaatsen
en bedriegelijke wakken onder de spiegelgladde oppervlakte verborgen lagen, tot
het eindelijk als een heldenmare alom verkondigd werd: ‘Die of die boer van
Meylegem-Zuid is op schaatsen over 't ijs tot aan ons dorp gekomen!’
Wat 'n emotie! Wij kwamen aan de groote vlakte, wij reden op, zoover als we
gewend waren te durven rijden; en daar waar onze krassen en kringen eindigden,
zagen wij, over het donkere, maagdelijk ijs, recht vóór ons uit, in de richting van
Meylegem, voor het eerst andere krassen, die niet van onze schaatsen waren!
Het leken als 't ware kabalistische teekens, forsch-gedurfde schreven van een kerel
die zijn moed daar in het ijs gebeiteld had; en wij volgden die nauwkeurig met ontzag
en eerbied, zooals men volgt de schreden van den eersten onverschrokken pionier
door de gevaarlijke woestijn. De breede vlakte strekte zich vóór ons uit, als 't ware
eindeloos. Wij waren daarin als kleine, donkere, verloren stippen. Soms kraakte 't
ijs, dat op zijn water viel, alsof er een kanonschot was gelost en dan stonden wij allen
even roerloos, bang en aarzelend.
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Maar de harde, witte krassen van den koenen kerel, die ons daar was voorgegaan.,
liepen ondanks alles steeds verder en verder door en de gedachte dat hij daar in zijn
eenzaamheid en vóór alle anderen dezelfde gevaren had getrotseerd, staalde onzen
moed en dreef ons met hardnekkigheid naar het verwijderd doel. Wij kwamen aan
lage plaatsen, waar het ijs om zoo te zeggen op den grond lag en waar de grassprietjes
van 't weiland soms doorheen schoten. Dat gaf ons het gevoel van veiligheid dat wij
op vasten bodem reden. Maar 't oogenblik daarna stonden wij pal vóór een ijs zoo
zwart alsof het open water was en niemand durfde er over heen. Daar lag een diepe
put of sloot en wij zagen tot op den helderen bodem, waar bronskleurige waterplanten
hun gestolde vormen afteekenden als grijpende handen die ons in de griezelige diepte
willen trekken om ons daar vast te houden. Wij draaiden er omheen en reden op en
neer in de hoop van ergens een minder akelige plek te vinden; doch overal, dwars
door het weiland, wag het daar dezelfde breede, zwart-heldere diepte, waarin wij
soms, onder het ijs, groote, donkere waterkevers zagen zwemmen, met een zilverig
luchtblaasje onderaan hun staart. Zij zwommen dwars, met pootenkrabbeling, naar
den bodem waar de sinistere, bronskleurige grijpplanten stonden en dat maakte onzen
afkeer nog veel heviger en de wanhoop greep ons aan, omdat wij verder wilden en
niet durfden. Maar ook over die plaats van angst en van gevaar, rechtuit, zonder de
minste afwijking, streepten de koene, forsche krassen van den onbekenden held die
daar voor 't eerst den weg gebaand had en ten slotte volgden wij ook een vóór een
zijn voorbeeld, met kloppend hart, met flauwe beenen, elk oogenblik verwachtend
door het barstend ijs in 't diepe water neer te plonsen. Eerst toen 't gevaar voorbij
was lachten wij om onzen flauwen angst en van lieverlede schrikte 't onbekende ons
niet meer af en steeds verder en verder volgden wij de sporen van den vermetelen
voorganger, tot het zoo vurig-verlangde doel, het schoone, blanke, ouderwetsch
kerktorentje van Meylegem-Zuid eindelijk, als een zalige veiligheidsbaken, in 't zicht
kwam.
***
O liefelijk Meylegem-Zuid, nog steeds en meer zou ik hymnen ter uwer verheerlijking
willen zingen! Al de poëzie van mijn gezonde, frissche jeugd schijnt zich daar in
mijn herinneringen te kristallizeeren. Ik ken er elk huisje, elk boompje en de
harmonieuze golvingen van
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't landschap er omheen deinen nog als 't ware wiegend en zoet-streelend na in mijn
geheugen. Want ik heb er mijn eerste liefde gekend en er ook mijn eerste liefdesmart
geleden!
O, die dagen, die dagen, die schoone, rijke dagen! Heel het land lag wit-besneeuwd,
maar de Meylegemsche meerschen waren eerst na den sneeuwval dichtgevroren en
dat was een feerie midden in een feerie, want van op het heerlijk ijsveld zag ik, onder
blauwen hemel en stralende zon, een Vlaanderen dat ik nog niet kende, een
droom-Vlaanderen, een Vlaanderen uit een sprookje.
De kleurige huisjes langs den oever stonden op een zacht-glooiend
glinsterend-blank tapijt, midden in boomgaarden van tintelend-berijpte boomen, die
overweelderige bloeisels van ongekende lentepracht schenen te dragen. Dat leefde,
dat fonkelde en tintelde van miljoenen en miljoenen kristalheldere lichtfacetten en
men snoof met ruime longen de scherp-prikkelende lucht op, alsof men bedwelmend
heerlijke geuren inademde. 't Was leven, léven en genieten; de wangen bloosden, de
oogen straalden en door het gansche lichaam stroomde een jonge, forsche kracht,
die onuitputtelijk en onvermoeibaar scheen.
Ik reed en reed en 't woelde en 't duizelde in mij van overweldigende heerlijkheid.
Soms reed ik einden lang in vollen gang recht vóór mij uit, zwierend en deinend,
licht als een vliegende vogel; soms hield ik mij een heele poos op een mooi, klein
plekje op, en trok daar, omringd door een troepje bewonderaars, sierlijke krullen en
kringen, als een artiest, die een kunstwerk ciseleert. En zoo kwam ik, als altijd, aan
't heerlijke Meylegem-Zuid; en daar, vlak vóór Tieldeken's herberg, was een
verrukkelijke plek, uit den wind en glad als een spiegel, waar ik aan mijn wild talent
den vollen teugel vieren kon.
Ik was zeer zeker, in al die jaren, de knapste rijder van de streek geworden. En
voor de kinkels, die daar pijprookend, met de handen in hun broekzakken langs den
oever stonden, maar bovenal voor Tieldeken, die ook kwam kijken als 't daarbinnen
in de herberg niet te druk was, vertoonde ik mijn stoutste kunsten en genoot van een
triomf welke de eerste in mijn leven was.
- Ha, meniere, gij keun rijjen, zille! klonk het om mij heen. En soms sloeg
Tieldeken haar handen van bewonderende verbazing in elkaar en riep geestdriftig
uit:
- Ha moar meniere toch, woar hè-je gij da geleerd!
- Hij rijdt zeu goed as boerke van Meylegem! beweerden enkelen.
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- Hij 'n doet: boerke van Meylegem ree nóg stirker! hielden anderen vol.
Boerke van Meylegem! Die naam klonk herhaaldelijk en hardnekkig in mijn ooren
en ik kon maar niet te weten komen, wie boerke van Meylegem eigenlijk was.
Wanneer ik er naar vroeg werd mij steeds vaag en ontwijkend geantwoord. Boerke
van Meylegem was de beste schaatsenrijder uit de streek, dat wisten zij allen; maar
als ik informeerde waar hij woonde, en hoe oud hij was, en of hij nog wel reed, en
of hij reeds dat jaar op 't ijs geweest was, klonken de antwoorden verward en
tegenstrijdig. Jonge knapen beweerden van ja, en dat zij hem gezien hadden, de week
te voren, bij Meylegem-Noord en dat hij wonderbaarlijk reed, zoo, met zijn een been
in de lucht en zijn eene hand tegen het ijs. Hij sprong over drie mannen en vier
stoelen; hij reed zóó snel, dat geen renpaard hem zou kunnen inhalen; hij vloog als
't ware over 't ijs! Maar oudere mannen zeiden dat het allemaal onzin was, dat boerke
van Meylegem inderdaad wel bestaan had, maar reeds lang gestorven was. Het
prikkelde mij, dat ik niet achter de preciese waarheid kon komen; ik had dat vermaarde
boerke willen zien; ik had vooral willen weten of hij werkelijk sterker was dan ik,
en in die onzekerheid spande ik mij overweldigend in, haalde kunsten uit waarbij ik
hals en been dreigde te breken, om toch niet, in Tieldeken's oogen, voor dat mysterieus
en onuitstaanbaar boerke van Meylegem te moeten onderdoen.
Eens zag ik hem, bijna! 't Was op een zondag ochtend, na de hoogmis. Ik was
daar, evenals tal van andere lui, op schaatsen tot aan het oud kerkje gekomen, en had
er mis gehoord. O, 't was toch zoo eigenaardig en poëtisch! Van op het ijs, waar de
jeugd dolle pret vierde, zag je, over het glooiend kerkhofje met half-ingesneeuwde
zerken, door het openstaand portaal, in de schemering der kerk, de waskaarsen op
het hoogaltaar branden. Je hoorde 't orgel en de plechtige gezangen, het was alsof
het kerkje zelf zijn vrome ziel naar buiten uitzong, je zag de wemeling der sombere
menschenmassa en de opstijgende wierook-walmen verspreidden hun aroma's tot in
de frissche, prikkelende zonnelucht over het ijsveld. En terwijl je daarbinnen was,
zelfs nadat de deuren dicht gesloten waren, hoorde je nog het pretgejoel der jeugd
door alles heen en voelde je je beenen jeuken om er weer aan mee te gaan doen. En
nauwelijks had de pastoor het ‘Ite missa est’ gezongen of drommen menschen
stroomden in de laatste galmen van het orgel buiten en met hijgende haast werden
opnieuw de schaatsen aangebonden
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Ik had de mijne juist aan en zwierde als een losgelaten vogel door de drukte heen,
toen plotseling de kreet klonk in mijn ooren:
- Boerke van Meylegem! 't Es boerke van Meylegem!
Mijn hart stond van emotie even stil. Ik zag een zwarte menschenmassa, vlak vóór
Tieldeken's herberg en vloog er naartoe. Een schaatsenrijder, - een gewone
boerenpummel - was daar met groote arm-en-been-bewegingen aan 't zwieren, maar
van het eerste oogenblik bemerkte ik dat het niets te beteekenen had, dat het in de
verste verte geen kunst was, dat het niets was dan overdreven en onsierlijk slingeren
en zwaaien, zooals de eerste de beste rijder kon die maar ietwat stevig op zijn beenen
stond en niet bang voor vallen was.
Boerke van Meylegem! Was dàt nu het beroemde boerke van Meylegem, de
dooddoener waarmede men zoo vaak mijn eigen, schoone kunst wilde verkleinen!
Mijn teleurstelling was zóó diep, dat ik eerst geen woorden vond om mijn gevoelens
uit te drukken; en wat mij griefde, wat mij ergerde, wat mij deed kroppen van
minachtende verbittering, was dat Tieldeken daar op den oever midden in de foule
ook te kijken stond; te kijken en te bewonderen, met haar mooie, donkere oogen en
haar frisch-blozende wangen, te kijken, te bewonderen en te genieten, alsof ze nu
voor 't eerst zag schaatsenrijden en heelemaal vergeten was, dat ik het toch oneindig
veel beter kon.
- En dà nou boerke van Meylegem? vroeg ik eindelijk, met van emotie hikkende
stem, aan een oud ventje, dat naast mij stond.
- Moar nie nien 't meniere; 't'n es moar nen beslagmoaker; ge keun gij veel
scheunder rijjen, meniere, antwoordde 't mannetje met overtuiging.
Dat deed mij goed. 't Was als een balsem op mijn wonde, als een zacht-lavende
weelde van troost, die verkwikkend door mijn gansche lichaam stroomde. Ik zei
niets, maar glimlachte en stil schoof ik mij door 't gedrang in 't open plekje en begon
daar ook te werken. Nog nooit had ik mij sterker, lichter, veerkrachtiger gevoeld. Ik
vloog en zweefde letterlijk over het ijs en 'k zag de menigte, eerst wat verbouwereerd,
van lieverlede haar aandacht van den pummel afwenden en op mij zich vestigen. De
pummel zelf, in zijn triomfgenot verstoord, keek mij dadelijk met vreemde, vijandige
oogen aan. Hij poogde mij te overtroeven; hij overdreef nog zijn onsierlijke,
niets-beteekenende bewegingen; hij raasde langs mij heen alsof hij mij omver zou
rijden en in 't niets doen verzwinden; maar ik voelde mij licht, licht, en vlug en handig,
en zoo vast en zeker in mijn kunnen: ik was als van de aarde
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opgetild en op wieken gedragen; ik zwierde en dreef en zwaaide en zwenkte; ik zag
daar Tieldeken op den oever staan en voelde als 't ware heel mijn leven en mijn
toekomst in haar handen; 't was overwinnen of niet meer bestaan en ik wilde bestaan
en ik wilde overwinnen.
Eensklaps een kreet, met wild-opstijgend proestgelach. Ik hoorde den kreet en zag
meteen wat er gebeurde: de pummel, de lompe pummel, midden in een van zijn
dolste, gekste prul-bewegingen als een massa op 't ijs neergesmakt en daar over
zichzelf heenbuitelend en spartelend, met slingerende armen en beenen, alsof hij
letterlijk ontwricht werd. Zijn dikke pet vloog af en verre van hem weg en toen hij
pijnlijk weer opkrabbelde bleek zijn broek gescheurd, maar zóó, dat het hem niet
mogelijk was zich verder te vertoonen.
De menigte stoof lachend uit elkaar en even kraakte 't ijs onder het woest gedrang.
Ik hield mij goed; ik hield mij kalm, deftig. Nooit heb ik scherper het heerlijk gevoel
van victorie gesmaakt; nooit heb ik er uiterlijk minder van laten blijken. Ik wisselde
een blik met Tieldeken, één enkele, en in haar mooie, geestdriftige oogen las ik volop
den glans mijner algeheele, onbetwistbare overwinning. Dat was mijn heerlijke
belooning. De pummel was verdwenen en ik bleef zegevierend op het veld van eer
mijn schoonste kunsten maken; ik, en ik alleen nu, was omringd door honderden
bewonderaars, en thans galmde weer alom de kreet, die me bij mijn komst op 't ijs
zoo diep ontroerd had:
- Boerke van Meylegem! 't Es boerke van Meylegem!
Verbaasd keek ik op. Was hij daar nu toch werkelijk, de ijsheld, de geduchte
dooddoener, de sterkste onder de sterken, die alom tegenwoordig scheen te zijn en
nergens kon benaderd worden! Ik keek, en zocht, en merkte niets; ik speurde
vorschend ver over de hoofden heen, maar vruchteloos. En toen begreep ik eindelijk
dat ik, ikzelf nu, boerke van Meylegem was; en dat boerke van Meylegem een mythe,
een symbool, een legendarische verschijning was: een personage die niet bestond en
wellicht nooit bestaan had, maar in wiens abstracte wezen zich, volgens het landelijk
bijgeloof, al de kunde, al de opgewekte joligheid en al de roekelooze waaghalzerij
van het heerlijke schaatsenrijden vereenzelvigde.
***
Nu moet ik eventjes mijn oogen sluiten en denken. Als mijn oogen open zijn staat
tusschen mijn blik en het heerlijk verleden te veel
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gewone, nuchtere, alledaagsche realiteit. Maar als mijn oogen dicht zijn, zie en voel
ik weer alles zooals 't was, zonder dat iets mijn verbeelding komt storen of hinderen.
Dan ligt er als een doffe, doodsche vlakte tusschen nu en toen en aan den schoonen
einder, terwijl niets mijn aandacht afleidt, rijst het beeld dat mij geboeid houdt in al
zijn zuivere, heldere, levende en trillende duidelijkheid op.
't Was op een vroegen avond, een maandagavond, ik herinner mij nog heel goed
den dag.
De volle maan rees blozend als een groote sinaasappel in het lage oosten op en de
lucht was sonoor in de stilte en al de sterren bloeiden in het eindeloos donkerblauw
uitspansel.
Ik had den ganschen dag gereden en was moede. Maar 't was zóó schoon geweest
den ganschen dag, zoo rijk van kleur en zon en reine winterweelde, dat ik, hoewel
moe, niet rusten kon en na mijn avondmaal weer buiten ging, om ook nog van de
nachtelijke schoonheid te genieten. En plotseling ontstond een plan in mij, een wel
zeer overdreven en zelfs gek verlangen om nu nog eens, ondanks al mijn moeheid,
in de maan en in de nachtelijke eenzaamheid tot aan Meylegem-Zuid te rijden.
Ik aarzelde geen oogenblik. Zoo kwam het plan op; zoo moest het worden
uitgevoerd! Ik rende terug naar huis, nam mijn schaatsen, vertelde 'k weet niet wat
aan mijn verbaasde en vrij ontevreden ouders en enkele minuten later stond ik alweer
kant en klaar, vóór de wijd-uitgestrekte ijsvlakte.
Hooger was de volle maan in den helderen hemel gerezen en zij werd kleiner en
lichter van glans en vertoonde haar oud en welbekend gezicht, dat steeds met stillen,
meelijdenden spot op de wereld daar beneden en het menschelijk gedoe schijnt neer
te zien. Het eenzaam ijs glinsterde vaag, met diaphane, lichtblauwe en violette
glanzingen. Bij plaatsen hing een fijne, bleeke nevel die alle contouren verwazigde
en dan weer verder waren 't groote, koele, klare lichtvlakten, als van een uitgestorven
wereld, zonder atmosfeer. De oevers droomden in een grijsachtig, als het ware
rook-omneveld onbestemde weg. Een bosch stond zwart gelijk een hoogen muur van
bazalt en de glooiende sneeuwvelden tintelden soms, alsof zij met zilveren stuifmeel
werden overpoeierd.
Ondanks het reeds gevorderd uur, waren hier en daar nog menschen op het ijs.
Knapen stoeiden en ravotten nog, in de buurt van huisjes waar weemoedig gele
lichtjes pinkten en een enkele schaatser kwam

Groot Nederland. Jaargang 15

589
over de wijde vlakte in de sonore stilte aangereden, reeds in de verte hoorbaar lang
vóór men hem zag en dan van lieverlede uit de feerische atmosfeer opdoemend, eerst
klein als een kabouter, met gekke arm-en-been-bewegingen, maar langzamerhand
groeiend tot een flinke en krachtige verschijning, tot een soort van
reus-in-eenzaamheid, die als het ware zwom en roeide over een fantanstisch meer
van dood en stilte, waar hij het eenig overblijvend levend wezen was.
Ik vond het tochtje heerlijk. Het was nog veel aangrijpender en schooner dan ik
mij had voorgesteld. Alle gevoel van moeheid was uit mij verdwenen en ik had wel
zoo den ganschen nacht willen doorzweven!
Reeds vertoonde zich het torentje van Meylegem-Zuid in de verte. Wat leek het
lieflijk-intiem en poëtisch: de eene kant in 't duister, de andere kant gansch
tintelend-zilverwit, met den pikzwarten rechthoek, van 't klokgat, dat staarde als een
oog in den glanzenden nacht. Daaronder een paar zwakke, gele pitjes en even verder,
aan den rand van het ijs, dat vagelijk glinsterde, de drie verlichte ramen der
gelagkamer van het Gemeentehuis. Tieldeken was dus nog op; ik zou haar zien en
ook nog eens van hààr schoonheid met mijn oogen genieten. Wat zou ze verbaasd
en verrast zijn, mij daar nog zoo laat te zien aankomen!
Als een geboeide vlinder vloog ik over 't ijs, recht naar die lichten toe. Zóó sterk
was ik er door geboeid en als 't ware verblind, dat ik een oogenblik niets anders om
mij heen meer zag en niet eens merkte twee personen, een man en een vrouw die,
innig omarmd, recht vóór mij uit over het ijs wandelden. Ik zag het pas toen ik heel
dicht bij hen was en meteen hield ik stil, terwijl een geweldige emotie mijn knieën
deed knikken en den adem in mijn keel verkropte.
Droomde ik? Was ik de speelbal eener nachtmerrie, of zag ik een abominabele
werkelijkheid gebeuren?... Was dat Tieldeken, omarmd door een man, door...
plotseling herkende ik hem... door den pummel, - het kwasi boerke-van-Meylegem
- dien ik nog pas geleden op het ijs zoo smadelijk overwonnen had!... Het schemerde
vóór mijn oogen en ik weifelde en twijfelde. Ik wilde twijfelen, ik wìlde niet gelooven,
ik kón den dood van al mijne illuziën, in die romantische omgeving, in dien
ongeëvenaard-heerlijken winternacht niet als een werkelijkheid aannemen.
Ik sloop hen na, als een dief op de loer. Zij hadden mij niet gezien, niet gehoord;
zij schoven verder over 't ijs, teeder omarmd, amoureus-
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fluisterend; zij kwamen bij den oever aan een boschje, dat zwart en hoekig op het
ijsveld uitsprong.
Nog steeds bleef ik twijfelen, wìlde ik twijfelen. Het kon niet, het mocht niet, het
zou niet. Ik schudde woest het vreeselijk denkbeeld van mij af; ik had kunnen huilen
en ik had kunnen razen en vloeken van akeligheid en ellende. Mijn oogen stonden
van afschuw wijd opengespalkt, mijn mond gaapte wijd open om te brullen.
Zij waren in den neveligen maneschijn om den hoek van 't donker boschje blijven
staan. Door het gewirwar der naakte twijgen heen zag ik, tegen 't lichte sneeuwveld
achter hen, duidelijk hun sombere gestalten afgeteekend. Ik voelde mij als 't ware
niet meer leven. Het scheen mij toe alsof mijn gansche wezen aan een draadje hing.
Ik zag, dat hij haar eensklaps met zijn beide armen omstrengelde en wild tegen
zich aandrukte. En meteen zag ik, dat hij haar een langen plakzoen drukte op den
mond! Ik zag dat, en ik wilde schreeuwen, maar geen klank steeg uit mijn keel. Het
bloed suisde in mijn ooren en een seconde sloten zich mijn oogen. Ik voelde mij
alsof ik flauw ging vallen. Maar 't duurde slechts een oogenblik. Ik kwam weer bij
en toen zag en hoorde ik een soort van worsteling, en ik vernam heel duidelijk haar
stem, hààr welbekende stem:
- Nie nie g'n meug nie, Frans; hier niet, wa peist ge dan!
Ik wist dat zij het was, ik hoorde 't aan haar stem, dat zij het was, en nog kón ik,
nog wilde ik het niet gelooven. Maar hij werd hartstochtelijker opgewonden, hij
greep haar beet en haar rokken, die opwoeien, ontblootten even haar ietwat scheeve
enkels. Ik zag dat, en toen eerst wist ik, toen eerst begreep ik; en ik slaakte een kreet,
een rauw gegil dat brulde door 't sonore van den helderen vriesnacht, alsof een beest
vermoord werd!
Ik weet niet meer precies wat er daarna gebeurd is... Ik herinner mij slechts vagelijk
haar snerpenden angstgil en zijn razend gevloek en beider struikelende vlucht over
het ijs, naar den nabijen oever toe. Ik meen dat hij nog even, toen hij mij ontdekt
had, met woeste verwenschingen op mij afkwam, maar spoedig weer terugkeerde,
toen hij zag dat ik op schaatsen stond en hem in elk geval de baas zou zijn. En haar,
- dat althans herinner ik mij duidelijk, - haar zag ik verder vluchten, vluchten, tot zij
de herberg van haar ouders had bereikt, en de deur openrukte en met een rinkelenden
smak weer dichtgooide. Het oogenblik daarna was alle licht daar uit en op het
spookachtig wit-en-zwarte torentje van Meylegem sloeg het langzaam
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in de nachtelijke stilte tien uur: dat herinner ik mij nog heel, heel duidelijk.
Toen reed ik langzaam heen, gedrukt, en droef, en zwak, on ongelukkig zooals ik
nog nooit in mijn jong leven was geweest. De koude, strakke ijsvlakte lag daar vóór
mij als een vergane en uitgedoofde wereld, waarop geen mensch meer leven kon. 't
Was de totale eenzaamheid, de absolute doodschheid en verlatenheid, de wanhoop
en vernietiging van alles; en ik snikte, ik snikte hardop in die groote desolatie; ik
snikte om ook maar voor altijd dood en voor eeuwig vergeten te zijn.
***
O Meylegem-Zuid en o Tieldeken-schoon, wat is dat alles lang en lang verleden!
Wat heb ik later dikwijls met mijn wanhoopsmart van toen gespot en wat heb ik het
meer dan eens betreurd, dat ik toen nog zoo jong en dom was en in mijn nuchtere,
sentimenteele onervarenheid niet guller heb genoten van wat gij toch wel geven
kondet en ook geven wildet.
Want ik ben toch tot u teruggekomen, weet ge 't nog wel, o Tieldeken; en gij zijt
goed en lief geweest voor mij, zooals gij goed en lief waart voor den pummel en
voor nog veel anderen (dat heb ik eerst later geweten, o Tieldeken) maar ik was toen
veel te jong om wat ge mij wel wildet geven naar waarde te schatten, en daardoor
heb ik meer bij u geleden dan genoten, Tieldeken; doch nu, na al die jaren, blijft
alleen het goede en lieve in mijn geheugen over en ik denk weer aan u met teederheid
en weemoed; en ik zie weer uw mooie oogen die ik dicht zoende, en ik voel nog uw
zacht en lenig lichaam dat ik zoo hartstochtelijk omhelsde; en zelfs uw beenen zie
ik nog, o, Tieldeken: uw beenen die van boven welgevormd maar langs onder ietwat
krom waren, het eenigste wat u een beetje ontsierde en mij uw verlies (ik zal het u
thans maar bekennen) toen ik u toch eenmaal verliezen moest, niet
troosteloos-ondragelijk maakte.
***
Waar zijt ge nu, o Tieldeken? Leeft ge nog en àls ge nog leeft, wat is er van u
geworden in de afgrijselijke ramp die 't schoone vaderland geteisterd heeft? Zijt gij
gevlucht, als zooveel duizenden en duizenden, in nood en armoede, ergens in 't verre
onbekende; of zijt ge gebleven
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waar gij waart, op het mooie, poëtische Meylegem-Zuid, waar nu de vreemde
overweldiger, de vijand, heerscht? Zijt gij geworden als uw moeder, een oude,
vervallen vrouw, met nog overblijfselen van vroeger schoonheid, maar met ingevallen,
tandeloozen mond, die ‘dreupelfs’ bestelt en nijdig met de klanten kibbelt; of ligt gij
reeds lang in uw graf, ge weet wel, Tieldeken, daar op 't lieve kerkhofje onder het
oud en blank kerktorentje, dicht bij het ouderwetsche huis waar gij altijd gewoond
hebt en waar mijn eerste jongelingsliefde zoo vurig voor u heeft gegloeid! O,
Tieldeken, ziet gij nog wel ooit de weidsche, overstroomde Meylegemsche meerschen?
Komt daar nog wel ooit van verre een schuitje aangevaren, licht als een vogel, met
een wapperend en klapperend wit-en-rood vaantje op de scherpe punt; en verschijnt
daar 's winters, als alles glinsterend bevroren ligt, nog wel eens een kunstrijder, die
er voor 't oud gemeentehuis komt ronddraaien, omringd door een opgetogen schaar
bewonderaars, welke nog het legendarisch en fabelachtig boerke-van-Meylegem
meenen te zien?
Wie zal het mij nu zeggen!.....

IV.
Het Land in.
Die teedere herinnering aan 't mooie Tieldeken en aan het poëtische Meylegem-Zuid
heeft alweer mijne verbeelding en mijn pen op hol gebracht. Ik ben weer veel te verre
in mijn verhaal den tijd vooruitgeloopen en ik moet terug, lange jaren terug, naar
alles wat nog tusschen toen en nu ligt.
‘Les fleuves’, zei Pascal, ‘sont des chemins qui marchent.’ De ijsvelden, zou ik
er durven aan toevoegen, zijn wegen die trekken. Hoe is het mogelijk thuis te blijven
zitten, of zich op een en zelfde plekje op te houden, terwijl men weet dat zich alom
de vreugde-wegen uitstrekken, dat kanalen en rivieren dichtgevroren zijn en dat men
zich maar heeft te laten gaan, om spoedig en gemakkelijk te komen, waar men anders
niet komt, om tafereelen te aanschouwen en gebeurtenissen bij te wonen, die men
anders niet zal zien en niet zal bijwonen!
Zoo ging het ons, in strenge winters, zoodra de groote waters sterk lagen. Ik
herinner mij dat dagelijks gaan kijken naar 't kanaal, dat hopen en vreezen, dat
rusteloos speuren naar den stroom, die overdag weer afvrat wat de vorst des nachts
aanbakte, tot weldra de open geul versmalde en versmalde en eindelijk op een ochtend
dicht lag,
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hard-dicht, als één lange donker-glinsterende spiegel, zoover het oog kon reiken,
tusschen de kaarsrechte, met boomen beplante oevers van 't kanaal.
Dan kwam in ons een soort van koorts en hoop en vrees stegen ten top. Zou het
blijven vriezen; zou het ijs goed sterk worden; en bovenal zou er niet vóór het goed
sterk was, een sleeper doorheen varen, die alles weer openbrak en al onze
hoog-gespannen hoop als ijle rook vervliegen deed?
Somtijds, helaas! helaas! kwam er op 't allerlaatste oogenblik werkelijk nog een
sleeper door. Ik herinner mij een ochtend, een schitterenden vries-ochtend, zoo een
van die bladstille, grijs-lila winter-ochtenden, waarin de zon aan neveligen einder
opkomt, gansch rood, gansch rond, als een bol zonder stralen, als een wonder uit een
nieuwe, pas-geboren, onbekende wereld. De handen waren verkleumd, de ooren
tintelden, de adem doomde alsof men rookte, maar de oogen straalden en met mijn
schaatsen onder den arm liep ik naar 't kanaal toe, zoo goed als zeker dat er reeds op
gereden werd.
Toen, plotseling, hoorde ik iets dat mijn beenen verlamde en den adem in mijn
keel deed stokken: Een geloei, een gebrul, schor en akelig-langgerekt, als een
noodkreet van verwoesting: de stoomfluit van een sleeper!
Hoe was het mogelijk! 't Kanaal lag reeds enkele dagen dicht en dien nacht had
het gevroren, gevroren! Ik kon noch wilde het gelooven en holde naar de vaart toe,
om mij te overtuigen dat het slechts een akelige zinsverbijstering van mij was.
Helaas! Helaas! drie maal, tien maal, honderdmaal helaas! Zoodra ik op den berm
kwam zag ik een dikke, zwarte rookpluim en onder die rookpluim de sombere sleeper,
die als een vraatzuchtig beest door 't mooie ijs geploegd kwam. Ik vloekte en meteen
had ik kunnen snikken van ellende. Ik zag die scherpe, zwarte punt door de
spiegelgladde oppervlakte boren; ik zag het ijs barsten als glas en ik hoorde het als
't ware schreien onder 't kraken; ik zag de van elkaar gerukte schotsen naar de oevers
opkruien en zich daar in de wanhopigste verwarring boven op elkander stapelen; ik
zag het reddeloos vernietigen van al die schoone hoop-in-belofte, die bijna reeds
werkelijkheid was; en zulk een woede greep mij aan, dat ik mijn beide vuisten balde
naar het werk van de vernielers en aan de zwarte, vuile mannen daar op 't dek
toeschreeuwde, dat ik hen allen met hun rotte schuit naar den kelder wenschte. Zij
lachten mij uit met hun gemeene, koolzwarte
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tronies en uittartend lieten zij weer hun heesche stoomfluit brullen, oorverdoovend
lang en akelig, om te eischen dat men ginds even verder in het dorp, de brug voor
hen ophaalde.
***
Dat waren dan doodende gebeurtenissen, doch niet elk jaar trof ons zulk een
gruwelijke ramp. Er kwamen ook winters waarop het ijs aan de vernielingszucht der
menschen ontsnapte en dan werden wij de triomfeerende helden van die heerlijkheid
en ons genot kende geen grenzen meer.
O, die tochten, die tochten, die uren-en-die-dagenlange tochten over de kanalen
en rivieren van het schoone Vlaanderenland!
Het kanaal op zichzelf was slechts een rechte, vrij eentonige verbindingsweg en
daar het vrij diep lag tusschen zijn oevers was er omheen al niet veel te zien; maar
aan het uiteinde van het kanaal was er een sluis; en dan had men de Leie, de mooie,
kronkelende, poëtische Leie, de rivier der dichters en der schilders, die als het ware
plat over het land heen lag uitgeslingerd met langs haar grillige boorden de schoonste
ouderwetsche dorpjes, de kleurenrijkste boerderijtjes en de verrukkelijkste
vergezichten welke een artiesten-ziel zich droomenkan.
O, witte kleine kerktorentjes, mooier en intiemer nog dan het liefelijk
Meylegem-Zuid; oude, oude torentjes van nietige dorpjes, zooals gij u daar stond te
spiegelen onder boomen, op een heuveltje, bij een lus der rivier, gansch wit en grijs,
met zwarte klokgaten-oogen; lieve torentjes van Vlaanderen, bestaat gij nog? Ik durf
aan u haast niet meer denken, zóó zwaar drukken mij heimwee en vrees. Maar zooals
ik u tóén zag, in die heerlijke dagen, in die zacht-wazige atmosfeer van wit, en roze,
en mauve, teer doorzeefd van tintelend zonnegoud, zoo zie ik u nog steeds in mijn
geheugen en vergeet ik u nooit!
Het was een wonder en ontroerend leven. Evenals de natuur zelve, schenen de
menschen van aard en karakter veranderd. Dat doet het ijs. Het ijs maakt andere,
nieuwe wezens van de menschen. Er ontstaat ineens een ongekende broederlijkheid
en vrijheid van omgang. De mensch vertoont zich, schijnt zich althans te willen
vertoonen, zooals hij werkelijk is. En onder den invloed van het ijs, het schoone ijs
der schoone winterdagen, ontluikt de liefde, de lichte, vroolijke liefde van een dag
of van een uur, gelijk een mooie bloem die even geurt en kleurt en fleurt en even
gauw verwelken mag als zij ontstond, zonder wrange spijt noch wroeging na te laten.
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O, wat al vluchtige, korte liefdes in dat frisch en licht, charmant verleden! Wat al
mooie boerinnetjes, wel zoo mooi en zelfs nog mooier dan het aardige Tieldeken
van Meylegem-Zuid, eventjes in 't voorbijrijden gezien met blozende wangen en
stralende oogen; eventjes aangesproken, en de hand gedrukt en ook wel eens gezoend
en in de lenden geknepen, maar dan ook zonder spijt weer verder, naar andere
bekoringen, naar andere oogen en andere lippen, als een vrije vogel van tak op tak,
als een lichte en lichtzinnige kapel van bloem tot bloem! Het had niets ernstigs te
beteekenen, het vulde een uur of een half uurtje van den vroolijken dag; het was een
glimlach en een streeling, een opwekkende prikkeling der zenuwen, iets als de
prikkeling der scherp-gezonde lucht, die alles zoo goed en zoo licht en verrukkelijk
maakte. Want de grond en de basis van al dat heerlijke genot was en bleef toch steeds
het element-zelf waardoor en waarop het gebeurde: het ijs en het schaatsenrijden.
En terwijl al die lichte minnarijtjes als het ware om ons heen in de ijle atmosfeer
wegwoeien, zweefden wij zelven steeds verder en verder, verslonden wij afstanden
en dorpen en kwamen telkens weer in streken waar weer alles nieuw was. Waar wij
ook verschenen was het een verrassing, een openbaring, en als 't ware een verovering.
Bij ieder dorp, in elke kleine stad vertoonden wij onze kunsten en genoten wij
triomfen; en telkens hoorden wij, evenals vroeger te Meylegem-Zuid, uit de
bewonderende scharen den kreet opgaan: ‘'t Es boerke van daar of van daar!’ want
ieder dorp, elk gehucht, hoe klein en onbeduidend ook, had zoo zijn legendarisch
boerke, zijn ijsheld, dien niemand ooit gezien had, maar dien allen kennen wilden
en in elken knappen, vreemden schaatsenrijder meenden te ontdekken.
Toen dacht ik weer aan Tieldeken van Meylegem en voelde een soort wroeging
en heimwee. Wat had ik haar verwaarloosd, bijna vergeten! En ik reed er weer eens
heen en bleef er enkele uren; maar 't was reeds dàt niet meer, de vrijheïd trok, de
onrust kwelde, de groote ijswegen van 't schoone land lokten almachtig en de
Meylegemsche meerschen, hoe ruim en heerlijk ook, waren reeds te klein geworden.
Ik moest weer weg en verder, de wijde wereld in.

V.
De groote, deftige ijs liefde.
Dat rusteloos rijden en trekken, dat steeds verder en verder willen komen en steeds
meer willen zien en genieten, bracht mij ten slotte
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van uit de schoone eenzaamheid der dorpen en der velden tot in de groote, drukke
stad, waar veel en veel duizenden menschen leefden. Ik maakte er kennissen, die van
lieverlede vrienden werden. Weldra verkeerde ik er op intiemen voet met den Grooten
Dichter, den Grooten Schilder, den Grooten Musicus en nog veel anderen, allen
hartstochtelijke schaatsenrijders. Wij reden er samen gecompliceerde en mooie
figuren midden in een elegante drukte van dames en heeren, die ook reden en ons
zeer bewonderden. En zoo langzaam aan breidde de kring van kennissen zich uit en
wij werden allen mondaine rijders en weldra zag men ons zwieren met mooie,
geparfumeerde wezentjes in rijke, bonten mantels en 't werd een soort gedistingeerde
hofmaking van elken dag, waaruit, - zoo werd gefluisterd, - wel een paar chic-que
huwelijken zouden kunnen voortspruiten.
Huwelijken!... Ik geloof niet, dat een van ons allen daar een oogenblik ernstig aan
dacht. Misschien dachten de mama's er aan, terwijl ze, vaag haar dochters
chaperoneerend, met welwillenden glimlach zich in sleedjes lieten voortduwen, en
misschien wel dachten de meisjes zelven aan iets dergelijks, want haar oogen straalden
zoo en zij schenen zoo intens van alles te genieten; doch wij... neen... wij dachten
alleen aan prettig schaatsenrijden en een beetje los en aardig flirten.
Maar hoe dan ook, de Groote Dichter reed stellig bij voorkeur met een aardig
snoetje, die een mooie, bruine pels en een toque met paarse viooltjes droeg; de Groote
Schilder, die lang en mager was, scheen zijn keuze te hebben gevestigd op een mollig,
frisch wezentje met appelronde en roze wangen, en de Groote Musicus, vrij kort en
dik van figuur met fladderende krullokken, zooals een musicus betaamt, kleefde vast
aan een lang-opgeschoten, mager meisje, zeer elegant, maar ietwat stijf en stroef in
haar bewegingen. Ik alleen had nog niets vasts!
Nog niets bepaalds, maar wel iets in 't zicht!...
Langs de lange banen die ik volgde om ter groote stad te komen, langs de vele en
sierlijke lussen en bochten der poëtische rivier, rezen menige villa's, buitens en
kasteelen op, die 's zomers allen vroolijk bewoond, maar bijna zonder uitzondering
's winters stug en dicht gesloten waren.
Bijna allen, maar toch niet àllen! Een was er, ongeveer halverwege tusschen mijn
dorp en de groote stad, dat het gansche jaar door werd bewoond. 't Was een baron,
die daar vertoefde, burgemeester
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der gemeente. Ik had wel eens zijn naam hooren noemen, maar hem zelf nooit gezien.
Ik wist ook niet dat hij gehuwd was en kinderen had en 't kon mij trouwens ook niets
schelen.
Het was een mooi kasteel, lichtroze en grijs in harmonieuze schakeeringen en het
verhief zich tegen een achtergrond van statige boomen, op een zacht-glooiend
grasveld, bij een bocht van de rivier, die daar een breeden inham maakte. 's Zomers
moest men er voorzeker van een heerlijk vergezicht genieten over de stille
kronkelingen van het water en de alomliggende weiden, bosschen en landouwen.
Maar zelfs in 't barre van den winter was het er liefelijk en mooi e n het verwonderde
mij niet, dat de familie er 't gansche jaar door bleef wonen. Ik keek er telkenmale
naar met welgevallen wanneer ik daar voorbij reed en alleen verbaasde 't mij dat de
menschen die daar leefden niet de heerlijke gelegenheid te baat namen om er volop
van 't ijs te profiteeren. Hoe is 't mogelijk! dacht ik telkens in mijzelf. En ik had daar
wel willen aan wal stappen en binnen gaan om hen te zeggen: ‘Maar, menschen,
komt nu toch op 't ijs, niemand in den ganschen omtrek heeft zulk een prachtige
gelegenheid, vlak vóór zijn deur!’
't Was of mijn stillen aanroep werkelijk geuit werd en of zij er gehoor aan gaven.
Eens, op een morgen, toen ik daar langs kwam, waren zij werkelijk aan 't
schaatsenrijden! Ik kende hen wel niet, maar ik begreep dadelijk en instinctief, dat
‘zij’ het waren. Dat voelt men zoo, dat ziet men, dat hoeft niet gezegd. Met hun
vijven waren ze: een jongeling van zeventien of achttien, twee meisjes van dertien
of veertien, een juffer zonder leeftijd, die er uitzag als een gouvernante en ten slotte
een jonge dame van misschien acht en twintig of dertig, een beeldschoone vrouw.
'k Ben meer dan eens, met alles-verzengenden, plotselingen gloed, verliefd
geworden op het ijs, maar zóó totaal en overweldigend-verliefd als ik dààr werd op
't eerste zicht, neen, dàt was mij nog niet overkomen. Ik had maar één plotse,
afschuwelijke, alles-vernietigende vrees: dat zij wellicht de moeder was der andere
kinderen en dat mijn vlam dus in den dop versmacht zou worden; doch op het zelfde
e oogenblik dat die gruwelangst door mijn ziel heen ijsde, hoorde ik de jongere
meisjes familiair haar naam ‘Olga! Olga!’ uitroepen en het streek als een zalvende
balsem over mijn gefolterd hart.
Zij was lang en slank van gestalte, maar met toch mooi-gevulde vormen, en zij
had schoone, regelmatige trekken, en prachtig, donker haar, en een gezond, frisch
teint, en oogen... oogen, zoo als ik er nog
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nooit zulke sprekende, bezielde, overweldigend-prachtige gezien had. Haar gansche
beeld boeide mij zoo totaal en absoluut, dat ik staan bleef, als plotseling geremd, als
vastgevroren, om haar te bewonderen. Zij droeg een donkerblauwe japon en daarboven
een witte jersey en wit-wollen mutsje, en dat stond haar, dat mouleerde haar mooi
lichaam en sierde haar mooi hoofd, om er ziek van te worden!
Zij reed niet goed. Men kon duidelijk merken, dat ze zich nog maar weinig had
geoefend. Haar bewegingen waren stroef en aarzelend, maar hoe gracieus niettemin,
hoe heerlijk en ontroerend gracieus, wellicht juist omdat ze ietwat hulpbehoevend
waren! Zij reed heen en weer met de jongere meisjes, die ook al vrij gebrekkig reden,
evenals de gouvernante trouwens, die met moeite kraste en krabbelde, en heelemaal
geen elegance had. De jonge jongen, op een apart plekje, poogde zich te oefenen in
't kunstrijden, maar 't was armzalig, hij kende er nog niets van, hij struikelde en gleed
uit en dreigde elk oogenblik te zullen vallen.
Ik stak een sigaretje op, schijnbaar achteloos, als om even uit te blazen, zwierde
een paar keer gewoon heen en weer en trok dan plotseling, op het geschikte oogenblik,
waar ze 't goed konden zien, met zegevierend brio, een van mijn allerprachtigste,
allergecompliceerde kunstfiguren.
Zij zagen het en stonden eensklaps stil, als 't ware pal van verbazing en
bewondering.
- Olga! Olga! tu as vu, ca! riep een van de meisjes, in 't Fransch, tot de ontroerende
schoone.
Ik, natuurlijk, deed, alsof ik niets gemerkt had. Maar mijn hart klopte, klopte...!
Ik schudde de asch van mijn sigaret, reed een eind weg, keerde terug, nam mijn elan
en waagde een figuur dat, als het lukte, een van mijn gróót-triomfen was.
Het lukte! Als een vogel zweefde en fladderde ik over het ijs en achter mij ging
weer een kreet op van bewondering, terwijl ze zich nu allen in een groepje schaarden
en kijkend stonden te wachten wat er nog meer zou gebeuren.
Iets in het diepste van mijn wezen zei mij, dat er nu niets meer mocht gebeuren.
De triomf was totaal, compleet, en kon slechts meer bedorven worden. Ik had ineens,
door mijn smorende liefde overweldigd, tè veel gegeven; ik had meer gegeven dan
ik werkelijk kon en ik hijgde en duizelde van de inspanning. Mijn opgewekte zintuigen
waren tot het uiterste geprikkeld en gescherpt en 't zou mij welkom zijn ge-
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weest als er nu plotseling met mij iets was gebeurd; een flauwte, een inzinking, een
klein accident, iets dat mij alle verder kunstenvertoon onmogelijk maakte. En
plotseling kreeg ik een geniale ingeving: ik begon een kunsttoer, iets geweldigs van
aanvang, alsof ik nu eens alle bekende en onbekende wereldrecords ging slaan; maar
meteen zorgde ik er voor dat een van mijn schaatsen even over het ijs schraapte, en
haperde, en hobbelde, alsof er iets aan mankeerde of gebroken was. Ik remde midden
in mijn wildste zwieren, tilde den voet op, keek naar mijn schaats, schudde bedenkelijk
het hoofd en hinkte op één been naar den oever toe. Ik hield het voorname groepje
wel in 't oog, ik merkte duidelijk een spijtige, teleurgestelde uitdrukking op de
gezichten en hoorde deze mij zoo zoet in 't oor klinkende woorden:
- Quel dommage! Il a cassé un de ses patins!
Ik was gaan zitten op den grasrand bij den kant en had mijn rechterschaats
losgemaakt. Ik keek ter sluiks en dacht: ‘Zouden ze zich niet interesseeren? Zouden
ze niet komen vragen wat er scheelt?’... Helaas! zij kwamen niet. Ze bleven nog een
poosje staan kijken, wellicht wachtend of ik het gebrek kon repareeren en weer met
mijn kunsten zou beginnen; maar toen ze merkten dat er niets van kwam, keerden
ze zich weldra om en gingen kalm weer aan 't knoei- rijden. Diep voelde ik mij
ontnuchterd en teleurgesteld. Het was zoo mooi begonnen, 't liep alles zoo prachtig
van stapel en nu, juist nu als het tot een triomf moest opbloeien, ging het als een
nachtkaars uit! Wat nu! Zou ik weer mijn schaats aantrekken en mij in vertooning
geven? Neen: ik voelde, dat ik dàt niet doen moest. Nu was er nog als een aureool
van slachtoffer om mij heen. Ik moest dien dag slachtoffer blijven. Dat stond beter,
grooter, verhevener. Nu konden ze nog in hun herinnering bewonderen wat ze gezien
hadden en treuren om wat hun onthouden werd. Zij zouden er nog met elkander over
spreken, mij beklagen, hopen mij terug te zien. Ik stond op, met mijn rechterschaats
onder den arm en op mijn linkerbeen alleen, dat 't sterkste van de twee was, zwierde
ik over het ijs weg, licht en krachtig nog ondanks mijn ongeval, waardig en zelfs
groot, - ik voelde het, - in den onverdienden tegenspoed die mij getroffen had. Even
voorbij de bocht keek ik eens om en zag, dat ze mij naoogden. Mijn gemoed zwol
van trots en ik ademde diep. Ik voelde dat ik indruk had gemaakt, ja, dat ik
overwonnen had. Er was daar een gehucht van kleine huisjes aan den rand van 't
water, waaronder een herbergje. Ik wipte aan wal en stapte er binnen. Een dikke
vrouw kwam naar mij toe, groette mij
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vriendelijk, praatte dadelijk over 't mooie weer en vroeg mij wat ik wenschte. Ik
begreep terstond dat ik met een babbelkous te doen had, - juist wat ik op dit oogenblik
verlangde, - bestelde iets en bracht al spoedig het gesprek op de baronsfamilie, die
daar bij 't kasteel ook zoo lustig aan het schaatsenrijden was.
- Ha da ès toch wat, e-woar, meniere; en mejonkvreiw Quiline, die doar euk nog
aan mee doet! riep de dikke vrouw, de beide handen op haar heupen zettend.
Mejonkvrouw Quiline! Die mooie naam trof mij geweldig. Ik voelde dat ‘zij’ het
was, dat ‘zij’ het wezen moest. Het kon niet anders.
- Is dat de oudste van die jonge dames! vroeg ik, mij met inspanning zoo schijnbaar
kalm en onbewogen mogelijk houdend.
- Joa't meniere; joa 't meniere, bevestigde de struische waardin. En zij begon mij
een gecompliceerd verhaal over mejonkvrouw Quiline, een wees van adel, maar
zonder fortuin, die bij haar oom, den baron, inwoonde en zoo lief en zoo aardig was,
zoo vriendelijk met alle menschen, heelemaal niet trotsch of verwaand, ‘en zuk 'n
scheun vreiwemeinsch, meniere, as 't 'n boeremeiske woare dat den helft van 't dorp
d'r zot van zoe leupen!’
Een wees, dacht ik, en geen fortuin, hoewel van adel, en zoo lief en zoo aardig,
en misschien wel tegen haar zin gedwongen daar, als behoeftige bloedverwante, bij
haar oom in te wonen! Horizonnen gingen heerlijk zacht-verleidend vóór mij open;
horizonnen van geluk en liefde, van levensblijde zaligheid in ideale toekomst!
Zoodra ik met het babbelwijf had afgerekend trok ik weer mijn schaatsen aan en
weg was ik, in één adem door, naar de stad toe. Op het ijs vond ik er dadelijk mijn
vrienden: den Grooten Dichter, den Grooten Schilder, den Grooten Musicus, als naar
gewoonte druk aan 't zwieren met de vriendinnetjes die ze zich uitgekozen hadden;
maar zij waren eenigszins ontstemd omdat het ijs zoo slecht werd in de buurt der
stad, zoo doodgereden; en zij vroegen mij of er op mijn lange baan niet een of ander
mooi en rustig plekje was, waar ze zich beter zouden kunnen oefenen.
Een licht ging vóór mij op. Ineens, met pijlsnelle gevolgtrekking, zag ik de
mogelijkheid in van heel dichtbij mijn ideaal te benaderen. In mijn eentje, - dat voelde
ik wel, - zou het mij lastig, zooal niet onmogelijk zijn, met haar in aanraking te
komen. Maar in gezelschap van anderen, vooral als er dames bij waren, was er een
zeer besliste kans op. Mijn oogen straalden en ik voelde mijn wangen een kleur
krijgen.
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- Ik weet een heerlijk plekje, prachtijs, zoowat drie kwartier rijdens hier vandaan,
vlak vóór 't kasteel van X. zei ik.
Strak en ietwat aarzelend, keken zij mij even aan. Drie kwartier rijdens, 't was wel
een heel eind. Zou het werkelijk de moeite loonen? Was het inderdaad zulk mooi ijs
als ik zei en werd er daar nog meer gereden?
- De familie van den baron rijdt er dagelijks: een jonge man en verschillende
dames! antwoordde ik met geestdriftige overtuiging, alsof dit op zichzelf wel een
voldoende en afdoende argument moest wezen.
Ik vrees wel, en ik geloof ook, dat de vurigheid van mijn betoog op dat oogenblik
de warmte van mijn diepen hartstocht heeft verraden. Zij keken mij allen een beetje
verwonderd aan en de Groote Dichter zei spottend:
- Hohóó! En zijn er knappe meisjes onder?
Ik kreeg een kleur als vuur. Ik voelde 't bloed onder mijn wangen gloeien en stond
daar even radeloos, zonder te kunnen antwoorden. Doch wat ik ook al zeggen wou,
't bleek overbodig, zij hadden mijn geheim op mijn benauwd gezicht gelezen en
vierden er de dolste pret om. Zij vroegen mij schertsend haar naam, haar leeftijd, en
hoe zij er uitzag en honderd dingen meer. Ik had wel 'k weet niet wat gegeven als ik
daar nooit over begonnen was; maar 't was te laat, zij raakten opgewonden over het
geval en ondanks mijn halsstarrige ontkenningen en mijn verwoede tegenkanting
wilden zij nu absoluut daarheen; en er werd afgesproken, dat zij mij den volgenden
ochtend, om elf uur, op de aangewezen plek, vóór het kasteel, zouden verwachten.
- Ik zal er niet zijn! riep ik razend, van spijt op mijn onderlip bijtend. En 'k was
ook vast besloten niet te komen. Ik was zóó ontstemd, dat ik moeite had om niet te
huilen en te schelden en ik verliet hen dien avond als vijanden, die ik nooit terug zou
zien.
Ik sliep niet, dien nacht. Zelden heb ik mij zóó diep ongelukkig gevoeld. 't Verdriet
om Tieldeken van Meylegem, was niets daarbij vergeleken. Hoe was het toch mogelijk
dat ik zelf, met slechts een paar onbezonnen woorden, in een oogwenk, mijn teedere
illuzie, mijn schoon ideaal, mijn frisch en jong geluk ontfleurd, geschonden en
vernietigd had!
Half ziek van ellende stond ik op. Gedurende mijn woeligen, slapeloozen nacht
had ik gewenscht en gehoopt dat het weer zou veranderen, dat het waaien, regenen,
dooien zou; maar nog nooit had de winterzon
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zoo heerlijk in rein-stillen hemel gestraald en gebloeid als dien ochtend en dat
verergerde mijn radelooze ontreddering, want nu zouden zij zeker komen, evenals
het vast en zeker was, dat ook de bewoners van 't kasteel niet zouden nalaten van dit
prachtig weer te profiteeren.
Toch was ik vast besloten niet te gaan. Zoo zou ik mij wreken. Mij wreken... maar
zelf meteen folterend lijden. 't Werd negen uur, kwart over negen, half tien. Een
rustelooze gejaagdheid zweepte mij op, dreef mij voortdurend heen en weer, deed
mij elk oogenblik mijn horloge uithalen. Nog een half uur, nog een kwartier, en 't
zou te laat worden, ik zou er niet meer kùnnen komen! Of zou ik wellicht toch... al
was 't maar op een afstand... van verre... ergens mij verschuilen... kijken, al was 't
maar om te weten of ze werkelijk gekomen waren, en hoe ze zich daar hielden...? Ik
voelde mij krankzinnig worden van onrust en ellende; en plotseling was mijn besluit
genomen: ik greep naar mijn schaatsen, vloog naar de deur, holde buiten, kwam aan
't kanaal, bond aan en reed weg, alsof mijn leven op het spel stond.
Nog nooit had ik zóó gereden! Nu nog, als ik er terug aan denk, voel ik als 't ware
die wilde opzweeping, dat rijden op leven en dood, dat hijgen en dat bonzen van
mijn hart en de zweetstralen die in de straffe winterzon langs mijn gloeiende wangen
stroomden. ‘Die moet er zijn!’ riepen de schaatsenrijders, die mij als een bezetene
langs hen heen zagen razen. Eerst toen ik in de buurt van het kasteel gekomen was,
bedaarde ik een weinig. Ik kòn ook niet meer. Ik was letterlijk op. Maar ik verademde
in al mijn zwoegen, toen ik merkte dat mijn inspanning niet tevergeefs was geweest
en dat de adellijke familie daar rustig op 't gewone plekje aan 't rondrijden was,
zonder een van mijn gevaarlijke vrienden in hun nabijheid. Die waren er dus nog
niet; ik kon ze tegemoet rijden en eventueel tegenhouden; ik kon althans een soort
controle uitoefenen op hun optreden en zorgen, dat ze geen gekheden uithaalden. Ik
ging een oogenblik op den oever zitten om wat te bekomen en toen reed ik kalm en
langzaam verder, in de richting van 't kasteel toe.
Wat lag het daar mooi en deftig en sierlijk, gansch badend in stralende winterzon
en blauwen hemel en wat scheen het mij heerlijk daar te mogen leven! Ik zag er mij
reeds, in mijn rijke en vlugge verbeelding, zittend aan een feestdisch naast haar en
ik gloeide van liefde en tranen van geluk en zelfverteedering kwamen in mijn oogen.
Daar reed ze weer, met haar nichtjes en de juffer en haar neef op het verrukkelijk
plekje heen en weer, en zij scheen mij nog veel mooier en
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bekoorlijker dan al de vorige dagen; en ik fluisterde in mij zelf haar naam, haar
zachten, lieflijken naam: Quiline, en in mijn sidderende verbeelding omarmde ik
haar en zoende haar hartstochtelijk, op de wangen, op de oogen, op de lippen...
In zulke ontbrandende stemming reed ik langzaam en schijnbaar kalm, met sierlijke
zwaaien, voorbij. O, zoo dacht ik, ze moest eens weten, ze moest eens voelen wat ik
op dit oogenblik weet en voel! Zij zagen mij en staakten even hun nog steeds vrij
sukkelige oefening om mij na te staren. Ik zwaaide en zwierde als een verliefde jonge
God over het ijs. Ik hoorde hun opmerking: ‘C'est lui, c'est le même!’ en 't zwol in
mij van trots en van ontroering. Wat was ik blij dat ik toch maar gekomen was! En
wat een geluk dat ik er toch nog de eerste was en de anderen een eind tegemoet kon
rijden! Als die nu ook maar kwamen! Zoozeer als ik hun komst eerst gevreesd bad,
zoo sterk verlangde ik er nu naar. Ik voelde als het ware een triomfstemming in en
alom mij heen: een triomf, die eerst volmaakt zou worden, als de anderen er nu
getuigen van werden en er in medewerkten.
Daar waren ze! Ik zag ze komen van verre, even voorbij het herbergje der
babbelkous, waar ik den vorigen dag gepleisterd had. Zij zwaaiden naar mij met hun
armen en op hun verhitte gezichten en in hun stralende oogen glom reeds bij voorbaat
ondeugende pret.
- Is ze daar! riep de Groote Dichter mij toe. En de Groote Schilder zond kushanden
door de lucht, terwijl de Groote Musicus pathetisch galmde: ‘Oh bel ange, ma Lucie!’
De jonge dames giegelden en lachten.
- Houen jullie toch wat stil! zei ik bezorgd en onrustig mijn wenkbrauwen fronsend.
Maar zij waren nu eenmaal dol opgewonden, zooals meer gebeurt met
stadsmenschen, wanneer ze buiten komen; en die opgewondenheid uitte zich in vrij
smakelooze uitbundigheden. Omdat een haan luid kraaide op een boerderijtje langs
den oever, begonnen zij ook allen schril te kraaien; omdat een waakhond blafte
gingen zij ook aan 't blaffen en omdat de babbelkous van 't herbergje met onbehouden
nieuwsgierigheid naar hun rumoerigen optocht kwam kijken, zetten zij ook allen
groote oogen van overdreven verbaasdheid op en riepen 't wijf in het Fransch gekke
dingen toe waarvan ze geen woord kon verstaan.
- Asjeblief doe dat niet! smeekte ik diep ongelukkig, met het ellendig gevoel dat
mijn gansche triomf als sneeuw vóór de zon ging versmelten.
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Zij bedaarden een weinig. Zij reden kalmer naast mij door en toen zij weldra in 't
zicht van het mooie kasteel kwamen dat daar gansch glinsterend-roze in zonneglsns
te baden stond en de deftige familie zagen, die zich bij den inham in het
schaatsenrijden verlustigde, scheen het wel eenigen indruk op hen te maken. De
Groote Dichter had woorden van waardeering en vooral de Groote Schilder jubelde,
terwijl de Groote Musicus even zijn pet afnam en zijn manen van voor het voorhoofd
wegschudde om beter te zien. De vrouwen waren typisch. Zij keken al niet veel naar
het kasteel en zijn mooie omgeving, maar zagen dadelijk de schaatsenrijdende meisjes;
en een gepinceerde uitdrukking kwam om haar lippen, terwijl ze scherp-critisch het
viertal opnamen.
- Dewelke is het nu? vroeg spotachtig de Groote Dichter.
- Zal ik het je zeggen! riep levendig het aardig snoetje, dat altijd met hem reed:
de grootste is het: die met haar blauwen rok en witte trui!
- Maar 't is al 'n oude! giegelden de twee anderen.
Ik voelde 't bloed naar mijn wangen stijgen. Ik had wel onder het ijs willen
wegzinken!
- Praat toch zoo hard niet! zuchtte ik wanhopig.
De deftige familie had ons opgemerkt. Verwonderd door onze onverwachte
verschijning, stonden zij daar even op een rijtje, roerloos, met belangstelling ons
opnemend. Zij wisselden enkele woorden, glimlachten, en gingen dan weer kalm
doorrijden. Er was ik weet niet welke vage stemming van stille, onverklaarbare
hostiliteit.
- Hoe oud is ze? kwam de Groote Dichter met schijnbaar-ernstige belangstelling
naar mij toe.
- Weet ik het! klonk mijn ongeduldig, gesarde antwoord.
- Het ijs is hier mooi, laten we maar wat figuren rijden, zei het meisje van den
Grooten Dichter, die dadelijk gemerkt had, dat de deftige familie slechts een troepje
knoeirijders was.
En zij begon sierlijk te zwieren.
De anderen volgden haar voorbeeld. En dadelijk werden op het mooie plekje eenige
kunstfiguren getrokken, zooals het ijs er daar wellicht nog nooit ontvangen had.
Het scheen diepen indruk te maken. Weer stond de deftige familie roerloos op een
hoekje te kijken en van lieverlede, zonder het haast te merken, namen wij meer en
meer de plaats in, waar zij zich tot dusver geoefend hadden. Ik zag het eensklaps met
schrik en zei:
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- Laten we liever een eindje meer naar 't midden der rivier gaan; ik vrees dat we hier
hinderen.
Maar de meisjes protesteerden luide:
- Waarom? Het ijs is hier uitstekend en de rivier is toch geen privé eigendom?
Ik zweeg, geconsterneerd. Hoe durfden ze zoo onbescheiden op te treden! Die
stadslui, eenmaal buiten, hadden toch geen greintje beschaving of tact meer! En weer
speet het mij geweldig, en had ik kunnen schreien van spijt en ellende, dat ik hen
daar gebracht had. Het verlamde mij totaal, al mijn pleizier was ineens weer weg, ik
reed geen steek meer, ik stond daar roerloos en benauwd te kijken, in voortdurenden
angst dat er iets vreeselijks gebeuren zou.
De deftige familie, een enkel oogenblik geboeid, nam reeds geen notitie meer van
ons. Zij bleven in hun hoekje, dat steeds kleiner werd en sukkelden daar knoeierig
heen en weer en de stemming van stille hostiliteit, die ik al van 't begin gevoeld had,
scheen zich te accentueeren, uit te breiden! 't Was ook te gek, zooals die steedsche
meisjes zich daar aanstelden. Omdat ze iet of wat konden kunstrijden, deden zij alsof
ze heldinnen waren in de sport en keken met onverholen minachting en spot naar 't
gewurm der anderen. ‘Niet fameus, het rijden van je belle’ riep een van haar mij in
't voorbijzwieren toe, luid genoeg dat de freule het wellicht hooren kon. Ik had haar
wel kunnen omvergooien van woede en 't schaamterood steeg als een golf naar mijn
wangen.
- Ik blijf hier niet; ik ga weg! riep ik eensklaps met luider stem, in opstand komend.
Met verbazing keken zij mij aan; en ook de deftige familie, die blijkbaar mijn
uitroep gehoord had, bleef even staan en drong op een kluitje samen.
- Wat heb je toch! Word je gek! vroeg spottend de Groote Dichter.
Eensklaps verliet de jongeling, die met de deftige familie reed, het ijs en op zijn
schaatsen, met breede, onbehendige schreden, als een die iets heel dringends mee te
deelen neeft, liep hij dwars over het glooiend grasveld naar 't kasteel toe. Ik zag hem
door de glazen vestibule-deur verdwijnen en voelde instinktmatig dat er iets heel
gewichtigs, wellicht iets vreeselijks gebeuren ging. De Groote Schilder en de Groote
Musicus merkten het ook en schertsten:
- Hij gaat ons een glas port halen.
Mijn hart klopte en mijn knieën knikten. Nog nooit had ik mij zoo
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grenzeloos-ongelukkig gevoeld. ‘Asjeblief, schei toch uit,’ smeekte ik, terwijl er
tranen in mijn oogen kwamen. Maar zij lachten en spotten nog veel harder toen ze
dat zagen en vooral die ellendige stadsjuffers hadden gemeene, onmeedoogende pret.
In 't kasteel was de vestibule-deur weer opengegaan en langzaam, met een soort
aarzeling, kwam een huisknecht buiten en stapte dwars over het gras naar de rivier
toe. Hij was blootshoofds, droeg een zwarte pantalon en een roze-en-wit-gestreept
buisje en had een groote witte schort aan, als een vrouw. Naast hem kwam ook de
jongeling weer buiten, die met groote, wijde schreden op zijn schaatsen naar de
anderen terugliep.
De knecht was bij den rand van 't ijs gekomen. Hij scheen een oogenblik te
weifelen, maar waagde zich toch eindelijk en kwam, voorzichtig en stram schuivend,
naar den Grooten Dichter toe.
- Pardon, mossieu, begon hij in gebrekkig Fransch, mossieu le baron demande si
voulez patiner un peu plus loin; ça est ici pour la famille.
- Qu'est-ce que vous me chantez là! riep brutaal de Groote Dichter, spottend
wenkbrauwfronsend.
- Vous dites, mossieu? vroeg de knecht bedeesd en niet begrijpend.
Er was een oogenblik verbaasde, wederzijdsche stilte. Als een bende ijsvogels
kwamen de Groote Schilder, de Groote Musicus en de drie dames om den huisknecht
heen gezwermd. Ik, roerloos op een afstand, wist niet waar te kruipen van ellende
en schaamte. Dicht bij den oever, op een kluitje, stond, insgelijks roerloos en in
stomme afwachting, de deftige familie.
- Ça n'est pas ma faute, est-ce pas, mossieu! Moi faire ce qu'on me commande,
est-ce pas? zei de man schuchter-glimlachend, op een toon van spijt en
verontschuldiging. En hij wenkte met het hoofd achter zich om naar het kasteel, om
te beduiden dat het bevel daar vandaan kwam.
Machinaal volgde mijn blik de richting, die hij aanwees en daar zag ik, achter een
der ramen, een streng gezicht met witte bakkebaarden. Onder mijn star-geboeiden
blik week het gezicht van voor het raam en versmolt zich vagelijk in den schemerigen
achtergrond der kamer, als van een stillen, bleeken visch, die zich in de diepte van
een sloot laat zinken.
Alle drie de Groote Artiesten en de meisjes waren hevig opgewonden. Zij
protesteerden luide en met heftige gebaren dat de rivier aan
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niemand toebehoorde en dat zij ook voor niemand zouden wijken.
- Verstoa-je gij Vloamsch, mijne vriend! riep eensklaps de Groote Musicus heftig
zijn manen schuddend, en zijn bol gezicht onder den neus des huisknechts wringend.
- Joa joajik, meniere, antwoordde deze argeloos en opgelucht dat hij zijn natuurlijk
dialect mocht spreken.
- Hawèl, mijne vriend, zeg gij aan ouen baron dat hij... en in zijn verontwaardigde
opgewondenheid liet de Groote Musicus iets los dat de meisjes deed gillen en mijzelf
als een oorveeg in 't gezicht trof.
- Ploert! schreeuwde ik hem woedend toe.
De huisknecht zei geen woord meer. Hij keerde zich om en verliet het ijs en aan
het andere eind van den inham wipte ook de deftige familie op den oever en liep
ijlings op haar schaatsen naar 't kasteel terug. Achter het raam verschenen even
geagiteerd de grijze bakkebaarden, en drongen dadelijk weer in de schemerdiepte
terug en op het ijs stonden wij daar met ons zessen alleen, zegevierend maar toch
vernederd, in een pijnlijk bewustzijn, dat wij ons als schoelies gedragen hadden. Het
kookte zóó hevig in mij van ergernis en woede, dat ik recht op den Grooten Musicus
afreed, hem met vlammende oogen uitschold voor ik weet niet meer wat en hem op
staanden voet in duel provoceerde. Ik had mij wel nooit in de wapens geoefend, doch
dat deed er niet toe, ik provoceerde maar raak en stelde zelfs voor onverwijld het
geschil op het ijs uit te vechten.
De pret van den dag was absoluut bedorven. De Groote Musicus haalde zijn
schouders op, schudde zijn manen en staarde mij sprakeloos met de diepste minachting
aan, de Groote Schilder en de Groote Dichter werden ineens ernstig en de jonge
dames waren bang en hadden tranen in haar oogen.
- Nou, ik geloof dat we maar beter terug zullen gaan, zei stil de Groote Dichter.
- Dat geloof ik ook! antwoordde ik luid, op uitdagenden toon. En in een instinctief
gebaar nam ik mijn pet af, groette kort en stijf, met belachelijk en overdreven
formalisme, en recht als een pijl reed ik weg, in stugge, woeste vijandschap.
***
Toen zakte 't eensklaps neer in mij, en 'k voelde mij ellendig slap en mat en droevig.
Het kostte mij groote moeite om niet als een klein kind te schreien.
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Op zwakke beenen reed ik verder, tot in de eerste bocht waar men mij niet meer zien
kon en daar ging ik uitgeput en troosteloos op den oever zitten, in de zachtstralende
winterzon.
Ik voelde mijn jongelingsleed als een grievend onrecht, als een onverdienden
smaad, welken het onmeedoogend noodlot op mij neerwierp. Ik dacht aan de schoone
jonkvrouw, aan de goddelijke Quiline, die nu onherroepelijk voor mij verloren was
en in de liefdestobberijen van mijn jeugdig, ruim-beminnend hart, dacht ik meteen
aan het bekoorlijk Tieldeken van Meylegem, die ik de laatste tijden zoo verwaarloosd
had en die ik daarom ook totaal voor mij verloren voelde. Mijn trouwe ijsvrienden,
Quiline, Tieldeken, nu had ik eensklaps niemand meer en nu eerst voelde ik recht
wrang en hard hoe koud en hoe verlaten het ijs is zonder liefde. De schoone, tintelende
vlakte strekte zich voor mij uit als een dorre, troostelooze, doodsche woestijn. Ik was
daar gansch alleen nu op die wijde uitgestrektheid en 't werd mij in wanhoop te moede
alsof ik ook alleen en van allen verlaten op een uitgestorven wereld achterbleef.
Ik nam mijn hoofd tusschen mijn beide handen en snikte...
***
Nu nog herinner ik mij hoe dat snikken en schreien mij goed deed. Het suste stil en
lenigde en laafde mijn diepe smart. Ik schreide goed en diep uit, daar in de stilte en
de eenzaamheid; en toen het eindelijk luwde was ik zachtjes opgelucht en voelde ik
een soort weldadige matheid door mijn gansche lichaam soezen, terwijl mijn hongerige
maag naar sterkend voedsel vroeg. Ach ja, ik was jong en vermoeid en ik had honger.
't Verlies van Tieldeken knaagde wel bitter, 't verlies van Quiline knaagde nog
bitterder; maar het bitterst van al knaagde en klaagde mijn holle maag en toen ik aan
het naastgelegen dorpje kwam, waar een ouderwetsche herberg bij de brug stond,
stapte ik zonder aarzelen aan wal en ging er binnen.
***
Drie gebakken eieren met ham, heerlijk bruin brood en echte boter zonder margarine
(die was Goddank toen nog niet uitgevonden) een goed glas bier, een kopje koffie,
een glaasje likeur en een sigaar,... 't begon me reeds beter te gaan en de zware
droefheid versmolt al
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ietwat in het vage. De zon streelde weldadig mijn wangen en mijn handen; en door
het raam genoot ik van een prachtig vergezicht: de bevroren rivier kronkelend en
slingerend door tintelende weiden, een houten molentje op een aardig begroeiden
heuvel, het dorp met glinsterend-wit kerkje in de diepte, bosschen, landouwen en
boerderijen rechts en links in het besneeuwd verschiet en over dat alles heen de
eindelooze koepel van den blauwen hemel, waarin de groote zon langzaam naar 't
Westen neeg, oranje-rood, omsluierd met grijze en purperen nevelen, als in een
atmosfeer van heilig-stille en grootsche feerie.
Slechts hier en daar een eenzaam schaatsenrijder meer over de verre uitgestrektheid.
Het leken op donkere vogels die huiverend voor den komenden nacht naar hun
mysterieuze nest terugvlogen: en alles was zoo ruim, zoo plechtig en zoo grootsch,
dat voor afzonderlijk kleinmenschelijk leed geen plaats meer scheen in zooveel
weidsche rust en heerlijkheid.
Toen ik eindelijk opstond en vertrok was mijn droefheid gansch geweken. Wat
had ik mij belachelijk aangesteld! Wat een malle droom, mijn dolle liefde voor die
freule van 't kasteel, tienmaal gekker nog dan mijn sentimenteele opwinding voor
Tieldeken van Meylegem! Bespottelijk: de eene was wel vijf of zes, de andere
misschien wel tien jaar ouder dan ik! Als een kleine jongen, als een kwâjongen
beschouwden ze mij, allebei! Ik mocht me schamen.
Ik reed terug, in rustig tempo, en voelde mij als 't ware een nieuw en ander mensch
worden. Ik had tweemaal wanhopig-zwaar geleden, zooals alleen de eerste jeugd
door liefde lijden kan, maar de smart had mij gesterkt en 'k was een man geworden.
Ik reed terug naar huis en 't was of ik een gansche nieuwe toekomst tegemoet ging.
Het nog maar pas gebeurde en geledene doezelde reeds in wazige verschieten weg
en nieuwe horizonnen gingen in de verte voor mij open, vol onbekende levenslust,
vol lokkende hartstochten en avonturen.
't Begon stilaan te duisteren. De scherpe vrieslucht prikte in de ooren en deed de
vingertoppen tintelen. De meer en meer verlaten ijsvlakte glom hier en daar met
harde, als het ware stalen glanzingen en het stille sneeuwveld langs de oevers kleurde
zich met doffe, violette tinten, terwijl de gansche westenhemel roze werd, van een
egaal en zachtkens tanend roze, dat langzaam aan, tegen den lagen einder, in
leikleurige schemering uitstierf. Soms kraakte het ijs zonder merkbare oorzaak en
lange echo's dreunden na tot in de verte, als doffe kanonsschoten; en een vlucht van
wilde ganzen teekende haar scherpen
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driehoek in de ijle lucht, heel hoog, héél hoog, zoodat men nauwelijks het fijn
gekrijsch kon hooren, als van klagende kinderstemmetjes. De eerste sterren twinkelden
mirakuleus...
***
Dien nacht werd ik midden in mijn slaap door vage onrust wakker. De maan scheen
in mijn kamer door de ijsbloemen der ramen tusschen de gordijnen en 't kwam mij
voor of er geluiden gonsden door de stilte, zooals ik er in weken niet meer had
gehoord. Huiverend stond ik op, schoof de gordijnen weg, wreef over 't ijs der ruiten
en staarde even in den lichten hemel.
Met verbazing zag ik de kale boomkruinen in den tuin heen en weer schommelen
en uit het westen kwamen donkere wolken aangedreven, die even het gelaat der maan
omsluierden en dan weer openrafelden.
- De dooi! zei ik halfluid, met een soort schrik. En het was mij te moede alsof
luchtkasteelen in elkander stortten.
- De dooi! herhaalde ik; en peinzend, en mijmerend en huiverend kroop ik weer
in mijn bed; en over de onberekenbare gevolgen van den dooi lag ik onder het
toenemend loeien van den wind te tobben en te zeuren, en te twijfelen tot de slaap
en de vermoeidheid weer mijn oogen sloten.
Toen ik 's ochtends wakker werd en mijn gordijn optrok zag ik een vuilen motregen
uit donkergrijzen hemel sijpelen. Moest dàt nu 't droevig einde zijn van zooveel
opwindende, hartstochtelijk-genoten dagen en de vernietiging van nog zooveel rijke
illuzies in 't verschiet?... Weldra viel de regen met stroomen. Het regende en regende,
en het woei en het loeide, en de dagen volgden de dagen in troostelooze, grijze en
grauwe matheid op; en van al het schoone en rijke en sterke en frissche bleef niets
dan akelige slijk en vuile weekheid over.
En 't was of in den dooi van 't schoone, sterke ijs ook al de frissche liefde, die in
mij op 't ijs en door het ijs geboren was, in de débàcle werd meegesleept.
Meylegem-Noord en Meylegem-Zuid, de breede, overstroomde weiden, de poëtische
witte kerktorentjes, de pittoreske boerderijtjes, het lijnrecht kanaal, de lieve,
kronkelende Leie, en 't mooie Tieldeken, en de schoone freule, en de vrienden uit de
stad, alles wazigde en smolt weg, alles verdween alsof 't niet meer bestond en wellicht
nooit bestaan had. En wat nop wel het wonderbaarste was: ik had geen weemoed,
geen spijt, ik lei mij dadelijk getroost bij 't onvermijdelijke
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neer en 't gaf mij een gevoel van groote rust, wellicht omdat ik wist dat het zoo wezen
moest en dat het ijs, ondanks zijn schijnbare sterkte, iets was van brozen en
vergankelijken aard, zoo broos en zoo vergankelijk als de vele liefdes, die er in een
oogwenk op ontvlamden en even gauw als zij ontvlamd waren, onder de eerste
regenbui weer uitdoofden.
En ook en bovenal, omdat ik jong was en dat er voor mij nog zooveel mooie
ijsvelden in het verschiet der toekomst lagen.
De echte ‘happy hunting grounds’ zooals de Indiaan zijn Paradijzen noemt, waren
nog niet door mij betreden.
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Verzen
door Felix Rutten.
[Gij zijt een ouderloos vereenzaamd kind]
Gij zijt een ouderloos vereenzaamd kind,
Een arm droef wicht, verdoold in storm en nood.
Zie, ik ben sterk geschapen, - en gebood
Mijn hand ook niet den wilkeur van den wind,
Mijn moed begeeft niet en mijn kracht is groot,
Sinds gij de liefde van mijn hart bemint.
Vreest gij wat listig u het Leven spint?
Ik draag u door den zeebrand van den Dood.
Wij zullen 't bruidsmaal onzer liefde vieren
Met alle wimplen van verblijdenis,
Met kalmen lach ten purpren avond stieren
En weten van geen smart noch wèlk gemis,
Zoolang uw haren maar mijn hoofd omzwieren,
Zoolang uw hand maar in mijn handen is.
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[Ik zoek uw lokken langs mijn peluwzoom]
Ik zoek uw lokken langs mijn peluwzoom,
Wanneer bij de eb en vloed van slaap en waken,
Mijn troostloos hart verhunkert naar 't genaken
Des ochtends, dat uw pracht mijn oogen doom'.
Ik zoek uw lach in 't zonlicht op mijn daken,
Uw schaûw in al de lagen van mijn droom;
Als naar de zee de nooit verstilde stroom,
Kan ik alleen naar uw omhelzing haken.
Want heel mijn ziel is één kreet van verlangen,
Is één martelie van geplaagd begeer;
Want dag aan dag bemin 'k uw luister meer
En met geen reden weet 'k mijn hart te vangen, Zoodat, als gij dit stormen niet bezweert,
Ik sterven zal, door eigen vlam verteerd.
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[Buig u te mij waart. Ach, de Goden ook]
Buig u te mij waart. Ach, de Goden ook
Neigen de omwolkte kruinen in meewaren
Naar 't klagen en de stem der offeraren,
Bij 't plengen van den geur in de altaar-rook.
Zoo laat uw lach uw aangezicht verklaren
En weiger niet wat in uw licht ontlook,
Den bloei van zangen, die mijn ziel ontplook,
Gebrandschat door uw blik en droomend staren.
Mijn lied, o lief, is een smaragden schaal,
Vol van de vruchten van mijn armen geest.
Gunt gij tot loon den zanger goed onthaal,
Het zingen zelf reeds was een wonder feest.
Doch zong een God uw lof in godentaal,
Het ware uw Schoonheid nooit te schoon geweest.
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[Mijn ziel bevlagd met zangen zonder end]
Mijn ziel bevlagd met zangen zonder end,
Mijn droom bezeild met wimpelende staggen....
Ik ben herboren sedert ik u zag en
Ik zegevier als de eeuwig jonge Lent.
Nu weet ik, sinds uw oogen naar mij lachen,
Ik heb mij zelf tot dus ver niet gekend;
Met u heb ik ten Leven mij gewend, En voor uw opgang al mijn schepen vlaggen.
Ben ik zoo stralend uit uw pracht gerezen,
Of bid ik in uw schoon mij zelven aan?
Waart ge allen vóór mij reeds zoo uitgelezen,
Of kleed ik u zoo rijk in droom en waan?
Wat nood! Laat ons gelukge Goden wezen
En aan elkanders kussen ondergaan.
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[Gij zijt de herfst van mijn gerijpt gemoed]
Gij zijt de herfst van mijn gerijpt gemoed,
De gouden bruiloft al mijner gedachten.
Wat ik verlangde in langst en hevig smachten,
Werd mij vervulling in uw overvloed.
Nauw kent het woud, dat al zijn groen verdoet
Aan goud, zich weer in 't kleed der najaarsprachten,
Brandend en niet verteerd in de ijlen gloed,
Extatisch bij 't bereiken van 't betrachten.
Gij zijt mijn gouden rijpte en ná u zal
Er niets meer zijn dan winter en ellende, Regen-doorstriemde, weeë bladerval.
Gij die mijn aanvang waart, gij zijt mijn ende,
Mijn bloeiend heil in 't brandend avondrood:
Want na u is er niets meer dan de Dood.
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[Hoe vieren wij den herfst, geliefde mijn?]
Hoe vieren wij den herfst, geliefde mijn?
Bij tuberrozen naast een schaal vol ooft,
Met ronde druiven om ons dronken hoofd
En de verrukking van verkoelden wijn?
Befeesten wij ons zomer-rood festijn
Met vers-muziek die lust en zomer looft,
Met heel de pracht, ons late min beloofd,
Veratmosfeerd tot droom van zonneschijn?
Gij zijt mijn onherzegbre hymne zelf,
Waarvoor 'k mijn vroeger lied tot rag verrafel,
Gij schoonste pronkjuweel van 's levens tafel.
Mijn zonnekoningin, mijn zomerelf,
Kom met uw lippenfruit mijn dorsten blusschen,
Met al de rozen uwer rijpe kussen....
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[Hoe kwam dit drijven, dat men leven noemt,]
Hoe kwam dit drijven, dat men leven noemt,
Tot nog toe vreemd mij voor en zonder zin, Met schoonheid van verbeelden fraai verbloemd,
Maar schijnbaar leeg en zonder pit diep-in.
Tot willoos dwalen scheen ik mij gedoemd,
Naar doel zoo ongewis als 't blind begin.
Maar sinds heb 'k dit bestaan wel hoog geroemd,
Daar 'k zin en wezen vond verklaard in Min.
Nu weet ik mij in vast ompaalde baan,
Lief, drijven om uw ster, mijn stille zon,
Vuurkern der glorie van mijn schoon bestaan,
Droom mijner liefde en aller liedren bron. In Dood en duister zou mijn stip vergaan,
Zoo 'k mijn gelaat van u afwenden kón.
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[Ik ben alleen. De nacht is hol en klam.]
Ik ben alleen. De nacht is hol en klam.
Ach, wie verblijdt uw lieve aanwezigheid
Thans met haar kuisch ontbloeide, blanke vlam,
Die nacht tot dag, en leed tot lust herleidt?
Ik torste vóór uw glans mij óverkwam,
Mijn eenzaamheid zoo trouw en dienstbereid.
Nauw ken 'k u sinds, of zie: mijn harte schreit
Zoodra 'k een stond uw stem niet meer vernam.
Waar gij nu wandelt, bloeien boom aan boom
De dreven blank; de nachtegaal wordt luid;
En manezilver huivert door den nacht.
En waar uw aanschijn door de stilte lacht,
Ontwaakt muziek in Pans granieten fluit
En de oude God vergeet zijn eeuwgen droom.
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Wolken
door Herman van den Bergh.
Kom mee, mijn lief! de kim bloeit wonder open:
moorenpaleizen, enkel zuil en boog,
en rossige fonteinen van vroegmorgen-glans
en breede bekkens over heel de zee....
Kom mee, kom mee, mijn lief! en zie de waaiers
der zon in die luid-juichende fonteinen
weerkaatst, de zee met armen vol verlangen
naakt reikend naar d' overgebogen hemel,
die zijne lippen dronken drenkt met licht,
de kustlijn ginds een schuimstriem op het blauw
geslagen en de frisch gewasschen stad
vèr achter, achter ons, druipend van zon!
Kom mee! - De wereld is pas opgestaan
en wrijft zich de oogen uit met beide handen
en knipoogt in den dag!
Over de velden
drijft laag de donzen wijding van den dauw:
zware boomegetakten wijze' er naar
witte wolkeprocessiën zien er naar,
wij staan aanéén, aanéén in zonnen zeeg'ning!
.................
Wolken, lief! wolken, wolken! zie ze gaan:
exotische gezanten in tunieken
van wit en grijs, vóór hunne knieën saamgevat en om de plompe voeten rond:
gezanten in vuurrood-doorschoten linnen
gewaden, die wel breede vleug'len lijken
zoo wijd staan ze uit - gezanten van de kleine
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gebieders, die diep in de bergen wonen:
grijs hunne schoudermantels, waar de ronding
van bollen degenknop eve' onder dikt gezanten in talaren, schrijnend zwavelgeel
als vormelooze zonnen aan het zwerven gezanten met een paarsgezoomden rok
slepend aan hunne nauw-bewogen hielen gezanten, zwart en bruin, op jonge paarden,
met hard gegloeide pantsers van blank staal
om hunne lendenen, onmeetbre speren
in hoog geheven hand, en sterke zwaarden
licht deinend langs de heupen.... wolken, wolken
rank-bloesemende, wuivend witte kudden
en allen op den hoogopalen hemelweg
naar dien geweldig-onbekenden God,
naar dien beheerscher van hun wakkere oogen
en van hun pralend hoofd en stralend lijf,
van de bazuinende zonnegeluiden
die klinken in den dag, en van de verre
bergen en van de goud-bevlerkte zee!
...............
Nu gaat de wind de wolken hijgend na,
hartstocht-verblind, dolzinnig door het blauw
en door 't geflakker van de kleur'ge mantels,
en wilde escorten vallen van de lucht
néér op den zoom der zee, rood-uitgebloed
hun vage lijf, breed tastend hunne handen
naar steun - geruchtloos pletteren van wit
en àl de tinten van het bonte leger en dàn de wind, de wind! Vooruitgebogen
òver den kop van zijn verdwaasden hengst
stoot hij zijn sterke rieten speer rechtuit
met één gesloten vuist - en met de andre
zicht hij de tragen neer, terwijl het ros
zóó laag schuurt langs den weeken, blauwen grond
dat 't met den buik het spoor der vluchters uitwischt!
.... Achter den wind weer nieuwe wolkgeslachten,
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achter den dood van hun gedoode vaders
voort naar het eind! neer op den zoom der zee!
Wolken, wolken, razend van rustbegeerte
vóórt! als een laatste stormloop van barbaren!
Valt! witte hemelpaarden, witte ruiters,
lichte gezanten, blijde herauten van den dag
valt! neergezicht in blanken morgendood;
valt fier te pletter op de moorenhuizen
van marmer met hun hoog gewelvendak,
valt in de breede bekkens, in den schoot,
den liefde-laaien schoot der zee, valt op
de bergenkam, op de koelbruine lijn
der scheeve koppen, op den harden grond
van 't hooge land, valt op de gloeiend bronzen
beweegloosheid der velden en der weiden,
valt op de witte stad, die huivert in
haar bad van zon - - valt neer in puin! te gruizel!
maar valt met den verheven trots, uw God
nader geweest te zijn dan één van hen
en bovenàl: meer god-gelijk te hebben
bestaan - - gelééfd!
Kom mee, mijn lief! de kim
ligt open, wijd, brandend van zon - 't Is middag! -
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Maart
door Martin Permys.
De blauwe lentemiddag is nieuw-zwoel
En als een zomer-scheemring hooggewelfd.
De zodendijk kronkelt één donkre helft
Naar 't veld toe, en goud-mos naar 't zongewoel.
Binnen den wijden kring der nevels spreidt
Gretig de zon haar goud van gouden god.
Een nieuwe vogel, dwaas van roes-genot,
Roeit door de lucht, met jonge gulzigheid.
Ver achter 't water dommelt, parelgrijs,
Een waas van boomkruinen en doode damp.
- Open breekt nu de verte in treingestamp
En langgerekt-vervaarlijk fluit-gekrijsch. -
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Studies over hedendaagsche Duitsche letterkunde
II. Thomas Mann.
Door Herman Wolf.
Inleiding.
[Opdracht] voor Dr. Th.C. Van Stockum.
‘L'art, au bout du compte, n'est peut-être pas plus sérieux qu'un jeu de
quilles; tout n'est peut-être q'une immense blague, j'en ai peur, et quand
nous serons de l'autre côté de la page, nous serons peut-être fort étonnés
d'apprendre que le mot du rébus était si simple.’
Gustave Flaubert.
De plaats in en de beteekenis van den dichter voor onze hedendaagsche samenleving
wordt door velen als van hoogst merkwaardigen en zeer problematischen aard
beschouwd. Zoowel van het standpunt der gemeenschap als van dat des scheppenden
kunstenaars. Het schijnt, zeggen zij, dat onze maatschappij de ware dichtkunst niet
meer noodig heeft, d.w.z. de tijden, dat zij als een hoogere gemeenschap zich
weerspiegeld vond in de zangen der dichters en raphsoden schijnen voorbij te zijn.
Slechts in de ‘levensliedjes’ der hedendaagsche chansonniers meent men nog een
zeer zwakke nagalm van deze oude zangen te hooren, maar hier worden slechts de
povere behoeften, de schamele vreugden en de misère van het alledaagsche bezongen
en zij zijn niet meer gelijk voorheen de weerspiegeling eener geidealiseerde
werkelijkheid en eener gelouterde schoonheid, maar de getrouwe weerkaatsing en
nabootsing van de bekende, vertrouwde en voor allen begrijpelijke platte en gewone
realiteit. In geen wijdsche heldenzangen, in geen
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grootsche of schokkende tragedies, maar in kleine liedjes van vaak zeer geringe
aesthetische waarde en beteekenis vindt blijkbaar de hedendaagsche gemeenschap
haar beeld en hare idealen bestendigd.
De werkelijke dichter staat, volgens het inzicht van velen, in het algemeen
gesproken geheel en al los van de ‘maatschappij’. Hij is in letterlijken zin geisoleerd
en wordt als scheppende kunstenaar slechts door zeer weinigen gewaardeerd en
erkend. Hij werkt zonder samenhang met haar en zonder contact. Hij is niet meer
haar klankbodem en haar echo, maar moet zich een wereld scheppen, die wel verband
op de een of andere wijze met haar houdt, die min of meer haar zielsspiegeling is en
haar kleuren en klanken herschept, maar die toch niet meer beschouwd mag worden
als de volledige ver-beelding en her-vorming van haar wezen, als de innigste
vertolking en verklanking van haar idealen. Dit zijn algemeen erkende en bekende
waarheden, ja men kan gerust zeggen, gemeenplaatsen. De maatschappij weet dit
alles en bekommert zich er verder niet om. Zij beschouwt de kunst als amusement
of bijkomstige luxe, en niet als uitdrukking van hoogere geestelijkheid, als verstrooiing
en decoratieve verfraaiing en niet als verheven idealiteit, als zot kermisspel en niet
als gewijden tempeldienst, en zij schijnt er wel bij te varen....
Maar, zoo kan men vragen, hoe staat nu de scheppende kunstenaar, de dichter
zelve tegenover de gemeenschap? Zal hij zijn ballingschap en eenzaamheid
rechtvaardigen door zich te beschouwen als martelaar van het alleen-zaligmakend
geloof in de Kunst, als onbaatzuchtige dienaar van haar rijk, als de gezalfde priester
van haar tempel, zonder ook maar eenigszins te vragen of hij soms rekening te houden
heeft met de eischen der ‘ruwe’ en ‘wanstaltige’ samenleving daarbuiten? Of zal hij
niet somwijlen zijn plaats buitende ze gemeenschap in haar singulariteit en
abnormaliteit als belachelijk en onmogelijk beseffen? Zal hij in bange uren zich zelve
niet tot probleem worden en in vertwijfeling en zelfverachting zijn roeping als een
vloek, zijn ideaal als een hersenschim beschouwen en voelen, dat hij los van den
voedselbodem der gemeenschap, een kasplant gelijkt, die als min of meer
vreemdsoortig kweeksel slechts ontstaan kon in een kunstmatige atmospheer en
afzondering? Zal hij niet vaak verlangen opgenomen te worden in den kring der
‘gewone’ menschen om hunne kleine vreugden en smarten als de zijne te ervaren,
zal hij niet gelijken grond onder zich willen voelen en gelijke lucht willen ademen
als zijne mede-menschen? Zal hij zich niet soms gevoelen als een balling op een on-
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bewoond eiland, die noodseinen geeft aan de schepen, die voorbij varen en die
uitroept: broeder zie mijn nood, hoor mijn stem, red mij! Ik verkwijn in mijn
afzondering; al is zij rijk aan sublieme schoonheid, al geniet ik de bekoring van de
kostelijke beelden van mijn innerlijk gezicht, al beleef ik de heerlijke extasen van
den scheppenden mensch! Maar reik mij toch uw hand en laat mij uw stem hooren!
De problematiek van de kunst, de eenzaamheid van den scheppenden kunstenaar
in onze samenleving, ziedaar het onderwerp, waarmede zich ook Thomas Mann bezig
houdt en dat in alle variaties zijn volle belangstelling heeft. Reeds als kind voelt hij
zich als een geteekende en ziet hij de omgeving, de werkelijkheid, buiten hem, als
hem in den diepsten zin vreemd en vijandig. Hij beseft, dat hij bestemd is met deze
realiteit in eeuwige vijandschap en voortdurend conflict te leven; met een uiterst
scherpen blik en vroegtijdig ontwikkeld waarnemingsvermogen is hij na zijn
kinderjaren al op zeer jeugdigen leeftijd van de waarheid zich bewust, dat hij gedoemd
is de tragiek van het leven in al haar vormen te aanschouwen, de bitterheid en de
smartelijkheid van alle ‘zijn’ als essentieel te beseffen en dat hij, die hongert naar
begrijpende en vertrouwende liefde, in een kille eenzaamheid bestemd is te moeten
leven. Hij weet, dat het hem nooit vergund zal zijn de werkelijkheid om hem heen
als schoon en waardevol te erkennen, te waardeeren, dat zijn innerlijk leven alleen
vervuld, zijn ziel slechts gespijzigd en hij uit de gebondenheid, en den sleur van het
alledaagsche alleen verlost kan worden door de algeheele overgave aan de Kunst,
dat hij slechts in de scheppingen der fantasie zich zal kunnen verwezenlijken. Hij
kan alleen bescherming en troost vinden en kan zich alleen beveiligen en verdedigen
tegen de aanrandingen der ruwe kleurlooze werkelijkheid in het scheppen als
kunstnaar.
Maar hij is opgegroeid in de burgerlijkheid van een koopmansgezin in den schoot
van een patriciersfamilie, waarin orde, regelmaat, degelijkheid en inachtneming der
conventie de hoogste levenswaarden zijn, waar het koopmansschap van vader op
zoon sedert geslachten is overgegaan, wier naam in de stad een bijna vorstelijke
klank heeft en hij, de laatste spruit van het geslacht, weet hoe hij met zijn
overgevoeligheid en afschuw voor de gewone dingen des levens in conflict komt
met de principes en idealen zijner omgeving, hoe zijn familie met haar zuiver
pragmatische ziens- en gevoelswijze hem als een out-law en afvallige, als vagebond
en als luiaard zal moeten verachten en - hij vindt, in zijn diepst innerlijk, dat zij
eigenlijk gelijk hebben! Hij is,
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trots zijn artesten natuur en zijn diep besef van de ‘cultureele’ minderwaardigheid
van zijn omgeving, trots zijn innige en groote liefde voor de hoogste aangelegenheden
des geestes en trots zijn bijna religieuse aanbidding der kunst, vol verlangen naar die
andere, hem eeuwig vreemd blijvende sfeer, waar alles ‘in orde’ is en alles ‘geregeld
zijn gang gaat,’ waar alles gaaf en zinvol lijkt. Hoe benijdt hij reeds als schooljongen
zijn mede-scholieren, die zich in zulke een vriendschappelijke en welwillende
verstandhouding met het leven bevinden, die deze werkelijkheid spontaan en vol
liefde in al haar rijkdom en schoonheid zonder meer kunnen aanvaarden...
‘Da er daheim seine Zeit verthat, beim Unterricht langsamen und
abgewandten Geistes war und bei den Lehrern schlecht angeschrieben
stand so brachte er beständig die erbärmlichsten Zensuren nach Hause,
worüber sein Vater, ein langer sorgfältig gekleideter Herr mit sinnenden
blauen Augen, der immer eine Feldblume im Knopfloch trug, sich sehr
erzürnt und bekümmert zeigte. Der Mutter Tonios jedoch, seiner schönen,
schwarzharigen Mutter, die Consuelo mit Vornamen hiesz und überhaupt
so anders war als die übrigen Damen der Stadt, weil der Vater sie sich
einstmal von ganz unten auf der Landkarte heraufgeholt hatte - seiner
Mutter waren die Zeugnisse grundeinerlei...
Tonio liebte seine dunkle und feurige Mutter, die so wunderbar den Flügel
und die Mandoline spielte, und er war froh, dasz sie sich ob seiner
zweifelhaften Stellung unter den Menschen nicht grämte. Andererseits
aber empfand er, dasz der Zorn des Vaters weit würdiger und respektabler
sei und war, obgleich er von ihm gescholten wurde, im Grunde ganz
einverstanden mit ihm, während er die heitere Gleichgültigkeit der Mutter
ein wenig liederlich fand. Manchmal dachte er ungefähr: Es ist gerade
genug, dasz ich bin, wie ich bin, und mich nicht änderen will und kann,
fahrlässig, widerspenstig und auf Dinge bedacht, an die sonst niemand
denkt. Wenigstens gehört es sich, dasz man mich ernstlich schilt und straft
dafür, und nicht mit Küssen und Musik darüber hinweggeht. Wir sind
doch keine Zigeuner im grünen Wagen, sondern anständige Leute, Konsul
Krögers, die Familie der Krögers... Nicht selten dachte er auch: Warum
bin ich doch so sonderlich und in Widerstreit mit allem, zerfallen mit den
Lehrern und fremd unter den anderen Jungen? Siehe sie an, die guten
Schüler und die von solider Mittelmäszigkeit. Sie finden die Lehrer nicht
komisch, sie machen keine Verse und denken nur Dinge, die man eben
denkt und die man laut aussprechen kann. Wie ordentlich und eínverstanden
mit allem und jedermann sie sich fühlen müssen! Das musz gut sein... Was
aber ist mit mir, und wie wird dies alles ablaufen’?1)

1) ‘Tonio Kröger’ (uit den novellenbundel ‘Tristan’.)
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Dat wordt de tragische tweespalt in zijn leven, de tweeslachtigheid van zijn wezen,
de problematiek van zijn kunstenaarsschap. Hij veracht en walgt van de vale
werkelijkheid van het alledaagsche, hij kent geen andere geestelijkheid, erkent geen
andere idealen dan die der Kunst in al haar vormen en hij kan zich in deze toch nooit
geheel en al te huis gevoelen. Hij kan noch in de ijle lucht der afgetrokkenheden van
den meer bespiegelden geest, noch in de broeikasatmospheer van het aesthetisch
scheppen en genieten op den duur leven. Hij snakt er naar als een ‘gewoon’ mensch
niets anders te ademen dan de kille en zuivere lucht der nuchtere werkelijkheid, hij
verlangt innig naar de fatsoenlijkheid en degelijkheid, naar de conventie en de sleur
van het burgerlijke en ‘normaal-menschelijke.’ Zóó wordt hij, de koopmanszoon, de
laatste van een oud geslacht van burgerlijke waardigheidsbekleeders tot den
scheppenden kunstenaar, die de kunst eigenlijk als beuzelachtige liefhebberij, de
schrijverij als bijkomstige bezigheid en het artistendom als vagabondage beschouwt,
maar die zich toch met hart en ziel aan die kunst zal overleveren, die zijn stijl tot het
uiterste zal cultiveeren en tot de hoogste perfectie zal opvoeren en wiens boeken tot
de klassieke proza-werken van de Duitsche letteren zullen behooren.

II.
Levenswaardeering.
Voor den gemiddelden mensch is het volstrekt van-zelf-sprekend, dat hij het Leven
heeft te aanvaarden en te waardeeren als een kostelijk geschenk der Goden, waarvan
hij een zoo vruchtbaar en aangenaam mogelijk gebruik dient te maken. Moge
rampspoed en hevige tegenslagen hem treffen, moge hij een diepen blik slaan in de
grootste ellende of zelf het lijden en de smartelijkheid aan den lijve ervaren, bijna
nooit zal hij volledig gefnuikt worden, nooit zal hij het vertrouwen in de redelijkheid
van het leven verliezen, nooit de schoonheid en de harmonie, ervan volstrekt
betwijfelen. Hij zal zich, langzaam wellicht, van alle tegenslagen herstellen, om
daarna toch weder even
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blijmoedig het leven te aanvaarden en waardeeren als voorheen; slechts zeer zelden
verkeert dit natuurlijke optimisme voor goed in zwartgalligheid en twijfelende
onzekerheid. Deze rotsvaste overtuiging, dit onwankelbaar geloof in en deze
onberedeneerde liefde voor het leven is voor menigen dieper-schouwenden mensch
een raadsel; voor dezen is dit leven eerder een angstwekkend grotesk schouwspel
van demonischen aard, dan wel een geschenk der Goden. Geenszins geldt dit
‘pessimisme’ voor die evenwichtelijken, die in een godsdienstige overtuiging of een
wijsgeerige theodicee een toevluchtsoord hebben gevonden voor hun geestelijke en
menschelijke onbehuisdheid en die wel de oogen niet willen en kunnen sluiten voor
de onnoemelijke tragiek van ons bestaan, maar die de schrijnende pijn van dit besef
verzachten door een van ‘hooger hand’ of ‘laatste instantie’ toebereiden balsem.
Maar zij, die met de onbevangenheid en den door geen leerstellingen getroebelden
blik van den naar dieper inzicht zoekenden en naar hoogere bestemming strevenden,
het leven als het ware recht in de oogen kunnen zien, beseffen daarin een gebeurtenis
van een essentieele tragiek en immanente gebrokenheid, zóó smartelijk en ontroerend,
zóó zinneloos en wanstaltig, dat zij huiveren van dit duivelsch spel en in het hoofd
der Medusa een dieper en waarachtiger zinnebeeld meenen te zien dan in den dans
en zwijmel van Dionysos. Zij, die zoo spreken worden door de anderen vaak als
‘eenzijdige’ en ‘zwartgallige kniesooren’ beschouwd, die slechts oog hebben voor
de ‘schaduwzijden’ des levens, en die men wil bekeeren en opbeuren door ze te
wijzen op de toch onloochenbare schoonheid, de onmiskenbare goedheid en mildheid
der natuur, die immers veel meer, volgens hun zeggen, een liefhebbende moeder dan
een alles verslindend monster gelijkt; maar aan de wrange waarheid, dat de tragische
tweespalt en de smartelijke gebrokenheid essensieel is kan door zulke verwijten en
verwijzigingen niets worden veranderd. Noch door de vaak betooverende, minzame
glimlach der natuur, noch door het verfraaiend verguldsel en de versierselen des
levens kan het inzicht worden gewijzigd, dat achter dit masker het leven ons aangrijnst
als een demon, dat het in zijn geheel een tragedie is, wier zin en doel te onderkennen
als hopeloos en dwaas te beschouwen is.
Maar ook, deze z.g. ‘pessimisten’, waardeeren het leven op hun wijze. Wel is waar
niet met de argelooze, uitbundige liefde van den gemiddelden mensch of met de
sublieme wijsheid van een denker in zuiverheid van rede of met de vaste overtuiging
en de grootsche ver-
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wachtingen van den dienaar des geloofs en zijn volgelingen, maar op de ironische,
spottende wijze van dezulken, die twijfelen en hopen, die wantrouwen en gelooven,
die verachten en lief hebben. De spot en de ironie zijn voor den pessimist de vorm,
waarin zijn levenswaardeering het best kan worden uitgesproken. Hij is niet in staat
zonder meer te aanvaarden, hij is niet zoo dom en oppervlakkig botweg alles te
verwerpen, maar met weemoed ziet hij hoe het goede beginsel wordt verkracht, de
schoonheid wordt bezoedeld, de waarheid wordt gehoond. Hij ziet in, dat het
leven-op-zich-zelf noch goed noch slecht kan worden genoemd, maar dat door een
satanische macht het leven ver-wordt, zich niet volledig vermag te verwezenlijken
en dat het gedoemd is zóó tot een karikatuur van zich zelf te worden, kortom, dat het
in conflict geraakt met zich zelf, doordat het in zich zelf de giftige kiemen tot eigen
verderf en ondergang draagt. Dat is de grief, die de ‘pessimist’ tegen het leven heeft;
zijn geheele wanhoop, alle bitterheid en ontroering hebben hier hun oorsprong: in
het besef, dat bijna alle onbeperkte streven, alle hartstochtelijke begeeren tegen een
onwrikbaren muur te pletter loopen, dat alle overgave bedreigd wordt, alle ontvouwing
en ontwikkeling gestremd zal worden door een zinledigen tegenstand. Zóó wordt
voor hem het zinnebeeld des levens veelal een ruïne, dat des menschen een geketende
galeislaaf of een zotte-klapstamelende halfgod.
Niet met mephistolischen grijns en hoonend cynisme zit hij aan den disch des
levens, maar met spottenden en ironischen glimlach of bijtend sarcasme: de ironie
is vaak een zelf-kastijding, hoewel ze geeseling van anderen lijkt, het sarcasme en
de satyre slechts geveinsde bespotting en verachting van dat, wat hem in het diepst
zijner ziel ontroert en schrijnt.

III.
Scheppingen.
‘Le seul moyen de n'être pas malheureux c'est de s'enfermer dans l'art et
de compter pour rien tout le reste.’
Flaubert.
Zóó, ironisch en sceptisch, ziet ook de dichter het leven als satyre;
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op die wijze verbeeldt hij het als kunstwerk en zoo schept hij zijn groot epos:
‘Buddenbrooks’, Verfall einer Familie. Een afrekening met zijn vroegeren stand,
zijne familie en met zijn verleden. Een groot opgezette schildering van den bloei en
het verval van vier geslachten van kooplieden, de langzame verwording en ontbinding
van een patriciersgezin, de degeneratie van een sterk ras.
Met volstrekt zakelijken en met bijna nuchteren, ja hardvochtigen blik wordt hier
de tragedie en comedie van het leven aanschouwd. Met klemmenden vasten greep
zet hij zijn figuren neer, met stroeven en bitter omlijnden mond hooren wij hem
spreken. Zijn gestalten zijn op enkele uitzonderingen na met schier schampere felheid
geteekend, in koele onbewogenheid geschapen. Met de soberheid van een oud
kroniekschrijver, in bijna onverbiddelijken ernst, onderbroken somwijlen door een
ironischen en sarcastischen glimlach is dit werk in een nooit falende raakheid en
forsche strakheid van beelding geschreven. Met een schijnbaar hartstochtelooze
passie zijn de menschen en toestanden uitgebeeld en tot in de kleinste bijzonderheden
zorgvuldig uitgewerkt. Met een aan Dickens, een Dostojewski, aan Flaubert, aan
Balzac geschoolden stijl- en verhaal trant is dit epos in volkomen meesterschap gaaf
en edel opgebouwd. - Slechts bij twee schepselen in deze ‘comédie humaine’ voelen
wij, dat zich de vaste greep van de hand huns scheppers zachtkens ontspant, hoe in
plaats van den hardvochtigen blik in zijn oog een zachte gloed komt en dat de vaak
snijdende toon van zijn stem begint te trillen en milder wordt. Dat is als hij de
langzame ondergang en de verwording van Thomas Buddenbrook beschrijft en het
lijdensverhaal van zijn zoon, de kleine Hanno, geeft. Hier zijn wij, dat hij een zekere
verwantschap met deze twee rampzalige menschen gevoelt, dat hij zijn ontroering
en deernis met die lijdende wezens nauwelijks vermag te verbergen, hoe achter de
koele onbewogenheid een warm en innig medelijden schuilt. Thomas Buddenbrook
is de man, tijdens wiens leven het trotsche bouwwerk der firma Buddenbrook begint
in verval te geraken en heel langzaam gaat afbrokkelen. Hij mist de degelijkheid, de
zekerheid en het onbeperkte zelfvertrouwen, dat zijn voorouders hebben gehad, hun
klaren blik en hun nooit falende juistheid van koopmansgeest. In hem knaagt de
twijfel, hij heeft iets tweeslachtigs: ‘Er fragte sich oft, war er ein praktischer Mensch
oder ein Träumer und er war zu scharfsinnig und ehrlich, als dasz er sich nicht die
Wirklichheit hätte gestehen müssen, dasz er ein Gemisch von beiden sei.’
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Hem worden de lasten en de zorgen te zwaar; hij is niet meer geheel en al opgewassen
tegen zijn concurrenten, hij is vroegtijdig uitgeput, vóór zijn tijd oud en moe. Hij
voelt, hoe de grond onder zijn voeten begint te wankelen. Hij, de senator der stad,
die de hoogste schrede op de trap der burgerlijke waardigheid heeft beklommen,
beseft met schrik en schaamte, in eenzame bange uren, dat aan zijn bevende handen
de teugels ontglippen, dat in zijn persoonlijkheid een onherstelbare breuk is gekomen:
‘Oftmals, wenn die trüben Stunden kamen, fragte sich Thomas
Buddenbrook, was er eigentlich noch sei, was ihn eigentlich noch
berechtige, sich auch nur ein wenig höher einzuschätzen, als irgendeinen
seiner einfach veranlagten, biderben und kleinbürgerlich beschränkten
Mitbürger. Die phantasievolle Schwungkraft, der muntere Idealismus
seiner Jugend war dahin. Im Spiele zu arbeiten und mit der Arbeit zu
spielen, mit einem halb ernst, halb spaszhaft gemeinten Ehrgeiz nach
Zielen zu streben, denen man nur einen Gleichniswert zuerkennt - zu
solchen heiter skeptischen Kompromissen und geistreichen Halbheiten
gehört viel Frische, Humor und guter Mut; aber Thomas Buddenbrook
fühlte sich unaussprechlich müde und verdrossen...
Ein lebhafterer Konkurrent, der ein naher Freund der Hagenströms war,
tat die Aeuszerung, dasz Thomas Buddenbrook an der Börse eigentlich
nur noch dekorativwirke, und dieser Scherz, der auf das sorgfältig gepflegte
Aeuszere des Senators anspielte, wurde vond den Bürgern als eine
unerhörte Leistung gewandter Dialektik bewundert en belacht.’
Langzaam, heel langzaam komt de ontbinding. Wel tracht hij angstvallig en zorgvuldig
voor iedereen zijn vertwijfeling en loome moeheid te verbergen, wel doet hij
wanhopige pogingen zijn uiterlijk frisch en gezond te doen schijnen: hij cultiveert
zijn lichaam en besteedt uren aan zijn toilet om elegant en ongerept voor het publiek
te verschijnen. Ja, de zorg voor zijn uiterlijk ontaardt tot een manie en neemt de
meest groteske vormen aan, maar de verrotting is niet tegen te houden, al tracht hij
zich zelf en anderen door zijn smettelooze en elegante verschijning te bedriegen; in
vele eenzame uren doemen de spooksels en verschrikkingen op: zorgen, twijfel aan
zijn kracht, besef van een langzame degeneratie:
‘In ihm war es leer, und er sah keinen anregenden Plan und keine fesselnde
Arbeit der er sich mit Freude und Befriedigung hätte hingeben können.
Sein
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Tätigkeitstrieb aber, die Unfähigkeit seines Kopfes zu ruhen, seine
Aktivität, die stets etwäs gründlich andres gewesen war, als die natürliche
und durable Arbeitsluft seiner Väter: etwas Künstliches nämlich, ein Drang
seiner Nerven, ein Betäubungsmittel im Grunde, so gut wie die kleinen,
scharfen russischen Zigaretten, die er beständig dazu rauchte... sie hatte
ihn nicht verlassen, er war ihrer weniger Herr als jemals, sie hatte überhand
genommen en wurde zur Marter, indem sie sich an eine Menge von
Nichtigkeiten verzettelte. Er war gehetzt von fünfhundert nichtswürdigen
Bagatellen, die zum groszen Teil nur die Instandhaltung seines Hauses
und seiner Toilette betrafen, die er aus Ueberdrusz verschob, die sein Kopf
nicht bei ein ander zu halten vermochte, und mit denen er nicht in Ordnung
kam, weil er unverhältnismäszig viel Nachdenken und Zeit daran
verschwendete.’
Seltsame Einzelheiten traten dabei zutage, eigenartige Bedürfnisse, die er
selbst mit Erstaunen und Widerwillen an sich wahrnahm. Im Gegensatze
zu Leuten, die selbst keine Rolle spielen, sondern nur unbeachtet und den
Blicken unzugänglich in aller Stille ihre Beoachtungen anstellen wollen,
liebte er nicht, das Tageslicht im Rücken zu haben, sich selbst in Schatten
zu wissen und die Leute in heller Beleuchtung vor sich zu sehen; halb
geblendet vielmehr das Licht in den Augen zu fühlen und die Leute, sein
Publikum, auf die er als liebenswürdiger Gesellschafter oder als lebhafter
Geschaftsmann und repräsentierender Firmenchef oder als öffenlicher
Redner zu wirken hatte, als eine blosze Masse im Schatten vor sich zu
sehen nur dies gab ihm das Gefühl der Separation und Sicherheit, jenen
blinden Rausch des Sich-Produzierens, in dem er seine Erfolge erzielte.
Ja, eben dieser rauschartige Zustand der Aktion war es, der ihm allgemach
zu dem weitaus ertraglichsten geworden war. Wenn er. das Weinglas zur
Hand, am Tische stand und mit liebenswürdigem Mienenspiele, gefälligen
Gesten und geschickt vorgebrachten Redewendungen welche einschlugen
und beifällige Heiterkeit entfesselten, einen Toast ausbrachte so konnte
er trotz seiner Blässe als der Thomas Buddenbrook von ehedem erscheinen;
viel schwerer war es ihm, in untätigem Stillesitzen die Herrschaft über
sich selbst zu bewahren. Dann stiegen Müdigkeit und Ueberdrusz in ihm
empor, trübten seine Augen und nahmen ihm die Gewalt über seine
Gesichtsmuskeln und die Haltung seines Körpers. Nur ein Wunsch erfüllte
ihn dann: dieser matten Verzweiflung nachzugeben, sich davonzustehlen
und zu Hause seinen Kopf auf ein kühles Kissen zu legen.’
En dan komt, schijnbaar als een plotselinge catastrophe, de ondergang. Zijn gestel
is ondermijnd, zijn zenuwen zijn stuk gewreven en de trotsche senator sterft aan een
mislukte kiesoperatie.
‘Er bog rechts ab und schlug also nicht den Weg zu seinem Hause ein.
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Korrekt, tadellos, sauber und elegant ging er mit dem etwas hüpfenden
Schritte der ihm eigen war, die Breitestrasze entlang, indem er beständig
nach allen Seiten zu grüszen hatte. Er trug weisze Glaceehandschuhe und
hielt seinen Stock mit silberner Krücke unter dem linken Arm. Hinter den
dicken Revers seines Pelzes sah man die weisze Frackkravatte, aber sein
sorgfältig hergerichteter Kopf sah übernächtig aus. Verschiedene Leute
bemerkten im Vorübergehen, dasz ihm plötzlich die Tränen in die geröteten
Augen stiegen, und dasz er plötzlich die Lippen auf eine ganz sonderbare
behutsame und verzerrte Weise geschlossen hielt. Manchmal schluckte er
hinunter als habe sein Mund sich mit Flüssigkeit gefüllt; und dann konnte
man an den Bewegungen der Muskeln an Wangen und Schläfen
beobachten, dasz er die Kiefer zusammenbisz...
Thomas Buddenbrook ging weiter und bisz die Kiefer zusammen, obgleich
dies die Sache nur verschlimmerte. Er war ein wilder, brennender und
bohrender Schmerz, eine boshafte Pein, die sich von einem kranken
Backenzahn aus der ganzen linken Seite der Unterkiefers bemächtigt hatte.
Die Entzündung pochte darin mit glühenden Hämmerchen und machte,
dasz ihm die Fieberhitze ins Gesicht und die Tränen in die Augen schossen.
Die schlaflose Nacht hatte seine Nerven schrecklich angegriffen.
In der Mühlenstrasze betrat er ein mit gelbbrauner Oelfarbe gestrichenes
Haus und stieg zum ersten Stockwerk empor, woselbst an der Tür auf
einem Messingschild ‘Zahnarzt Brecht’ zu lezen war. Er sah das
Dienstmädchen nicht, das ihm öffnete. Auf dem Korridor roch es warm
nach Beefsteak und Blumenkohl. Dann plötzlich atmete er die
scharfriechende Luft des Wartezimmers, in das man ihn nötigte. Nehmen
sie Platz... einen Momang! schrie die Stimme eines alten Weibes. Es war
Josephus der im Hintergrunde des Raumes in seinem blanken Bauer sasz
und ihm mit kleinen Augen schief und tückisch entgegenstarrte...
...Er nahm die Spülung und die Pinselung vor und dann ging der Senator,
begleitet von dem bedauerenden Achselzucken an das der schneebleiche
Herr Brecht seine letzten Kräfte verausgabte.
Einen Monang... bitte! schrie Josephus, als sie das Wartezimmer passierten,
und er schrie es noch als Thomas Buddenbrook schon die Treppe
hinunterstieg.
Vermittelst des Hebels... ja, ja, das war morgen. Was nun? Nach Hause
und ruhen, zu schlafen versuchen. Der eigentliche Nervenschmerz schien
betäubt; es war nur ein dunkles, schweres Brennen in seinem Munde. Nach
Hause also... Und er ging langsam durch die Straszen, menchanisch Grüsze
erwiderend, die ihm dargebracht wurden, mit sinnenden und ungewissen
Augen als dächte er darüber nach, wie ihm eigentlich zumute sei.
Er gelangte zur Fischergrube und began das linke Trottoir hinunterzuge-
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hel. Nach zwanzig Schritten befiel ihn eine Uebelkeit; ‘Ich werde dort
drüben in die Schänke treten und einen Kognak trinken müssen, dachte
er, und beschritt den Fahrdamm. Als er etwa die Mitte desselben erreicht
hatte geschah ihm folgendes. Es war genau als würde sein Gehirn ergriffen
und von einer unwiderstehlichen Kraft mit wachsender, fürchterlich
wachsender Geschwindigkeit in groszen, kleineren und immer kleineren
konzentrischen Kreisen herumgeschwungen und schlieszlich mit einer
unmäszigen brutalen und erbarmungslosen Wucht gegen den steinharten
Mittelpunkt dieser Kreise geschmettert... Er vollführte eine halbe Drehung
und schlug mit ausgestreckten Armen vorüber auf das nasse Pflaster.
Da die Strasze stark abfiel, befand sich sein Oberkörper ziemlich viel tiefer
als seine Füsse. Er war aufs Gesicht gefallen, und dem sofort eine Blutlache
sich auszubreiten begann. Sein Hut rollte ein Stück des Fahrdammes
hinunter. Sein Pelz war mit Kot und Schneewasser bespritzt, seine Hände
in den weiszen Glaceehandschuhen lagen ausgestreckt in einer Pfütze.
So lag er und so blieb er liegen bis ein paar Leute herangekommen waren
und ihm umwandten.’
Dat is het tragische van dezen dood. Wij zien met afgrijzen hoe deze rampzalige
man, die met alle middelen de schijn van schoonheid, flinkheid wil bewaren, aan
een belachelijke oorzaak sterft. Hoe de krampachtige levenshouding van dezen
hoogmoedige zich als een comedie onthult en hoe hij als een jammerlijk onttakeld
wrak ten gronde gaat.
De kleine Hanno, zijn zoon, is de eerste vreemdeling in het groote koopmanshuis,
de eerste, die er volstrekt ‘naast’ staat. Hij begrijpt niets van het gebeuren om zich
heen, hij heeft de buitengewone gevoeligheid, de loome moeheid en het uiterst
verfijnde en kwestbare van laatste spruiten van oude geslachten. Hij is lui, hij leert
slecht, hij heeft niet de minste belangstelling voor de zaken om zich heen; hij is een
droomer, kortom een decadent. Hij, de vroegtijdig uitgeputte, moede knaap is
voorbestemd het groote bedrijf voort te zetten, als koopman! Met een groote liefde
en innig begrijpen wordt verhaald hoe de kleine Hanno eenzaam en verlaten in het
huis bij zijn ouders lijdt en sterft. Hoe hij als jong artist in de muziek zijn schoonste
ontroeringen beleeft. En met al den edelen rijkdom zijner taal en zijn sublieme en
meesterlijke techniek vertelt hij, de dichter, ons, hoe Hanno aan den vleugel fantaseert
en hoe dan zijn innigst zielsbegeeren in vervulling treedt.
‘Er saz, ein wenig über die Tasten gebeugt, mit getrennten Lippen und
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fernem, tiefem Blick, und sein braunes Haar bedeckte in weichen Locken
seine Schläfen. Was geschah? Was wurde erlebt? Wurden hier furchtbare
Hindernisse bewältigt, Drachen getötet, Felsen erklommen, Ströme
durchschwommen, Flammen durchschritten? Und wie ein gellendes Lachen
oder wie eine unbegreifliche, selige Verheiszung schlang sich das erste
Motiv hindurch, das nichtige Gebilde, dies Hinsinken von einer Tonart in
die andere... ja, es war, als reize es auf zu immer neuen, gewaltsamen
Anstrengungen, rasende Anläufe in Oktaven folgten ihm, die in Schreie
ausklangen, und dann begann ein Aufschwellen, eine langsame,
unaufhaltsame Steigerung, ein chromatisches Aufwärtsringen von wilder,
unwiderstehlicher Sehnsucht, jäh unterbrochen durch plötzliche,
erschreckende und aufstachelende Pianissimi, die wie ein Weggleiten des
Bodens unter den Füszen und wie ein Versinken in Begierde waren...
... Die Lösung, die Auflösung, die Erfüllung, die vollkommene
Befriedigung brach herein, und mit entzücktem Aufjauchzen entwirrte
sich alles zu einem Wohlklang, der in süszem und sehnsüchtigen
Ritardando sogleich in einen anderen hinüber sank... es war das Motiv,
das erste Motiv, was erklang! Und was nun begann war ein Fest, ein
Triumph, eine zügellose Orgie ebendieser Figur, die in allen
Klangschattierungen prahlte, sich durch alle Oktaven ergosz, aufweinte,
im Tremolando verzitterte, sang, jubelte, schluchzte, angetan mit allem
brausenden, klingelnden, perlenden, schäumenden Prunk der orchestralen
Ausstattung sieghaft daherkam...
Es lag etwas Brutales und Stumpfsinniges und zugleich etwas asketisch
Religiöses etwas wie Glaube und Selbstaufgabe in dem fanatischen Kultus
dieses Nichts, dieses Stücks Melodie, dieser kurzen, kindischen,
harmonischen Erfindung von anderthalb Takten... etwas Lasterhaftes in
der Maszlosigheit und Unersättlichkeit, mit der sie genossen und
ausgebeutet wurde, und etwas Lasterhaftes in der Maszlosigkeit und etwas
zynisch Verzweifeltes, etwas wie Wille zu Wonne und Untergang in der
Gier, mit der die letzte Süszigkeit aus ihr gesogen wurde, bis zur
Erschöpfung, bis zum Ekel und Ueberdrusz, bis endlich, endlich in
Ermattung nach allen Ausschweifungen ein langes leises Arpeggio in Moll
hinrieselte, um einen Ton emporstieg, sich in Dur auflöste und mit
wehmütigen Zögern erstarb.
Hanno sasz noch einen Augenblick still, das Kinn auf der Brust, die Hände
im Schosz. Dann stand er auf und schlosz den Flügel. Er war sehr blasz,
in seinen Knien war gar keine Kraft, und seine Augen brannten. Er ging
ins Nebenzimmer, streckte sich auf der Chaiselongue aus und blieb so
lange Zeit ohne ein Glied zu rühren.
Später wurde zu Abend gegessen worauf er mit seiner Mutter eine Partie
Schach spielte, bei der niemand gewann. Aber nach Mitternacht noch sasz
er in seinem Zimmer, bei einer Kerze vor dem Harmonium und spielte,
weil er nichts mehr erklingen durfte, in Gedanken, obgleich er gewillt war,
morgen
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um halb sechs Uhr aufzustehen um die wichtigsten Schularbeiten
anzufertigen.
Dies war ein Tag aus dem Leben des kleinen Johann,’
En dan sterft de kleine Hanno aan de typhus.
‘Mit dem Typhus ist er folgendermaszen herstellt: In die fernen
Fieberträume, in die glühende Verlorenkeit des Kranken wird das Leben
hineingerufen mit unverkennbarer, ermunternder Stimme. Hart und frisch
wird diese Stimme den Geist auf dem fremden, heiszen Wege erreichen,
auf dem er vorwärts wandelt, und der in den Schatten, die Kühle, den
Frieden führt. Aufhorchend wird der Mensch diese helle, muntere ein
wenig höhnische Mahnung zur Umkehr und Rückkehr vernehmen, die an
jener Gegend zu ihm dringt, die er so weit zurückgelassen und schon
vergessen hatte. Walt es dann auf in ihm, wie ein Gefühl der feigen
Pflichtversäumnis, der Scham, der erneuten Energie, des Mutes und der
Freude, der Liebe und Zugehörigkeit zu dem spöttischen bunten und
brutalen Getriebe, das er im Rücken gelassen wie weit er auch auf dem
fremden, heiszen Pfade fortgeirrt sein mag, er wird umkehren und leben.
Aber zuckt er zusammen vor Furcht und Abneigung bei der Stimme des
Lebens, die er vernimmt, bewirkt diese Erinnerung, dieser lustige,
herausfordernde Laut, dasz er den Kopf schüttelt und in Abwehr die Hand
hinter sich streckt und sich vorwärts flüchtet auf dem Wege, der sich ihm
zum Entrinnen eröffnet hat... nein, es ist klar, dann wird er sterben.’

IV.
Melancholia.
‘Tu peindras le vin, l'amour, les femmes, la gloire à condition, mon
bonhomme, que tu ne seras ni ivrogne, ni amant, ni mari, ni tourlourou;
mêlé à la vie on la voit mal, on en souffre ou on en jouit trop. L'artiste
selon moi est une monstruosité, quelque chose hors nature, tous les
malheurs, dont la Providence l'accable lui viennent de l'entêtement qu'il a
à nier cet axiome.’
Flaubert.
Het stuk is uit, het gordijn valt, de vale werkelijkheid doemt op. De dichter, die met
saamgeknepen lippen en gebalde vuisten het bonte schouwspel van zijn verbeelding
zich zelf heeft voorgespeeld, die som-
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wijlen met sarcastischen en ironischen glimlach zijn schepselen als de poppen van
een marionettentheater heeft laten bewegen en ze achtereenvolgens onbarmhartig
stuk liet vallen, de almachtige schepper van deze tragi-comedie wordt plotseling als
uit een droom wakker. Hij, die dit grootsche bouwsel heeft neergezet, die in schijnbaar
boven alles verhevene gelatenheid, medelijdend en spottend te gelijkop zijn creaturen
heeft neergezien, neemt nu, gelijk een comediant, opeens zijn masker af en wij zien
den uitgedoofden blik in zijne oogen, de verachting en walging, die spreekt uit den
vertrokken mond, de moeheid en de uitputting in zijn houding. Niet als halfgod, als
Titaan, maar als een rampzalig, gefnuikt mensch, zóó zien wij den grooten dichter
nu voor ons. Thans wreekt zich de bijna ascetische leefwijze, de schier
bovenmenschelijke inspanning, die de schepping van dit epos van hem heeft gevergd,
thans zien wij hoe hij gewoekerd heeft met zijne krachten, hoe dit geniale werk
ontstaan is trots tallooze stremmingen, hoe hij slechts met een enorme
zelf-beheersching en ten koste van bijna heroische zelf-verzaking deze comédie
humaine heeft kunnen wrochten. Nu verslappen plotseling de strak gespannen snaren
zijner ziel, nu lijkt hem opeens zijn werk een chimère, zijn inspanning nutteloos en
vruchteloos, zijn arbeid tevergeefsch. Terwijl daar zijn onvolprezen schepping in
eigen heerlijkheid en schoonheid staat, heeft hij, de schepper, zich in arren moede
en in wanhoop van haar afgewend, moe van zijn eindelooze monologen, en met een
geeuwende leegte in zich. Nu, in de ontnuchtering wordt hem het problematische en
de tweeslachtigheid van zijn kunst en zijn kunstenaarschap en zijn scheeve verhouding
tot het leven bewust. Terwijl het argelooze publiek bewonderend juicht en hem luid
als een der grootsten prijst, terwijl hij dagelijks de loftuitingen van zijn met zijn kunst
dwepende vereerders hoort, en de spanning ziet, waarmede een nieuw werk van zijn
hand wordt verwacht, beseft hij in verslagenheid, koud en star door de verstandelijke
analyse, de verpletterende waarheid, hoe weinig dit alles zijn diepste innerlijk raakt,
hoe onbenullig en kinderachtig het publiek en zelfs de bentgenooten over de kunst
bazelen. In een gesprek met zijn vriendin, de schilderes Lisaweta Iwanowna, zegt
Tonio Kröger, de alter-ego van den dichter:
‘Ich sage Ihnen dasz ich es oft sterbensmüde bin, das Menschliche
darzustellen, ohne am Menschlichen teilzuhaben... Ist der Künstler
überhaupt ein Mann? Man frage das Weib danach! Mir scheint, wir
Künstler teilen alle
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ein wenig das Schieksal jener präparierten päpstlichen Sänger... Wir singen
ganz rührend schön. Jedoch. “Sie sollten sich ein bisschen schämen, Tonio
Kröger. Kommen Sie nun zum Thee. Das Wasser wird gleich kochen, und
hier sind Papyros. Beim Sopran-Singen waren Sie stehen geblieben und
fahren Sie da nur fort. Aber schämen sollten Sie sich. Wenn ich nicht
wüszte, mit welch ein stolzer Leidenschaft Sie Ihrem Berufe ergeben
sind...” Sagen Sie nichts von Beruf. Lisaweta Iwanowna! Die Litteratur
ist überhaupt kein Beruf, sondern ein Fluch - damit Sie es wissen. Wann
beginnt er fühlbar zu werden, dieser Fluch? Früh, schrecklich früh. Zu
einer Zeit, da man billig noch in Frieden und Eintracht mit Gott und Welt
leben sollte. Sie fangen an, sich gezeichnet, sich in einem rätselhaften
Gegensatz zu den Anderen, den Gewöhnlichen, den Ordentlichen zu fühlen,
der Abgrund voll Ironie, Unglaube, Opposition, Erkenntnis, Gefühl, der
Sie von den Menschen trennt, klafft tiefer und tiefer, Sie sind einsam, und
fortan giebt es keine Verständigung mehr. Was für ein Schikschal! Gesetzt,
dasz das Herz lebendig genug, liebevoll genug geblieben ist, es als furchtbar
zu empfinden!... Ihr Selbstbewustsein entzündet sich, weil Sie unter
Tausenden das Zeichen an ihrer Stirne spüren und fühlen, dasz es
Niemanden entgeht.’
En als zij hem van de louterende en heiligende werking van de literatuur en van de
verlossende macht der taal wil overtuigen, zegthij:
Sie haben ein Recht, so zu sprechen, Lisaweta Iwanowna und zwar im
Hinblick auf das Werk Ihrer Dichter auf die anbetungswürdige russische
Litteratur, die so recht eigentlich die heilige Litteratur darstellt, von der
Sie reden. Aber ich habe Ihre Einwände nicht ausser Acht gelassen, sondern
sie gehören mit zu dem, was mir heute im Sinne liegt... Sehen Sie mich
an. Ich sehe nicht übermäszig munter aus, wie? Ein bisschen alt
undscharfzügig und müde, nicht wahr? Nun, um auf die Erkenntnis
zurückzukommen, so liesze sich ein Mensch denken, der, von Hause aus
gutgläubig, sanftmütig, wohlmeinend und ein wenig sentimental, durch
die psychologische Hellsicht ganz einfach aufgerieben und zu Grunde
gerichtet würde. Sich von der Traurigkeit der Welt nicht übermannen
lassen; erkennen, beobachten, merken, einfügen auch das Quälendste, und
übrigens guter Dinge sein, schon im Vollgefühl der sittlichen
Ueberlegenheit über die abscheuliche Erfindung des Seins, ja, freilich!
Jedoch zuweilen wächst Ihnen die Sache trotz aller Vergnügungen des
Ausdrucks ein wenig über den Kopf. Alles verstehen hiesze Alles
verzeihen? Ich weisz doch niet. Es giebt etwas, was ich Erkenntisekel
nenne Lisaweta: Der Zustand, in dem es dem Menschen genügt eine Sache
zu durchschauen, um sich bereits zum Sterben angewidert (und durch aus
nicht versöhnlich gestimmt) zu fühlen, - der Fall Hamlets, des Dänen,
dieses typischen Litteraten. Er wuszte, was das ist: zum Wissen berufen
werden,

Groot Nederland. Jaargang 15

640
ohne dazu geboren zu sein. Hellsehen doch durch den Tränenschleier des
Gefühls hindurch, erkennen, merken, beobachten und das Beobachtete
lächelnd bei Seite legen müssen noch in Augenblicken, wo Hände sich
umschlingen, Lippen sich finden, wo des Menschen Blick erblindet von
Empfindung, sich bricht, - es ist infam, Lisaweta, es ist niederträchtig,
empörend... aber was hilft es sich zu empören?
‘Sie sind ein Bürger auf Irrwegen, ein verirrter Bürger’, zegt Lisaweta tenslotte. Dan
gaat Tonio Kröger heen en zegt: ‘Ich bin erledigt.’

V.
Zelf-kastijding.
‘Dichten, dat is een terechtzitting houden over zich zelven.’
Ibsen.
Nu in dit bittere besef en met dit zuivere inzicht in de tweeslachtigheid van zijn
wezen, in het klare bewustzijn van de onbestaanbaarheid van zijn kunstenaarschap,
kent hij maar één redding: een radicale afrekening met zich zelf, een onbarmhartige
onthulling van eigen wanstaltigheid. Zóó, door den valschen opsmuk van zijn
aesthetendom van zich af te rukken, de breuk in zijn innerlijke structuur bloot te
leggen, de voosheid van zijn artistendom zelf belachelijk te maken, hoopt hij zich te
kunnen louteren en voor zich zelf te rechtvaardigen. Hij projecteert nu de verschillende
zijden van zijn persoonlijkheid a.h.w in den lachspiegel. In groteske vervorming wil
hij zich zelf als caricatuur aanschouwen en bespottelijk maken. In vier figuren, dichter
en aestheten, wil hij het ware wezen van den modernen literator aan de kaak stellen.
De onmogelijkheid van zulk een leven uit de ‘tweede hand’ demonstreert hij in Detlev
Spinell in de novelle ‘Tristan’, in Tonio Kröger, in Axel Martini (in den roman
‘Königliche Hoheit’) en in de ‘Bajazzo’. Het conflict van den dichter en letterkundige
met het werkelijke leven, de jammerlijke nederlaag van den aestheet, den romancier
tegenover het alledaagsche, het uiteenspatten hunner fantastische zeepbellen en
potsierlijke opgeblazenheden in de atmospheer van het robuuste en gezonde leven.
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De dichter Martini heeft den eersten prijs gewonnen bij de ‘Maispiele’ en komt nu
op audientie bij den vorst.
‘Es macht mir groszes Vergnügen, Sie kennen zu lernen’ sagte er, ‘lieber
Herr... Herr Doktor, nicht wahr?’
Nein, Königliche Hoheit’ erwiderte Axel Martini mit asthmatischer
Stimme, nicht Doktor. Ich bin unbetitelt.’
‘O, Verzeihung... ich nahm an,... setzen wir uns lieber Herr Martini. Ich
bin wie gesagt, sehr erfreut, Sie zu Ihrem groszen Erfolge beglückwünschen
zu können.’...
‘Ich habe Ihre Gedichte wiederholt mit groszem Genusz gelesen. Es scheint
mir überaus gelungen, sowohl was das Versmasz als auch was die Reime
betrifft. Und dann bringt es die Lebenslust vorzüglich zum Ausdruck.’
Herr Martini verbeugte sich im Sitzen.
Ihre Fertigkeit, fuhr Klaus Heinrich fort, musz Ihnen groszes Vergnügen
gewähren, - die schönste Erholung... Welches ist Ihr Beruf, Herr Martini?
Herr Martini deutete an, dasz er nicht verstehe, beschrieb gleichsam mit
dem Oberkörper ein Fragezeichen.
Ich meine Ihren Hauptberuf. Sind Sie im Staatsdienst?’
Nein, Königliche Hoheit. Ich habe keinen Beruf. Ich beschäftige mich mit
Poesie ausschlieszlich...
‘Gar keinen... O, ich verstehe. Eine so ungewöhnliche Begabung ist es
wert dasz man an ihr alle Kräfte widmet.’
‘Das weisz ich nicht, Königliche Hoheit. Ob sie es wert ist, weisz ich nicht.
Ich musz gestehen, dasz ich gar nicht die Wahl hatte. Ich habe mich vor
jeher zu jeder anderen menschlichen Tätigkeit vollkommen unfähig gefühlt.
Mir scheint, dasz diese zweifellose und unbedingte Unfähigkeit zu allem
anderen der einzige Beweis und Prüfstein des Berufes zur Poesie ist, ja,
dasz man in der Poesie eigentlich keinen Beruf, sondern eben nur den
Ausdruck und die Zuflucht dieser Eigentümlichkeit und Unfähigkeit zu
sehen hat.’...
- - - - ‘wenn Königliche Hoheit mir erlauben wollen... Es ist eine weit
verbreitete Anschauung, dasz die Entbehrung der Wirklich keitfür
meinesgleichen der Nährboden alles Talentes, die Quelle aller
Begeisterung, ja recht eigentlich unser einflüsternder Genius ist. Der
Lebensgenusz ist uns verwehrt, streng verwehrt, wir machen uns kein Hehl
daraus... und zwar ist dabei unter Lebensgenusz nicht nur das Glück,
sondern auch die Sorge, auch die Leidenschaft kurz jede ernsthaftere
Verbindung mit dem Leben zu verstehen. Die Darstellung des Lebens
nimmt durchaus alle Kräfte in Anspruch, zumal wenn diese Kräfte nicht
eben überreichlich bemessen sind.’ - und Herr Martini hüstelte, wobei
seine Schultern mehrmals nach vorn zusammengezogen wurden. Die
Entsagung, fügte er hinzu, ist unser
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Pakt mit der Muse, auf ihr ruht unsere Kraft, unsere Würde, unsere grosze
Versuchung, der wir zuweilen aber niemals zu unserem Heil unterliegen.’
Wieder hatten sich beim flieszenden Sprechen Herrn Martinis Augen mit
Tränen gefühlt. Er suchte sie durch ein Blinzeln zu vertreiben.
Jeder von uns, sagte er noch, kennt solche Verirrungen und Entgleisungen,
solche begehrlichen Ausflüge in die Festsäle des Lebens. Aber wir kehren
gedemütigt und Uebelkeit im Herzen von dort in unsere Abgeschlossenheit
zurück.’
‘Es musz wohl so sein, Herr Martini. Man machte sich aus der Ferne wohl
unrichtige Vorstellungen von dem Leben eines Dichters.’
Begreiflicher Weise, Königliche Hoheit. Aber est im ganzen kein sehr
herrliches Leben, wie ich versichern kann, besonders da wir ja nicht zu
jeder Stunde Dichter sind. Damit von Zeit zu Zeit so ein Gedicht
zustandekomme - wer glaubt wohl wieviel Faulenzerei und Langeweile
und grämlicher Müsziggang dazu nötig ist. Eine Postkarte an den
Zigarrenlieferanten ist oft die Leistung eines Tages. Man schläft viel, man
lungert mit dumpfem Kopfe umher. Ja, es ist nicht selten ein Hundeleben...’
Jemand pochte ganz leise von auszen an die weiszlackierte Tüt. Es war
Neumanns Zeichen, dasz es hohe Zeit für Klaus Heinrich sei, sich
umzukleiden und frisch instand setzen zu lassen. Denn es war
Cercle-Konzert heut Abend im Alten Schloss. Klaus Heinrich stand auf.
‘Ich habe mich verplaudert,’ sagte er; denn das war die Wendung, deren
er sich in solchen Augenblicken bediente. Und dann verabschiedete er
Herrn Martini, wünschte ihm guten Erfolg in seiner poetischen Laufbahn
und begleitete den ehrerbietigen Rückzug des Dichters mit Lächeln und
jener ein wenig theatralischen, gnädig grüszenden Handbewegung von
oben nach unten, die nicht immer gleichmaszig schön gelang aber in der
er es zu hoher Vollendung gebracht hatte.
Dies war des Prinzen Unterredung mit Axel Martini, den Verfasser von
Evoë und Das Heilige Leben.’
Maar hij gaat nog verder. Niet alleen de komische zijde van dat merkwaardige
dualisme wil hij laten zien, maar ook uit het diepste, ethische en religieuse gevoel
wil hij dit overdreven aestheticisme als een onmogelijkheid laten beseffen en hij
kiest daarvoor een stof, waarin op bijzonder krasse wijze, in uiterste tegenstellingen
de wereld des geestes en die der schoonheid tegenover elkander staan. In het drama
‘F i o r e n z a ’ laat hij een sombere, donderende aanklacht hooren tegen de cultus der
schoonheid. Hij, de mensch, die de ontroeringen der schoonheid subliem heeft
beschreven, wiens geheele leven tot dusverre een zelfverzakende tempeldienst ter
wille van haar is geweest, laat
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nu in de figuur van den boete-prediker Girolamo een verschrikkelijke aantijging
hooren tegen haar; en hier zien wij een typisch verschijnsel, dat zich in alle tijden
van overvoeding met en uiterste verfijning van de kunst schijnt voor te doen.
Diep-godsdienstige en ethisch-voelende menschen beseffen plotseling dat de kunst
‘misbruikt’ wordt en dat zij niet meer ‘loutering’ en ‘verheffing’ schenkt, niet meer
tot de hoogste aangelegenheden des geestes behoort, maar dat zij schijnt te verworden,
dat zij slechts als amusement en als prikkel geldt voor de zinnelijkheid, als een veile
deerne zich leent tot alles, waarin de erotische en sexueele mensch bevrediging zoekt,
dat zij een luchthartig spel een decoratieve bijkomstigheid is geworden, die met haar
oorspronkelijke taak, als weiding en verheffing niets meer uitstaande heeft. En dan
onthult zich de schoonheidcultus als de cultus der Venus Vulgativa; het scheppen
der schoonheid als verkrachting van het hoogste en edelste in den mensch, als vuige
lastering der goddelijkheid der kunst.
Nu ontbrandt er een heilige toorn in diegenen, die de kunst willen zien als de
louterende en verheffende macht, die volgens hen slechts als een leniging der
smartelijkheid en verlossing uit marteling en schande te gelden heeft. De eenzijdigheid
van deze opvatting is duidelijk, maar de dichter schijnt opzettelijk de tegenstelling
zoo scherp mogelijk te willen demonstreeren. Daarom laat hij in de figuur van een
boeteprediker in het Florence der Medici de uiterste vorm dezer verdoeming der
kunst als zinneprikkel en vermaak zien. De priester, de boeteprediker staat als een
sombere rookzuil in het schoonheidsdronken Florence, waar de wellust en de vooze
zinnelijkheid als giftzwammen met hun uitwasemingen de stad verpesten en als de
zwijmel der lichamelijke lusten niet hooger kan worden opgevoerd, als het volk zich
volledig heeft uitgevierd en uitgeleefd, als de drang naar weelde en wellust walgelijke
vormen heeft aangenomen, dan wil men opeens berouwvol boete doen en men stroomt
naar de kerk, waaruit de ascetische en wanstaltige figuur van den kleinen, leelijken
priester de tijsterende vlammen slaan en wiens woorden het bange, voor zijn zieleheil
bevreesde volk, met striemende slagen geeselen.
‘Endlich steht Bruder Girolamo auf der Kanzel. Sein Blick, dieser seltsam
starre und brennende Blick richtet sich auf die Menge, und in
eineratemlosen, beklommenen Stille beginnt er zu sprechen. Er spricht zu
Florenz, er redet es mit du an und fragt mit entsetzlicher Ruhe und
Langsamkeit, wie es
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lebt, wie es die Tage verbringe und wie die Nächte. In der Reinheit, der
Sinnenfurcht, im Geiste, im Frieden? Dann schweigt er, Antwort heischend:
und Florenz, diese tausendköpfige Menge, die den Dom erfüllt, krümmt
sich unter seinem unerträglichen Blick, der alles durchschaut, errät, erkennt,
der alles weisz... Du antwortest mir nichts? spricht er... Und indem seine
schwächliche Gestalt sich emporreckt, ruft er mit fürchterlicher Stimme:
So will ich es dir sagen! Und nun beginnt eine unbarmherzige Abrechnung,
ein jüngstes Gericht in Worten, unter dem die Menge sich windet wie unter
Rutenstreichen. In seinem Munde wird jede Fleischesschwäche zu einer
unsäglich abscheulichen Sünde. Rüchsichtslos und mit gräszlicher
Betonung nennt er Laster bei Namen, deren man an heiligen Orten noch
nicht hat Erwähnung tun hören und erklärt den Papst, den Klerus, die
italienischen Fürsten, die Humanisten, Dichter, Künstler und Festordner
ihrer für schuldig. Er hebt die Arme: und ein gräszliches Gesicht, ein
teuflich verführerisches Bild steigt aus den Schlünden der Offenbarung
empor: die Buhlerin, die da auf vielen Wassern sitzt, das Weib auf dem
Tiere! Sie ist gekleidet mit Scharlach und Rosinfarbe und übergoldet mit
Gold und Perlen und hält einen goldenen Becher in ihrer Hand, der ist voll
Greuel und Unsauberkeit ihrer Unzucht. Und an ihrer Stirn geschrieben
den Namen, das Geheimnis, die grosze Babylon, die Mutter der bösen
Lust. Das Weib ruft er, bist du, Florenz, freche, üppige Buhlerin! Zierlich
bist du, erlesen gekleidet, duftig und wohlgeschminkt. Deine Rede ist Witz
und gefeilter Wohllaut, deine Hand verschmäht jedwedes Gerät, das nicht
den Stempel der Schönheit trägt, dein Augen ruht wolllüstig auf köstlichen
Gemälden und den Statuten nachter Heidengötter. Der Herr aber hat dich
ausgespieen aus seinem Munde... Horch!... Vernimmst du nicht die
Stimmen in der Luft? Hörst du nicht die Fittiche des Verderbens? Gut, es
ist alles aus. Es ist vorbei. Die Reue kommt zu spät. Das Gericht is da. Ich
habe es dir hundertmal prophezeit, Florenz, aber du wolltest in deiner Lust
auf den armen, wissenden Mönch nicht hören. Vorüber sind die Tage der
Tänze, der Aufzüge und obszönen Lieder... Unselige, du bist verloren!
Entsetzlich! Sieh! Finsternis bricht herein. Donner erfüllt die Luft. Das
Schwert des Herrn zuckt hernieder... Rette dich! Tu Busze!... Zu spät! Der
Herr führt seine Waffen über das Erdreich. Er schwemmt hinweg die
Larven und Maskenkleider deines Karnevals, deine Bücher der lateinischen
und italienischen Dichter, deine Zierden und Toilettengeräte, deine
Parfüms, Spiegel, Schleier, Haartouren, deine Gemälde, von unzüchtiger
Schönheit, deine heidenischen Bildwerke. Siehst du den Blutschein der
Feuersbrunst? Wilde Heere überziehen dich mit Krieg. Die Hungersnot
zieht grinsend durch deine Gassen. Die Pest haucht ihren stinkenden Atem
über dich hin... Zu Ende! Zu Ende Du wirst ausgetilgt, ausgetilgt unter
Martern. -’
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En in het gesprek met den stervenden de Medici hoort men nog eens de ontzettende
aanklacht tegen het aestheticisme.
LORENZO: Ich sehe eine seltsame Verkehrung... Ihr eifert wider die Kunst,
und dennoch, Bruder, Ihr selbst - ach u ihr seid ja ein Künstler!
DER PRIOR: Das Volk sieht besser; es nennt mich einen Propheten.
LORENZO: Was wäre ein Prophet?
DER PRIOR: Ein Künstler, der zugleich ein Heiliger ist. - Ich habe nichts
gemein mit eurer Augen- und Schaukunst, Lorenzo de Medici. Meine
Kunst ist heilig, denn sie ist Erkenntnis und ein flammender Widerspruch.
Früh, wenn der Schmerz mich befiel, träumte mir von einer Fackel, die
barmherzig hineinleuchte in alle fürchterlichen Tiefern in alle scham- und
gramvollen Abgründe des Daseins, von einem göttlichen Feuer, das an
die Welt gelegt werde, damit sie aufflamme und zergehe samt all ihrer
Schande und Marter in erlösendem Mitleid. Es was die Kunst, davon mir
träumte...
LORENZO: (in Erinnerung) Die Erde schien mir lieblich.
DER PRIOR: Ich sah! Ich sah durch Schein und Lieblichkeit! Ich litt zu
sehr, um stolz nicht auf meiner Einsicht zu bestehen. Wollt Ihr ein
Gleichnis? In Ferrara was es. Ich war ein Knabe noch, als eines Tages
mein Vater mich mit sich zu Hofe nahm. Ich sah die Burg der Este. Mit
seinen Kumpanen sah ich den Fürsten, mit Weibern, Zwergen,
Lustigmachern und schönen Geistern bei Tafel schwelgen. Musik und
Duft und Reigen und Gelage war alles... Doch manchmal, leise, grauenhaft,
gedämpft, drang in den üppigen Tumult ein fremder Laut: der war ein Laut
der Qual, ein Aechzen, Winseln und kam von unten, - von unten aus den
fürchterlichen Kellern, wo die Gefangenen schmachteten. Ich sah sie auch.
Ich bat und ward hinabgeführt in Gründe, darinnen Heulen und Entsetzen
war. Und mit den Unglückseligen hörte ich den Klang der Festesluft
herniederdringen und wuszte, dasz keine Scham dort oben war, nicht ein
Gewissen dort oben sich rührte...
Da war mir's plötzlich, als müszte ich ersticken vor Hasz und Widerstand...
Und einen groszen Vogel sah ich in den Lüften, schön, frech, und stark
und wohlgemut sich wiegen. Und eine Pein ergriff mein Herz, ein Weh,
ein Trotz und eine tiefe Drangsal, ein heiszer Wunsch, ein ungeheurer
Wille: Könnt ich doch diese groszen Flügel brechen!’
Zij het nu, dat deze gestalten zuiver symbolisch op te vatten zijn en dat wij slechts
in de tegenstelling van Lorenzo en den Priester een zinnebeeld voor het uiterst krasse
dualisme van ‘geest’ en ‘kunst’ te zien hebben, zeker is het, dat het den dichter met
deze aanklacht bittere ernst is. Hij, zelf een kunstenaar, wil, dat de kunst niet den
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schoonen schijnen sublimeere, maar slechts het hoogste en heiligste ten doel hebbe.
Hij wil en kan slechts de kunst aanvaarden als openbaring van smartelijkheid en
tragiek en als verlossing uit deze. Dat is de wanklank, die wij in deze aantijgingen
hooren: Een kunstenaar, die op geniale wijze het leven in alle vormen herschept,
twijfelt aan zich zelf en aan zijn kunst, en gelooft dat zij slechts dan gerechtvaardigd
is, als zij niet den ‘schoonen schijn’, maar het zuiverste wezen der dingen openbaart.
Maar kan de kunst ooit iets anders dan schijn geven?
In al deze confessies, zoowel de zelf-bespottende als de somber-aanklagende,
hooren wij één grondtoon: de ontroerende bittere klacht van een bedelaar bij de
festijnen des levens. De klacht van een mensch, die door een dunne, doorzichtige,
maar onwrikbare wand van het leven is gescheiden, die voelt hoe de dingen en
menschen als wezenlooze schimmen om hem heen waren, en hoe het men niet
beschoren schijnt ze anders dan door het medium der kunst te zien, in hun verwording
en tragische gebrokenheid; een klacht over de groeiende vervreemding van de
werkelijkheid, over de ongezonde en onnatuurlijke levenshouding van een artiest,
die de kunst aan den eenen kant als een hoogst belangrijke en ernstige aangelegenheid
beschouwt, voor wie hij de beste jaren zijns levens in zelf-verzaking heeft opgeofferd,
wier lagere vormen hij als onzedelijk en verderfelijk verafschuwt, maar die toch aan
den anderen kant voelt hoe juist door zijn kunstenaarschap en de voortdurende
zelf-ontleding de kloof tusschen hem en het werkelijke leven steeds dieper gaapt,
hoe hij in plaats van de trillende volheid en de extase van den scheppenden mensch
verarming, innerlijke leegte en koude in zich voelt ontstaan. De kunst blijft een
desillusie, het leven een fata-morgana.
Nu komt het doode punt vóór de kentering. Zullen deze oprechte biechten hem
louteren en hem het geloof in zich zelf doen herwinnen, òf zal zijn leven als in een
slob doodloopen, de stroom van zijn innerlijk leven verzanden, en zal hij verder in
onvruchtbare zelfbespiegeling op de puinhoopen van zijn mislukt leven staren?
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VI.
Kentering.
‘Aber es scheint, dasz gegen nichts ein edeler und tüchtiger Geist sich
rascher, sich gründlicher abstumpft als gegen den scharfen und bitteren
Reiz der Erkenntnis: und gewiss ist, dasz die schwermütig gewissenhafteste
Gründlichkeit des Jünglings Seichtheit bedeutet mit dem tiefen Entschlusz
des Meister gewordenen Mannes, das Wissen zu leugnen, es abzulehnen,
erhobenen Hauptes darüber hinweg zu gehen, sofern es den Willen, die
Tat, das Gefühl und selbst die Leidenschaft im geringsten zu lähmen, zu
entmutigen, zu entwürdigen geeignet ist.’
Thomas Mann: Der Tod in Venedig.
Maar ook aan den dichter openbaart zich het wonder des levens. Trots de inzinkingen,
de verslappingen en de knagende twijfel, trots de loome moeheid zijner ziel schijnt
de wil tot leven niet geheel verstikt en uitgedoofd te kunnen worden. Hij zegeviert,
zijn stuwkracht breekt door alle stremmingen en hindernissen heen en als na een
zware ziekte herstellend hervindt hij langzaam zijn levensgevoel en zijn
levensrichting. Een klare, onbezwaarde morgen stijgt: De verschrikkingen van het
verleden, de schrikbarende mogelijkheden der toekomst zijn vergleden in vergetelheid;
de ziel staat in het ongerepte heden, verwacht de genakende volheid van het komende.
En hij beseft, dat er slechts één loutering mogelijk is, slechts één ding van noode is,
om wezenlijk en gaaf in vervulling te kunnen treden: het leven te aanvaarden
desondanks. Het leven niet in zijn complicaties en excentriciteiten, maar als de
oerkracht en de sterke oermacht van alle Zijn. De wil tot eenvoud en eenheid, ziedaar
de leuze, die hij vindt voor zijn nieuw geloof in het leven. Te kunnen ‘ja’ zeggen, te
kunnen leven en lief hebben zonder meer, spontaan, zonder voortdurende ontleding
en zelfbespiegeling, zonder haarfijn zich alle motieven tot zijne handelingen en
denkingen bewust te maken. Volstrekt ‘ja’ te kunnen zeggen, zonder de
betrekkelijkheid van deze affirmatie voortdurend te willen beseffen. Dan wordt het
leven waardevol en zinvol als hij het aanvaarden kan in zijn onuitputtelijken rijkdom
van mogelijkheden, zonder het te atomiseeren en het, op de wijze van de verstandelijke
ontleding, te ontrafelen.
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‘Ich bin am Ziel, Lisaweta. Hören Sie mich an. Ich liebe das Leben - dies
ist ein Geständnis. Nehmen Sie es und bewahren Sie es - ich habe es noch
Keinem gemacht. Man hat gesagt, man hat es sogar geschrieben und
drucken lassen, dasz ich das Leben hasse oder fürchte oder verachte oder
verabscheue. Ich habe dies gern gehört, es hat mir geschmeichelt; aber
darum ist es nicht weniger falsch. Ich liebe das Leben... Sie lächeln,
Lisaweta, und ich weisz, worüber. Aber ich beschwöre Sie, halten Sie es
nicht an Cesare Borgia oder an irgend eine trunkene Philosophie, die ihn
aufs Schild erhebt! Er ist mir nichts, dieser Cesare Borgia, ich halte nicht
das Geringste auf ihn, und ich werde nie und nimmer begreifen, wie man
das Auszerordentliche und Dämonische als Ideal verehren mag. Nein, das
“Leben” wie es als ewiger Gegensatz dem Geiste und der Kunst gegenüber
steht, - nicht als eine Vision von blutiger Grösze und wilder Schönheit,
nicht als das Ungewöhnliche stellt es uns Ungewöhnlichen sich dar;
sondern das Normale, Wohlanständige und Liebenswürdige ist das Reich
unserer Sehnsucht, ist das Leben in seiner verführerischen Banalität! Der
ist noch lange kein Künstler, meine Liebe, dessen letzte und tiefste
Schwärmerei das Raffinierte, Excentrische und Satanische ist, der die
Sehnsucht nicht kennt nach dem Harmlosen, Einfachen, und
Liebenswurdigen, nach ein wenig Freundschaft, Hingebung, Vertraulichkeit
und menschlichem Glück, - die verstohlene und zehrende Sehnsucht,
Lisaweta, nach den Wonnen der Gewöhnlichkeit!...’
Zóó verheft zich zijn leven op een hooger plan, zóó stijgt het op tot een voorheen
ongekende hoogte. Terwijl het bewust-loochenen der samengesteldheden en
buitennissigheden des levens hem in de oogen der aestheten en decadenten tot een
lang vergeten standpunt terug doet keeren, tot een primitiviteit en banaliteit, die zij
al lang overwonnen meenden te hebben, vat hij zelf deze herwonnen liefde voor het
gewone, menschelijke en normale als kentering in zijn leven en loutering van zijn
persoonlijkheid op. Terwijl hij vroeger deze burgerlijkheid en eenvoud des levens
als een voor hem onbereikbaar ideaal beschouwde, gelooft hij thans, dat, hoewel hij
weet, dat de volledige assimilatie aan deze sfeer hem onmogelijk is en blijft, hij, als
kunstenaar de taak heeft de gestalten en de ziel van het verloren paradijs, waarheen
de weg niet meer terug gevonden kan worden, te herscheppen, en dat hij thans de
ongerepte liefde voor dat zuivere en echt menschelijke zal hebben te verkondigen
en te verheerlijken.
‘Wissen Sie wohl noch. Lisaweta, dasz Sie mich einmal einen Bürger,
einen verirrten Bürger nannten? Sie nannten mich so in einer Stunde, da
ich Ihnen verführt durch andere Geständnisse, die ich mir vorher hatte
entschlüpfen
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lassen, meine Liebe zu dem gestand, was ich das Leben nenne, und ich
frage mich, ob Sie wohl wuszten, wie sehr Sie damit die Wahrheit trafen,
wie sehr mein Bürgertum und meine Liebe zum Leben eins und dasselbe
sind. Diese Reise hat mir Veranlassung gegeben, darüber nachzudenken...
Mein Vater, wissen sie, war ein nordisches Temperament: betrachtsam,
gründlich, korrekt aus Puritanismus, und zur Wehmut geneigt; meine
Mutter von unbestimmt exotischem Blut, schön, sinnlich, naiv, zugleich
fahrlässig und leidenschaftlich und von einer impulsiven Liederlichkeit.
Ganz ohne Zweifel war dies eine Mischung, die auszerordentliche Gefahren
in sich schlosz. Was herauskam war dies: ein Bürger, der sich in die Kunst
verirrte, ein Bohemien mit Heimweh nach der guten Kinderstube, ein
Künstler mit schlechtem Gewissen. Denn mein bürgerliches Gewissen ist
es ja, was mich in allem Künstlertum, aller Auszerordentlichkeit und allem
Genie etwas tief Zweideutiges, tief Anrüchiges, tief Zweifelhaftes erblicken
läszt, was mich mit dieser verliebten Schwäche für das Simple, Treuherzige
und Angenehm-Normale, das Ungeniale und Anständige erfüllt.
Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim und habe es infolge
dessen ein wenig schwer. Ihr Künstler nennt mich einen Bürger, und die
Bürger sind versucht, mich zu verhaften... ich weisz nicht, was von beidem
mich bitterer kränkt. Die Bürger sind dumm; ihr Anbeter der Schönheit
die ihr mich phlegmatisch und ohne Sehnsucht heiszt, sollet bedenken,
dasz es ein Künstlertum giebt so tief, so von Anbeginn und Schicksals
wegen, dass keine Sehnsucht ihm süszer und empfindenswerter erscheint
als die nach den Wonnen der Gewöhnlichkeit.’
Nu is niet meer de werkelijkheid van het alledaagsche een versleten décor, dat als
requisiet voor den artist volstrekt onbruikbaar is, maar nu wordt de heroïek en de
schoonheid van het leven des gemiddelden mensch geprezen. Nu geloove men niet,
dat de dichter de smartelijkheid en de tragiek van het leven als minder essentieel
beschouwt dan voorheen. Maar hij gelooft nu eerder aan een verlossing uit deze
gebrokenheid en aan een regeneratie.
Reeds Thomas Buddenbrook spreekt van het ‘reine, grausame, starke Leben’ en
hoopt na zijn dood voort te bestaan in diengene, die het ‘voller, kräftiger fröhlicher’
zal affirmeeren dan hij, maar Hanno, zijn zoontje, is al niet meer opgewassen tegen
de realiteit en gaat ten gronde. In ‘Tonio Kröger’ echter zien wij het ideaal van den
dichter belichaamd in de forsche en frische gestalte van ‘Ingeborg Holm’ en ‘Hans
Hansen’.
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VIII.
Loutering.
Terwijl tot dusverre het leven en de kunst des dichters door het vraagstuk der
tegenstellingen van geestelijkheid en natuurlijkheid overheerscht wordt, en zijn
geheele zienswijze een sterk uitgesproken dualisme vertoont, zal hij nu in een nieuwe
schepping deze uitersten en tegenstellingen beproeven in een hoogere eenheid te
verzoenen. Niet door ze nu opeens als onwezenlijk te beschouwen en ze te
vervluchtigen of te verdoezelen, maar door te trachten ze in evenwichtigheid en
harmonie met elkander te brengen; en zóó ontstaat de kostelijke figuur van Imma
Spoelmann uit zijn roman ‘Königliche Hoheit.’
Dit boek waagt zich aan de beschrijving en behandeling van den uiterst moeilijk
vraagstuk. De uitbeelding van de eenzaamheid en de onbenulligheid van het bestaan
van een hedendaagsch vorst in een verarmd Duitsch miniatuurstaatje.
Vragen wij waarom de dichter juist deze stof voor een roman heeft kunnen kiezen,
dan zien wij dat het probleem der menschlijke eenzaamheid zich heden ten dage het
zuiverste manifesteert in de exclusiviteit van een scheppend kunstenaar èn in het
bestaan van den monarch. Nergens zien wij de latente eenzaamheid en het groteske
isolement van den modernen mensch zóó duidelijk en plastisch. De eenzaamheid
van den ‘scheppenden’ mensch had den dichter in zijn Tonio Kröger in alle variaties
geschilderd, de eenzaamheid van den ‘heerschenden’ mensch dat wordt het motief
van zijn nieuwen roman.
Ook in deze schepping moeten wij de volledige en rijke menschenkennis en de
tot het uiterst verfijnde dictie en stijl bewonderen. Wij worden bij het lezen
onweerstaanbaar meegesleept door den stroom zijner welsprekendheid en toch blijft
de verhaaltrant altijd sober en beheerscht. Steeds volgt op den zwellenden stroom
der woorden, op den statigen tocht van rijke beelden een fijne sarcastische opmerking,
waaruit blijkt hoe de dichter zich steeds bewust blijft van zich zelf en hoe in den
scheppingsroes zijn nuchtere en scherpe geest nog blijft spotten. Niet minder ironisch
en sarcastisch dan in de Buddenbrooks is dus de verhaaltrant van dit werk, maar toch
bemerken wij een essentieel verschil op met dit boek: terwijl de Buddenbrooks een
schier ten top gevoerd pessimisme, ja nihilisme,
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vertoont en in grauwe hopeloosheid eindigt, terwijl over het geheel een lijkwade
gespreid schijnt, en bijna alles in een valen nevel gehuld blijft, zien wij thans meer
zon en licht, en voelen, dat de spot niet meer zoo snijdend en schrijnend is, dat het
soms bijna sadistische genoegen in het pijnigen van zijn creaturen is verdwenen, en
dat daardoor de sympathie en het medegevoel voor zijn schepselen thans veel inniger
bij hem geworden is. Terwijl de wereld der Buddenbrooks als het ware ‘sub specie
mali’ gezien was, en wij slechts nu en dan een glimp van echte deernis en dieper
genegenheid meenden te bespeuren, slechts sporadisch het geloof in een verlossende
liefde en zuivere affirmatie des levens hoorden verkondigen, zien wij thans tenminste
de mogelijkheid van een loutering en een vervulling; in één woord, dit boek is
menschelijker en gezonder geworden. Maar ook in deze scheppingen zijn nog
sommige gestalten in groteske vervorming gezien, zooals de leeraar Raoul Ueberbein,
de gezelschapdame Gräfin Löwenjoul en de dichter Martini. Maar de beide
hoofdfiguren de ‘Königliche Hoheit’ Klaus Heinrich en Imma Spoelmann, de dochter
van een Amerikaansch miljardair zijn met de grootste liefde van den dichter
geteekend.
‘Klaus Heinrich war dreizehn Jahre alt, als er an dem einsamen
Perlmuttertischchen inmitten des kalten Silbersaales stand und das
Eigentliche zu ergründen suchte, um das es sich für ihn handelte. Und wie
er die Erscheinungen innig durchdrang: den leeren, zerschlissenen Stolz
der Gemächer, der über Zweck und Behagen war, die Symmetrie der
weiszen Kerzen, in welcher ein hoher und angespannter Dienst, eine
beherrschte Entsagung ausgedrückt schien, die kurze Verstörung auf seines
Vaters Gesicht, wenn man ihn freihin ansprach, die kühl und streng
gepflegte Schönheit seiner Mutter, die sich lächelnd der Begeisterung
darstellte, die andachtsvollen und dringlich neugierigen Blicke der Leute
drauszen - da ergriff ihn eine Ahnung, eine ungefähre und wortlose
Erkenntnis dessen, was seine Angelegenheit war. Aber zur selben Zeit
kam ihn ein Grauen an, ein Schauder vor dieser Art vom Bestimmung,
eine Angst vor seinem hohen Beruf so stark, dasz er sich wandte und beide
Hände vor seine Augen warf, beide, die kleine runzliche linke auch, und
an dem einsamen Tischen niedersank und weinte, weinte vor Mitleid mit
sich und seinem Herzen, bis man kam und zu Gott emporblickte und die
Hände zusammenschlug und fragte und ihn wegführte... Er gab an, dasz
er Furcht gehabt und das war die Wahrheit.
Er hatte nichts gewuszt, nichts begriffen, nichts geahnt vor der
Schwierigheit und Strenge des Lebens, das ihm vorgeschrieben war; er
war luftig gewesen, hatte sich sorglos fahren lassen und viel Anlasz zum
Entsetzen gegeben. Aber früh mehrten sich die Eindrücke, der es ihm
unmöglich
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machten, sich der wahren Sachlage zu verschlieszen. In der nördlichen
Vorstadt unweit des Quellengartens, war eine neue Strasze enstanden, man
eröffnete ihm, dasz sie auf Magistratsbeschlusz den Namen Klaus
Heinrich-Strasze erhalten habe. Gelegentlich einer Ausfahrt sprach seine
Mutter mit ihm beim Künsthändler vor, es galt ein Einkauf. Der Lakei
wartete am Schlage, Publikum sammelte sich an, der Kunsthändler
beglückt, das war nichts neues. Aber Klaus Heinrich bemerkte zum
erstenmal seine Photografie im Schaufenster. Sie hing neben denen von
Künstlern und groszen Männern, hochgestirnten Männern, deren Augen
aus einer berühmten Einsamkeit blickten.’
Dezen eenzame, die als een kreupele den dans des levens als buitenstaander
aanschouwen moet, voor wien alle normale verbindingen met het leven afgesneden
zijn, dien bemint de dichter als een broeder. Hij wil in hem de bizarren vorm van
zijn eigen moeilijk en vreemdsoortig leven spiegelen. Maar niet meer op de wijze
der aanklacht, maar op de beminnelijke wijze van den mensch, die zich langzamerhand
met zijn eigen lot heeft verzoend en die met fijnen, begrijpenden, soms spottenden
glimlach een lijdensgenoot herkent en begroet, een vreemdeling en een banneling
des levens, zooals hij zelf.
‘Hier ist die Lebensführung und Berufsübung Klaus Heinrichs, geschildert
in ihrer Eigentümlichkeit.
Er stieg irgendwo aus dem Wagen, schritt mit übergeworfenem Mantel
durch eine kurze Gasse hochrufenden Volkes über ein Trottoir, das mit
einem roten Laüfer bedeckt war durch eine von Lorbeerbäumen flankierte
Haustür, über der man einen Baldachin errichtet hatte, eine Treppe hinauf,
die leuchtertragende Diener paarweise besetzt hielten... Er ging nach einem
Festessen, mit Orden bedeckt bis zu den Hüften die Fransenepaulettes
eines Majors auf seinen schmalen Schultern, mit Gefolge den gotischen
Korridor eines Rathauses entlang. Zwei Diener liefen vor ihm her und
öffneten ihm eifrig eine alte, in ihren Bleifassungen schütterende
Fensterscheibe. Denn unter auf dem kleinen Marktplatz stand
zusammengekeilt und Kopf an Kopf das Volk, eine schräge Fläche aufwärts
gewandter Gesichter von qualmigem Fackellicht dunkel überglüht. Sie
riefen und sangen, und er stand am offenen Fenster und verneigte sich,
stellte sich eine Weile der Begeisterung dar und grüszte dankend...
Ohne rechten Alltag war sein Leben und ohne rechte Wirklichkeit; es
setzte sich aus lauter hochgespannten Augenblicken zusammen. Wohin
er kam, da war Feier- und Ehrentag, da verherrlichte das Volk sich selber
im Feste, da verkärte sich das graue Leben und ward Poesie. Der
Hungerleider wurde zum schlichten Mann, schmutzige Gassenkinder
wurden zu züchtigen kleinen Mädchen und Buben im Sonntagsstaat, das
Haar mit Wasser ge-
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glättet, ein Gedicht auf der Lippe, und der dumpfe Bürger wurde in
Gehrock und Zylinder sich selber mit Rührung bewuszt. Aber nicht nur
er, Klaus Heinrich, sah die Welt in diesem Lichte, sondern sie selbst sah
sich so, für die Dauer seiner Anwesenheit. Eine seltsame Unechtheit und
Scheinbarkeit herrschte auf den Stätten seiner Berufsübung, eine
ebenmäszige, bestandlose Ausstattung, eine falsche und herzerhebende
Verkleidung der Wirklichkeit aus Pappe und vergoldetem Holz, aus
Kranzgewinden, Lampions, Draperien und Fahnentüchern war hingezaubert
für eine schöne Stunde, und er selbst stand im Mittelpunkte des
Schaugepränges auf einem Teppich, der den nackten Erdboden bedeckte,
zwischen zweifarbig bemalten Masten um die sich Girlanden schlangen,
stand mit geschlossenen Absätzten im Dufte des Lacks und der
Tannenreiser und stemmte lächelnd seine linke Hand in die Hüfte.’
‘Er hatte gar nichts zu tun im täglichen Leben; ob ihm ein Grusz gelang,
ein gnädiges Wordt, eine gewinnende und doch würdevolle Handbewegung,
war wichtig und entscheidend. Einst kehrte er in Mütze und Mantel von
einem Spazierritt zurück, ritt langsam auf seinem br[a]unen Pferde Florian
durch die Birkallee, die am Rande unbebauten Geländes entlang auf Park
und Schlosz Eremitage zu führte, und vor ihm her ging ein schäbig
gekleideter junger Mensch mit einer Pudelmütze und einem lächerlichen
Schopf im Nacken, zu kurzen Armeln und Hosen und auszerordentlich
groszen Füszen, die er einwärts setzte. Es mochte ein Realschüler oder
dergleichen sein, denn er trug ein Reiszbrett unter dem Arm, worauf mit
Stiften eine grosze Zeichnung, ein ausgerechtnetes Liniengewirr in roten
und schwarzer Tinte, eine Projection oder ähnliches, befestigt war. Klaus
Heinrich hielt lange sein Pferd hinter dem jungen Menscher - Zuweilen
dachte er, dasz es gut sein müsse einen ordentlichen Nachnamen zu haben,
Doktor Fischer zu heiszen und einem ernsten Beruf nachzugehen’.
Maar in de figuur van Imma Spoelmann heeft de dichter zijn meesterwerk geleverd.
Zij is de dochter van een Amerikaanschen Miljardair, die, om voor zijn nierkwaal
genezing te vinden, in de hoofdstad van het hertogdom is komen wonen en daar met
zijn dochter een, trots zijn fantastischen rijkdom, eenzaam en teruggetrokken leven
leidt. Imma is zijn eenige dochter en dit meisje is de eerste, volstrekt positieve en
gave vrouwenfiguur, die de dichter heeft geteekend. Al de vroegere vrouwengestalten,
die de dichter heeft verteld, waren òf oppervlakkige en wufte òf demonische, koude
en trotsche wezens, die hun schoonheid als een kostbaren schat droegen en beveiligden
en die in hun hoogmoed onkwetsbaar en ongenaakbaar schenen. Kortom, van zijn
vrouwengestalten ging geen volle, warme menschelijkheid uit, zij waren gezien als
wezens, die in hun problematische onbegrijpelijkheid en hoog-
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hartigheid eerder een sfinx geleken of in hun domme oppervlakkigheid het
minderwaardig element vertegenwoordigden. Maar Imma is met alle genegenheid
geschreven, die alleen maar mogelijk geworden was, toen de dichter zelf de liefde
als louterende macht had ervaren. Zij heeft zijn volle sympathie, van haar gaat dat
uit, dat juist al zijn andere vrouwenfiguren missen: gezondheid, evenwichtigheid en
liefde. Maar kenschetsend, zoowel voor haar, als voor haren schepper is, dat deze
liefde zich nooit rechtstreeks of onmiddellijk uit, nooit zal zij eenvoudig en
gewoonweg zeggen, wat zij gevoelt, of denkt, maar al haar uitingen zijn a.h.w.
doordrenkt van spot en ironie; haar sterk ontwikkelde intellectueliteit, haar enorme
vaardigheid om zich uit te drukken geven haar en haar woorden en handelingen een
schijn van hoogmoed en trots en spottend meerderheidsgevoel. Zij studeert wiskunde
en bezoekt de colleges van den professor in de mathematiek. En zóó ligt een waas
van genialiteit en vreemdsoortigheid over haar, dat haar toch een onbeschrijflijke
charme geeft:
‘Klaus Heinrich sah Imma Spoelmann zum erstenmal an einem heiteren
Wintertage, mittags um zwölf. Damit ist nicht gesagt, dasz er sie nicht
vorher schon manchesmal im Theater, auf der Strasze, im Stadtpark,
erblickt hätte. Aber das ist etwas anderes. Er sah sie zum erstenmal um
diese Mittagsstunde und zwar unter lebhaften Umständen. Er hatte bis
halb zwölf im Alten Schlosse Freiaudienzen erteilt und war nach ihrer
Beendigung nicht sofort nach Schlosz Eremitage zurückgekehrt, sondern
hatte seinem Kutscher Befehl gegeben mit dem Coupee in einem der Höfe
zu warten, indes er mit den diensttuenden Offizieren des
Leibgrenadier-Regiments auf der Hauptwache eine Zigarette rauchen
wollte. Da er die Uniform dieses Regiments trug, dem auch sein
persönlicher Adjudant angehörte, so gab er sich Mühe, den Schein einer
gewissen Kameradschaft mit den Offizieren zu wahren, speiste in ihrem
Kasino und leistete von Zeit zu Zeit eine halbe Stunde auf der Hauptwache
Gesellschaft, obgleich er dunkel vermutete, dasz er eher storend wirke
indem er die Herren davonabhielt, Karten zu spielen und unanständige
Geschichten zu erzählen. Er stand also den gewölbten Silberstern auf dem
Waffenrock, die linke Hand weit hinten in die Hüfte gestemmt mit Herrn
von Braunbart-Schellendorf, der den Besuch rechtzeitig angekündigt hatte,
in der Offizierswachtstube, die zu ebener Erde des Schlosses, ganz nahe
beim Albrechtstor gelegen war - unterhielt ein nichtssagendes Gespräch
mit zwei oder drei der Herren in der Mitte des Dienstraumes, während
eine weitere Gruppe von Offizieren an dem tiefgelegenen Fenster plauderte.
Weil drauszen so warm die Sonne schien, hatte man das Fenster geöffnet,
und von der Kaserne her näherte sich die Albrechts-
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strasze herauf zu Musik und Paukenschlag der Marschschritt der
aufziehenden Ablösung. Es schlug zwölf von der Hofkirche. Man hörte
drauszen den Unteroffizier mit heiserer Stimme sein: “Angetreten!” in die
Mannschaftsstube rufen, hörte das Getrappel der zu ihren Gewehren
eilenden Grenadiere. Publikum versammelte sich auf dem Platze. Der
Leutnant, der das Kommando zu führen hatte, gürtete hurtig den Säbel
um, schlug vor Klaus Heinrich die Absätze zusammen und ging hinaus.
Da plötzlich rief Leutnant von Sturmhahn, der aus dem Fenster geblickt
hatte, mit jener ein wenig falschen Unmittelbarkeit, die zum Ton zwischen
Klaus Heinrich und den Offizieren gehörte: Teufel, auch, wollen
Königliche Hoheit was feines sehen?’ ‘Da kommt die Spoelmann vorbei,
mit ihrer Algebra unterm Arm...’ Klaus Heinrich trat an das Fenster. Miss
Imma kam zu Fusz und allen von rechts auf dem Bürgersteig daher. Beide
Hände in Ihrem groszen, mappenartigen Muff, dessen lang hinabhängende
Decke mit Schwänzchen besetzt war, hielt sie mit einem Unterarm ihr
Kollegienheft an sich gedrückt. Sie trug eine lange Jacke aus glänzendem
Schwarzfuchpelz und eine Mutze aus dem gleichen Rauchwerk auf ihrem
dunklen, fremdartigen Köpfchen. Sie kam von Delphinenort offenbar, und
sputete sich, die Universität zu erreichen. Sie gelangte vor die Hauptwache
in dem Augenblick als die Ablösungsmannschaft, gegenüber der
Wachtmannschaft, die in zwei Gliedern und Gewehr bei Fusz die Höhe
des Bürgersteiges besetzt hielt, im Rinnstein aufmarchierte. Sie muszte
unbedingt umkehren, das Musikkorps und die Zuschauermenge umgehen,
ja, wenn sie den offenen Platz mit seiner Trambahn vermeiden wollte, auf
dem ringsherum führenden Fuszsteig einen ziemlich weiten Bogen
beschreiben, - oder das Ende der militärischen Verrichtung erwarten. Sie
machte zu keinem von beidem Miene. Sie schickte sich an, auf dem
Bürgersteige vorm Schlosz zwischen den Gliedern durchzugehen. Der
Unteroffizier mit der heiserer Stimme sprang vor sie hin. ‘Kein Durchgang’
schrie er und hielt den Kolben seines Gewehrs vor sie hin. ‘Kein
Durchgang’ ‘Umkehren! Abwarten!’ Da aber wurde Misz Spoelmann
zörnig. ‘Was fällt Ihnen ein!’ rief sie. ‘Ich habe Eile!’ Aber diese Worte
besagten wenig in Vergleich mit dem Nachdruck auffrichtigster,
leidenschaftlichtster, unwiderstehlichster Entrüstung, mit dem sie
hervorgestoszen wurden. Wie klein und seltsam sie war! Die blonden
Soldaten, unter denen sie stand, überragten sie wohl um doppelte
Haupteslänge. Ihr Gesichtchen war so bleich wie Wachs in dieser Minute,
ihre schwarzen Brauen bildeten über des Nasenwurzel eine schwere, und
ausdrückvolle Zornesfale, die Löcher ihres unbestimmt gebildeten Nächens
waren kreisrund geöffnet, und ihre Augen, tiefschwarz vor Erregung und
übergrosz, führten eine dermaszen eindringliche, hinreissend flieszende
Sprache dass keine Einrede möglich schien. ‘Was fällt Ihnen ein’ rief sie.
‘Ich habe Eile.’ Und dabei schob sie mit der Linken den Kolben mitsamt
dem verdutzten Unteroffizier beiseite und ging mitten-
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zwichsen den Gliedern hindurch - ging geradeaus ihres Weg, bog linker
Hand in die Universitätsstrasze und entschwand den Blicken.
‘Verdammt’ rief Leutnant von Sturmhahn, ‘da sind wir schön angekommen.
Die Offiziere am Fenster lachten. Auch drauszen unter den Zuschauern
herrschte viel Heiterkeit, die überigens unbedingt beifällig klang. Klaus
Heinrich stimmte in die allgemeine Fröhlichkeit ein. Die Ablösung vollzog
sich unter Kommandos und abgerissenen Marschklängen. Klaus Heinrich
kehrte nach “Eremitage” zurück.’
En langzaam, zeer langzaam ontstaat er een verhouding tusschen den vorst en de
miljardairsdochter. Eerst van haar kant een dubbelzinnigen toon van respect en
spotzieke verachting, van zijn kant: onhandigheid, bedeesdheid, en groote, al te
groote bewondering. En zóó groeit tusschen deze twee eenzame en vreemdsoortige
wezens een curieuse liefdesverhouding, een liefde, die niets heeft van een
hartstochtelijken, wilden roes, maar die heel stil groeit: die zich bij Imma eerst uit
een mengsel van twijfel, spot en medelijden, bij de ‘Königliche Hoheit’ uit ten deele
spontane genegenheid, maar ook door den ‘druk der omstandigheden’ en de ‘nood
der tijden’ ontwikkeld.
‘Womit kann ich Ihnen dienen, Prinz?
Ach, Sie wissen es wohl! Es ist Vertrauen, Imma, - könnten Sie nicht ein
wenig Vertrauen zu mir haben?
Sie sah ihn an, und so dunkel dringlich, wie jetzt, hatten ihre übergroszen
Augen noch niemals geforscht. Aber wie inständig auch die stumme Bitte
war, mit der er an ihr hing, so wandte sie sich doch ab und sagte mit
verschlossener Miene: Nein Prinz, Klaus Heinrich, das kann ich nicht.
Er stiesz einen Laut des Kummers aus, und seine Stimme zitterte, als er
sagte: Und warum kö nnen Sie nicht?
Sie antwortete: Weil Sie mich daran hindern.
Aber wie hindere ich Sie? Bitte, sagen Sie mir's. Und immer mit
verschlossenem Ausdruck, die Augen auf ihren weiszen Zügel gesenkt
und leicht geschaukelt vom Schritt ihres Pferdes, erwiderte sie: durch alles,
durch Ihr Verhalten durch Ihre Artu nd Weise, durch Ihre ganze erlauchte
Persönlichkeit. Wissen Sie wohl noch wie Sie die arme Gräfin gehindert
haben sich gehen zu lassen und sie gezwungen haben klar und nüchtern
zu sein, obgleich ihr doch ausdrücklich auf Grund ihrer übermäszigen
Erfahrungen die Wohltat der Verwirring und Wunderlichkeit gewährt
worden ist, - und dass ich Ihnen gesagt habe, ich wüszte sehr wohl, wie
Sie es angefangen hätten, sie zu ernüchtern? Ja, ich weisz es wohl, denn
auch mich hindern Sie, mich gehen zu lassen, auch mich ernüchtern sie,
immerwährend, durch alles,
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durch Ihre Worte, durch Ihren Blick, durch Ihre Art zu sitzen und zu stehen,
und es ist ganz unmöglich, Vertrauen zu Ihnen zu haben. Ich hahe
Gelegenheit gehabt Sie im Verkehr mit anderen Leuten zu beobachten,
aber ob es nun Dokter Sammet im Dorotheen-Hospital, oder Herr
Stavenütter im Fasanerie-Garten war, er war immer daselbe, und immer
habe ich Kälte und Angst darbei empfunden. Sie halten sich aufrecht und
stellen Fragen, aber nicht aus Teilnahme, es ist Ihnen nicht um den Inhalt
der Frage zu tun, nein, im garnichts ist es Shnen zu tun, um nichts liegt
Ihnen am Herzen. Ich habe es oft gesehen, - Sie sprechen, Sie äuszern eine
Meinung, aber Sie könnten ganz ebensogut eine andere äuszeren, denn in
Wirklichkeit haben Sie keine Meinung und keinen Glauben, und auf nichts
kommt es Ihnen an als auf Ihre Prinzenhaltung. Sie sagen zuweilen, Ihr
Beruf sei nicht leicht, aber da Sie mich herausgefordert haben, so will ich
Ihnen bemerken, dass er Ihnen leichter fallen würde, wenne Sie eine
Meinung und einen Glauben hätten, Prinz, - das ist meine Meinung und
mein Glauben. Wie könnte man Vertrauen zu Ihnen haben? Nein, er ist
nicht Vertrauen was Sie einflössen, sondern Kälte und Befangenheit, und
wenn ich mir auch Mühe gäbe, Ihnen näher zu kommen, so würde ich mir
auch diese Art von Befangenheit und Unbeholfen-heit daran hindern, jetzt habe ich geantwortet.’
Er hatte Ihr mit schmerzlicher Spannung zugehört, hatte mehrmals in ihr
bleiches Gesichtchen geblickt, während sie sprach, und dan wieder, wie
sie die Augen auf den Zügel gesenkt.
‘Haben Sie Dank, Imma,’ antwortete er nun, dass Sie so ernst gesprochen
haben.’
‘Denn Sie wissen wohl, dass Sie nicht immer so tun, sondern meistens
nur spottweise reden und auf Ihre Art die Dinge so wenig ernst nehmen
wie ich auf die meine.’
‘Wie soll man anders, als spöttisch zu Ihnen reden, Prinz?
Und zuweilen sind sie sogar hart und grausam, wie zum Beispiel gegen
die Schwester Oberin im Dorotheen-Hospital, die Sie so sehr in Verwirrung
setzten.
“O, ich weisz wohl, dass ich ebenfalls meine Fehler habe und jemanden
nötig hätte, der mir hülfe sie abzulegen.”
“Der will ich sein, Imma, wir wollen einander helfen...”
“Ich glaube nicht, dass wir einander helfen können, Prinz.”
“Doch, wir können es, haben sie nicht eben schon ernst und ganz ohne
Spott geredet? Was aber mich betrifft, so haben Sie ja schon nicht mehr
recht, wenne Sie sagen, dass es mir um garnichts zu tun sei und nichts mir
am Herzen liege, denn Um Sie Imma, um Sie ist es mir zu tun, Sie liegen
mir am Herzen, und da es mir so unaussprechlich ernst ist mit dieser Sache,
so kann es nicht fehlen, dass ich endlich ihr Vertrauen gewinne. Wüszten
Sie, wie gerne ich das gehört habe, was Sie von Mühe geben und
Näherkommen
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sagten? Ja, geben Sie sich ein wenig Mühe und lassen Sie sich niemals
mehr von jener Art von Unbeholfenheit, oder was es ist verwirren, die Sie
mir gegenüber so leicht empfinden! Ach, ich weisz ja, weisz es so
schrecklich gut, wie sehr ich schuld habe daran! Aber lachen Sie mich aus
und sich selbst, wenn ich Ihnen ein solches Gefühl erwecke, und halten
Sie zu mir. Wollen Sie mir versprechen, dass Sie sich ein wenig Mühe
geben werden?”
Aber Imma Spoelmann versprach nichts, sondern bestand nun endlich auf
ihrem Galopp und noch manche Unterredung blieb ohne Ergebnis, wie
diese.’
Maar eindelijk vinden zij elkander en zoo redt het huwelijk van den Prins uit het
verarmd geslacht met de miljardairsdochter het land van den financieelen ondergang.
Dit is het merkwaardige en kenteekenende voor den dichter bij de schildering
dezer liefde, dat zij toch niet volstrekt en zuiver is, dat de gang naar het altaar door
financiers en ministers wordt voorbereid en dat daardoor weder een breuk en
onvolmaaktheid ontstaat, die bewijst, dat de dichter, hoe menschelijk en affirmeerend
hij nu ook moge zijn en spreken, toch de scepticus en de ironicus van voorheen blijft,
dat het hem niet vergund is het leven te aanvaarden zonder het besef te verliezen,
dat het een ‘Mischung von Komik und Elend’ is.
Maar aan het slot van het boek bij de beschrijving van de pompeuse bruiloft hooren
wij nog eenmaal de nieuwe liefde en het nieuwe geloof, dat ook hem thans beschoren
schijnt.
‘Sämtliche Musikkorps der Residenz spielten auf dem illuminierten Platze
der vollgepfercht war von Menschen, und die aufwärstgekehrten Gesichter
des Volks waren dunkelrot qualmig beglüht von den Fackeln der Studenten,
die am Schlosse vorüberzogen. Jubel brach aus, als die Neuvermählten
am Fenster erschienen. Sie grüszten und dankten. Und dann blieben sie
noch eine Weile dort stehen, schauend zugleich und sich darstellend. Das
Volk sah aber von unten, wie sie im Gespräche die Lippen bewegten. Sie
sprachen: ‘Horch, Imma, wie dankbar sie sind, weil wir ihrer Not und
Bedrängnis nicht vergessen haben. So viele Menschen! Da stehen sie und
rufen hinauf. Viele davon sind sicher Kujone und führen einander auf dem
Leim und bedürfen dringlich der Erhebung über den Wochentag und seine
Sachlichkeit. Aber wenn man dabei sich ihrer Not und Bedrängnis nicht
fremd zeigt, so sind sie sehr dankbar.’
‘Aber wir sind so dumm und alleine, Prinz, auf der Menschheit Höhen,
wie Doktor Ueberbein immer gesagt haben soll, und wissen garnichts vom
Leben.’
‘Garnichts, kleine Imma? Aber was ist es denn, was dir endlich Vertrauen
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zu mir gemacht und mich zu so wirklichen Studien über die öffentliche
Wohlfahrt geführt hat? Weisz der garnichts vom Leben, der von der Liebe
weisz? Das soll fortan unsre Sache sein: beides, Hoheit und Liebe, - ein
strenges Glück.’
Met dezen roman is de tweede fase van zijn ontwikkelingsgang afgesloten.
Een nieuwe schijnt te beginnen met ‘Der Tod in Venedig’, maar haar einde is nog
niet gekomen en daarom zullen wij den dichter voorloopig niet verder op zijnen weg
volgen.
Januari 1917.
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Buitenlandsche literatuur
Colette Willy. La paix chez les bêtes. G. Crès. Paris 1916.
Ik geloof dat nog velen zich van deze uitnemende schrijfster eene verkeerde
voorstelling maken. Hare vier romans over Claudine, die naast vele oppervlakkige
en kleurlooze hoofdstukken voortreffelijke bladzijden bevatten, behooren tot de
meest gelezen boeken, en hebben er wellicht veel toe bijgedragen om haar de reputatie
te geven eener talentvolle, maar lichtzinnige en eenigszins perverse schrijfster. Zoo
blijft de meest interessante zijde van haar merkwaardig talent in de schaduw. Dit
talent komt niet zoo sterk tot uiting in hare romans dan wel in hare kleine schetsen.
Het zijn trouwens deze die hare romans, niettegenstaande hun zwakken bouw en
weinig diepte, eene groote aantrekkelijkheid verleenen, zoodat men die werken - en
dit geldt zoowel voor de serie van Claudine als voor l'Ingénue libertine, La Vagabonde
en l'Entrave - met groot genoegen leest om de delicate scènes die er in verwerkt
worden. Maar romans in den eigenlijken zin zijn deze werken allerminst. Zij zijn
hoogstens min of meer waarschijnlijke autobiographische bijzonderheden van eene
echte vrouwelijke psychologie, die eene groote bekoorlijkheid hebben door hunne
spontane natuurlijkheid en door den levendigen, gevoeligen stijl.
Geheel de literaire persoonlijkheid van Colette Willy wordt volmaakt weergegeven
in haar meesterwerk Sept dialogues des bêtes; men vindt deze ook terug in Les vrilles
de la vigne, L'envers du Music-hall en in haar laatste boek La paix chez les bêtes.
Van alle schrijvende vrouwen is zij de meest vrouwelijke, zonder één dier hinderlijke
hoedanigheden of gebreken, die den literairen arbeid van dames zoo ongenietbaar
maken. Voor haar is het schrijven niet ‘een hoog ideaal’ noch ‘eene heilige taak’
maar eene behoefte en een genot; zij schrijft met groote vreugde, uit een soort van
geestelijke coquetterie, zooals zij zich tooien zou met een mooi kleed of een mooien
hoed om hare vrouwelijke bevalligheid te verhoogen. Elke pose is haar vreemd en
alle sentimentaliteit. Bovendien weet zij wat humor is; en dat alleen onderscheidt
haar zoo gunstig van alle literaire dames. Nog is het waar wat de fijngevoelige dichter
Francis Jammes
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schreef in de voorrede van haar eerste boek: ‘Mme Colette Willy se lève aujourd, hui
sur le monde des Lettres comme la poétesse - enfin! - qui, du bout de sa bottine,
envoie rouler du haut en bas du Parnasse toutes les muses fardées, laurées, cothurnées
et lyrées...’
Hoe dicht staat zij bij de natuur met hare kinderlijke, vrouwelijke ziel. In deze
wereldsche dame uit het mondaine Parijs leeft nog de beminnelijke eenvoud van den
mensch uit den oertijd, voor wien het bonte leven der dieren, insekten en bloemen
geen geheimen had. Wanneer de luie angorakat haar statige kop tegen haar aanwrijft,
of de kleine bull-dog haar met zijn ronde kikker-oogen aankijkt, dan weet zij wat zij
zeggen willen, en aan ons, beschaafde literaire menschen der XXe eeuw, wil zij het
schoone geheim wel meedeelen dat door onze beschaving ging verloren. Meent gij
dat dit onbelangrijk is en denkt gij: ‘homo sum’... Ja; maar zoo groot is haar talent,
zoo scherp haar oog, dat aan het einde van het boek waarin alleen over dieren wordt
verhaald, de lezer bekennen moet dat zijn blik zooveel dieper is geworden, niet alleen
op de verborgen wereld die hem werd ontsluierd, maar ook op de menschheid,
waarover in die bladzijden haast niet wordt gesproken.

Jacques-Emile Blanche. Cahiers d'un artiste. I, II, III. Emile-Paul frères.
Paris 1915, 1916, 1917.
Het meerendeel der oorlogsdagboeken, die in deze tijden de literatuur teisteren, zijn
geheel waardeloos, niet slechts door het gemis aan talent, maar door de kleine dosis
menschelijke eerlijkheid waarmee zij geschreven zijn.
Een ander deel, dat de geschiedkundige waarde heeft eener rechtzinnige getuigenis,
dringt niet tot ons door of laat ons onverschillig, omdat wij zelf getuigen zijn van
het ineenstorten eener oude wereld. Er bestaat nog een derde soort dagboeken: de
bladzijden geschreven door de helderziende kunstenaars met hunne scherpzinnige
opmerkingsgaven en edelmoedige gevoelens, die herleven doen wat voor ongeoefende
oogen onzichtbaar bleef en die achter de oppervlakkigheid der dagelijksche
gebeurtenissen naar de ziel grijpen van een volk en van een tijd.
Zulk een kunstenaar is ongetwijfeld Jacques-Emile Blanche. Hij is een zeer delicate
kunstschilder wiens werk evenzeer beïnvloed werd door de groote fransche
impressionnisten als door de aristocratische fijnheid der engelsche kunst; meer dan
door kleurenpracht en origineele teekening kenmerkt zich zijn schildersarbeid door
geestelijke teerheid en sensuëele verfijning. Dezelfde eigenschappen vindt terug in
zijne kritische studies over Fantin-Latour, Forain, Whistler, Beardsley, Manet. Hij
behoort tot die generatie van kunstenaars die zich met hart en ziel aan den cultus
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der schoonheid wijdden, en wier menschelijkheid daarbij wel eens ging te loor. Voor
dezen, wier jeugd nog getuige was geweest van de catastroof van 1870, was de
huidige oorlog een ontzettende slag. Maar hij had toch het gelukkige gevolg, dat hij
de beste dezer buiten allen tijd en werkelijkheíd levende kunstenaars weer nader
bracht tot het hart van hun volk.
Zoo ging het ook J.-E. Blanche. Hij kon niet onverschillig blijven tegenover het
ontzaggelijk gebeuren, en voelt zich genoopt zijn gedachten en gewaarwordingen te
uiten. Onmiddelijk treedt een nieuwe geestes- en gemoedstoestand bij hem in: wat
in den zorgeloozen tijd van den vrede voor den hooghartigen artiest onbegrijpelijk
en ongenietbaar was vervult hem nu met liefdevolle bewondering. Een nieuw leven
wordt hem geopenbaard. Er zijn weinig mooiere en diepere bladzijden over den
oorlog geschreven als de eerste van dit dagboek, waarin de schrijver, die vóór het
uitbreken van den oorlog toevallig in Duitschland vertoefde, zijn angst beschrijft en
sombere voorgevoelens bij het zien der militaire toebereidselen. En de tragiek der
eerste oorlogsdagen siddert in zijn eenvoudig maar sterk en genuanceerd proza. Met
de sobere beschrijving van wat in zijne onmiddellijke omgeving gebeurt geeft hij
het beeld van de ziel van het fransche volk in die vreeselijke dagen. En hoe handig
en natuurlijk tevens weet hij zijn eigen ontroeringen tusschen die huiselijke tafereelen
te schikken zonder dat zijn persoon al te zeer op den voorgrond treedt! Tal van
scherpzinnige opmerkingen over literaire en plastische kunst, allerlei fijne waarheden
en pittoreske beelden vindt men op talrijke bladzijden van die schijnbaar nonchalante
maar zoo mooi gestyleerde boeken. Zoo b.v. dit typisch oordeel over Barrès: ‘le
romantique a éteint ses fièvres vénitiennes avec l'amer quinine de cette Lorraine.’
Het is wel zeer merkwaardig - en dit geeft de beste hoop voor de literaire en
plastische kunst van na den oorlog - hoe deze oudere kunstenaar, die zijne droomen
zag ineenstorten, zich niet overwonnen geeft, maar, om nieuwen moed te putten, zijn
luistrend oor legt aan het onstuimige hart van zijn volk.

François Porché. L'arrêt sur la Marne; Le poème de la tranchée. Editions
de la Nouvelle Revue française, Paris 1916.
Boeken als deze noemt men gewoonlijk oorlogspoëzie. Niet alleen om aan te toonen
dat de oorlog het onderwerp dezer gedichten vormt, in tegenstelling tot de poëzie
die in vredestijd wordt geschreven en die de liefde, de lente, de natuur bezingt, maar
ook om eene zekere minachting uit te spreken, zooals met de benaming
‘gelegenheidsgedicht.’ Dit onderscheid en die minachting zijn niet te rechtvaardigen.
Ik wil graag gelooven dat
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de oorlog voor zijne beoefenaars eene minder aangename gebeurtenis is dan de liefde
eener lieftallige vrouw, en een minder vreedzaam schouwspel dan het ontplooien
der eerste lenteblaren; maar dat de oorlog in mindere mate het menschelijk hart zou
ontroeren - en dus in wezen minder dichterlijk zou zijn - ontken ik stellig. Ten tijde
van Homeros had men daaromtrent andere gedachten dan sommige verweekte
moderne idealisten. En waren in dien tijd de dichters minder dichterlijk of minder
gevoelig? Maar in deze zaak is ook weer de romantische sentimentaliteit - die niets
anders is dan een soort rhetoriek - de vijand van het ware sentiment.
Er wordt wel eens beweerd dat goede oorlogsliteratuur niet meer tot de
mogelijkheid behoort. Wanneer dit waar mocht zijn, ligt dat in elk geval niet aan den
aard van het onderwerp, maar wel aan de zwakheid der dichters. Men moet toch
aannemen dat de persoonlijkheid van elken dichter zich niet altijd vermag aan te
passen aan een nieuwe wereld van aandoeningen. Wie daar het best toe voorbeschikt
leken brengen ons soms de grootste desillusies. Men denke slechts aan Verhaeren's
laatste boek, Les ailes rouges de la guerre.
Zoo waren ook - maar in tegenovergestelden zin - deze twee boekjes van François
Porchée eene curieuse verrassing voor wie den eerlijken, in zichzelf gekeerden dichter
kenden der vroegere bundels: A chaque jour (1907), Au loin, peut-être (1909), Humus
et poussière (1911). Eenvoud, soberheid en vormvastheid zijn de bijzonderste
kenmerken van de poëzie dezer nieuwe bundels. Niets is haar zoo vreemd als
woordkunst, hetzij in ouderen of meer modernen vorm. Hier bemerkt men geen
enkele maal dat de dichter zijn vers heeft getooid met eene mooie uitdrukking of dat
hij de logische helderheid zijner beeldspraak heeft opgeofferd voor een verleidelijk
rythme of een precieusen klank. Niets dan het eenvoudige gevoel en de werkelijke
visie in de meest eenvoudige woorden, maar deze zoo juist gekozen, zoo direkt, zoo
zwaar van waarheid, dat het vers als het ware nog trilt van de ademlooze ontroering
des dichters.
De eerste bundel geeft de gewaarwordingen weer van den dichter bij het uitbreken
van den oorlog en den inval in zijn land, en eindigt met eene beschrijving van den
slag aan de Marne; de tweede beschrijft wat de dichter heeft gezien of gevoeld in de
loopgraven: het gevecht, het afmattende waken en wachten, de eenzaamheid der ziel,
de streelende herinnering aan het schoon verleden. In den eersten bundel treft ons
een meer breeden opzet, zooals in die zware alexandrijnen van het voorlaatste gedicht,
dat een fragment lijkt van een gemoderniseerde en meer verfijnde visie uit den besten
epos-tijd van Hugo. Ook treft ons iets rustiger in den toon: b.v. in het gedicht aan
Joffre, dat ons denken doet aan sommige oude balladen. Le poème de la tranchée
daarentegen is heel en
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al koorts en onrust. In korte, hartstochtelijke gedichten trekken ons de visioenen van
dood en vernieling voorbij. Men voelt dat hier een stem spreekt die plots kan gedoofd
worden door een een kogel of granaat. Kalm spreekt zij hare worden boven het
gewoel van den strijd of in de troostelooze eenzaamheid van den nacht, kalm en
plechtig, maar nooit rhetorisch. Op dezen dichter, die een zoo rijk vertegenwoordiger
is der moderne fransche dichtkunst is toepasselijk wat hij van het beste deel van het
fransche volk getuigt:
Son coeur que l'emphase incommode
Préfère au ton pompeux de l'ode
L'ardeur des sentiments secrets.

Nieuw verschenen boeken.
Behalve een vrij groot aantal, soms zeer verdienstelijke, geschriften over den oorlog,
zooals de verzamelde opstellen van Charles Maurras en Maurice Barrès, die wel de
twee sterkste polemisten zijn der fransche literatuur, verschenen nog de volgende
werken: Een vroom, romantisch getint en literair zeer hoogstaand verhaal van den
innigen dichter Francis Jammes: Le rosaire au soleil (Paris, Mercure de France); een
bundel ironische en soms teergevoelige spreuken, axioma's en gedachten van George
Courteline, die Frankrijks grootste komieke tooneelschrijver is: La philosophie de
la G. Courteline (Paris, E. Flammarion); van F. Carco, de scherpzinnige psycholoog
der vagebonden, wiens vorige werk Jésus-la-Caille zooveel succes had, een door de
censuur zeer verminkte roman uit de apachenwereld: Les innocents (Paris, E. Mignot);
Le poète assassiné (Paris, Bibliothèque des curieux) van den precieusen, futuristischen
schrijver Guillaume Apollinaire; Lazarine, een roman van den steeds vruchtbaarder
wordenden Paul Bourget (Paris, Librairie Plon); het vierde deel, Salons et journaux
(Paris, Nouvelle Librairie Nationale) van de anecdotische, vermakelijke en
interessante, maar eenzijdige Souvenirs van Léon Daudet.
JAN VAN NIJLEN.
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Dramatisch overzicht
Wanneer aan het einde van het jaar den mensch een terugblik past, naar
Oud-Hollandsch gebruik met een preek en slokje, dan is ook de liefhebber van het
tooneel verplicht aan 't einde van een speeljaar om te zien en te herdenken, desnoods
met een preek, maar zonder tafelgenot. Want zoo er ooit reden tot gastmalen en
vroolijkheid is dan toch zeker nooit op die oogenblikken, waarin men het geestelijk
leven in Nederland bepeinst.
Zag men ooit zoo aan alle kanten verwarring en verwardheid? Uit een vorig geslacht
zijn enkele sterke figuren overeind gebleven. Wij vereeren en bewonderen hen. Maar
wij moeten toch erkennen dat wij wat vreemd en zonder een innige zielsverhouding
tegenover hen komen te staan. Wij zijn zoo ènders. En behalve de persoonlijkheden
zijn er nog enkele slagwoorden over gebleven. Die zijn wat verbleekt en verdroogd
en hebben toch geen belangrijke verkeerswaarde meer.
Daarover staan dan honderd extravagances, die weliswaar de charme van jonkheid
en onstuimigheid hebben, maar die op den duur ons niet boeien. Midden in het
luchtige schuimende zit geen donkere, kloppende harte-kern.
Zoo is er verleden leven dat ons niet meer bevredigt en komend leven dat ons nog
niet bevredigen kan. En blijven wij de vol verlangen wachtenden in die volmaakte
anarchie, waarin veel goeden wil en veel goeden aanleg hopeloos verloren ging.
Dit volkomen gebrek aan geestelijke leiding, deze pijnlijke afwezigheid van
moreele en maatschappelijke discipline is zwakheid, óók, maar niet alléén, van ons
tooneel. In den schouwburg, in het tentoonstellingsgebouw, in de concertzaal, overal
vinden wij die dagelijksche desillusiën, die ons noodlot geworden zijn. En ten slotte
mag men ons tooneel niet vragen om een stijl in een tijd geen stijl kent. Wij moeten
alles wat er op tooneelgebied gebeurd eenvoudig beschouwen als min of meer
belangrijke experimenten, die alléén hun beteekenis hebben in een ontwikkeling die
opvoert tot een werkelijke tooneelkunst, die weer de schoone uitdrukking van alle
religieuze en ethische idealen, van een breede en homogeene beschaving zal zijn.
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Als wij ons zoo verhouden tegenover de kunst van onze dagen, dan valt de ‘quaestie’
der critiek weg. Want er is een critiek-, een tooneelcritiekquaestie. Deze is zelfs
uiterst vermakelijk in haar tegenwoordig stadium. De Heer Henri Borel rijdt er als
een suikerzoete Sint-Joris op zijn sinologisch stokpaardje, dat stijgert, dwars op een
bende van de gewelddadigste duivelen in. Deze zijn, naast zijn kinderlijke blankheid,
ijsbaarlijk van gedaante, zij hebben eene zeer slechte ziel en zwarte en roode baarden.
En deze heilige Henri wordt dan weer veel en met hartelijke instemming geciteerd
door de redactie van ‘Tooneelleven’, het orgaan van de Nederlandsche
Tooneelkunstenaars-vereeniging. En naast de lam-zachte uitspraken van Borel, die
het wéét, worden dan de kwaadaardigheden van de duivels tentoongesteld en aan de
schande prijs gegeven, wijl zij het niet weten. Een criticus is nu eenmaal alleen maar
zóó lang betrouwbaar en competent als hij in gunstigen zin en opgewekt over de
werken schrijft. Het voortdurend tegen elkanderstellen van allerlei citaten uit
tooneelcritieken is een bijzondere liefhebberij van de tooneelspelers. Het zou een
onschuldig vermaak zijn, indien zij uit de evidente tegenstrijdigheden in het oordeel
geen verkeerde conclusies trokken. Het is onmogelijk, dat er in dezen tijd een
eensgezinde critiek besta, omdat de grondslag voor die - begeerenswaardige eensgezindheid: een gemeenzaam levensbesef, ontbreekt.
In de tegenwoordige constellatie van ons geestelijk leven komt 't volstrekt niet
erop aan over wie of over wat men schrijft. Het is evenmin van belang wàt men
schrijft. Het eenige interessante is wie een critiek schrijft en hoe de criticus zijn
oordeel formuleert. Alle aandacht concentreert zich om de persoon van den criticus
en om zijne talenten. En critiek lezen, wat onze acteurs wel eens leeren mogen, moet
niets anders zijn dan een genoegen of een litteraire oefening. Men kan een goede
critiek lezen zonder zich in het minste te interesseeren voor het onderwerp, zonder
bijvoorbeeld het tooneelspel gezien, zonder het concert gehoord te hebben. Heeft er
zich ooit iemand bekommerd om de roman ‘Porcelein’ door meester van Sorgen en
genieten wij niet allen op onze beurt van van Deyssel's critiek op dit vergeten
boekwerk.
De criticus is ten slotte niets anders dan de intens belangstellende, die de drang
gevoelt om zijne verhouding ten opzichte van verschillende verschijnselen van kunst
en leven zoo nauwkeurig en zoo schoon mogelijk te formuleeren. En als de
tooneelkunstenaars - en alle artisten in het algemeen - ruim leerden denken, indien
zij alle rancunes en persoonlijke gevoeligheden konden vergeten, om van hun kant,
de critiek met zuivere belangstelling, als een psychologisch proces te volgen, dan
kon in deze wereld heel wat verbeterd en het verkeer bijzonder veel veraangenaamd
worden.
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Intusschen doet diezelfde tooneelkunstenaarsvereeniging, zoodra zij binnen haar
bevoegdheden en werkkring blijvende, als vakvereeniging optreedt, het allerbeste
werk. Want voor een goede en gezonde ontwikkeling van de tooneelspeelkunst is
het noodig dat er zeer veel verandert. Allereerst behoort de oeconomische positie
van de tooneelspeler op rechtvaardigen en vasten grondslag bevestigd te zijn. Dan
moet de moreele en maatschappelijke positie van den acteur geregeld worden. En
ten slotte is het noodzakelijk dat het intellectueele peil van den tooneelspelerstand
verhoogd worde.
De tooneelspeler moet een vrij man wezen, die de wil en alle mogelijkheden heeft
om zich harmonisch te ontwikkelen. Hij zal zijn eervolle plaats in het leven innemen
tusschen alle anderen, die met al hun krachten en met veel opofferingen arbeiden
aan een werk van schoonheid. En, waarlijk, indien men zich thans inspant om deze
eenvoudige practische eischen van het tooneelspelersleven te verwerkelijken, dan
vervult men een nuttiger taak ten opzichte van de kunst dan wanneer men ontijdige
brochures samenstelt over het nut der vergeestelijking en de tegenspoeden.
De verhouding van de acteurs tot de directie, tot de artistieke leiding; de verdeeling
der arbeidsuren en de arbeidsdagen; de, maar al te dikwijls vernederende,
kleedkamertoestanden; dat zijn op het oogenblik gewichtiger factoren dan de keuze
van een repertoire of de ‘richting’ van het decor.
De tooneelspeler een onafhankelijk en zelfbewust mensch onder menschen te
maken, dàt is de verdienste van de Tooneelkunstenaarsvereeniging. En het uitstekende
resultaat dat het bestuur heeft bereikt in het conflict tusschen Verkade en zijn
Haghespelers reken ik tot een van de beste successen van het speelseizoen.
Intusschen hebben wij dit jaar weer wellicht nog verwarrender dan voorheen een
spel van wisselingen gezien, waaruit wij tenslotte dit vasthouden, dat te Amsterdam
blijven bestaan: de combinatie Heyermans - Musch - van Horst; Willem Royaards
en de N.V. Het Tooneel; en het oude Neerlandsch met als leider Eduard Verkade. In
den Haag treedt het nieuwe gezelschap van der Lugt Melsert op en in Rotterdam
sukkelen de Rotterdammers hun gangetje wel verder tot er weer een seizoen voorbij
zal zijn.
Het eenige verrassende is dus: Eduard Verkade op dié plaats. Zoo het ernst ware
geweest met de verbeteringen in de Stadsschouwburg, dan zou men misschien Eduard
Verkade niet als leider hebben verkozen. Het is niet goed om op de komende dingen
voorspellingen los te laten. Maar men kent Verkade toch al zoo lang. Het
merkwaardige en tragische aan deze actieve persoonlijkheid is wel dat hem alles
mislukt. Zijn illusies als tooneelspeler zal hij wel al lang verloren hebben. Zijn
anemische Shakespeare-interpretaties zijn niet algemeen gewaardeerd; zijn Haagsche
luxe-onder-
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neming heeft niet aan de verwachtingen beantwoord; zijn vergeestelijking is in de
knel gekomen door de tante uit Honfleur. En wij moeten Verkade bewonderen om
de vasthoudendheid waarmede hij telkens weer opnieuw de moed heeft te beginnen.
Wat is de reden van al deze teleurstellingen? Het noodlot, niet zoo zeer dan wel de
beginloosheid en een te kort aan temperament, aan vitaliteit in dezen man, de vele
goede eigenschappen maar niet die van een leider, een heerscher heeft. Verder is
Verkade zonder algemeene litteraire vorming en heeft hij juist die Liberty-achtigen
goeden smaak en die aangename welopgevoedheid die hem geknipt maken om in
den smaak te vallen van een lichtelijk-idealistisch, uiterst behoorlijk en wellevend
publiek, dat zonder oordeel alle buitensporigheden als hooge kunst aanvaardt. Naast
hem is Willem Royaards een sterke, volbloedige, wat al te licht opschuimende natuur.
En die uit zijn overdaad van levenskracht weet mede te deelen, die het verstaat léven
te wekken en die om zijn spelers een atmosfeer voor spanningen en electriciteit kan
tooveren.
Hij was de man, die ons Shakespeare bracht, ongesteriliseerd en trillend van leven:
‘Driekoningen-avond’.
Ik heb de ‘Twelfth Night’ te Londen zien opvoeren in het Savoy-theater waar
Granville Barker en Lilah Mc. Carthy hun droomen van het nieuwe groote-tooneel
verwerkelijken op een wijze die misschien wat al te praeraffaëlitisch, maar in elk
geval zeer interessant is. Ook dit stuk werd hier - tot mijn groote verbazing - geheel
als een fresco behandeld. Op een proscenium tegen wat effen gekleurde hooge
gordijnen die vaag een situatie of een stemming moesten aanduiden. Het spel was
geheel in een effen en vlakken toon gehouden en geheel in gesteld op stille decoratieve
werkingen. Alle scherpe tegenstellingen waren vervlakt en verteederd, alle brusqueriën
waren uitgestreken tot zachte overgangen. Het geheel deed aan als een Burne Jones.
En het was geen Shakespeare en zeker geen Driekoningen-avond. Hiernà was
Royaards vertolking mij een openbaring.
Royaards heeft voor alles gezocht naar het weelderige en het bruischende. Alles
leeft. En deze opvoering was niet berekent op decoratieve effecten maar op de
conflicten en de snelle wisselingen van het levende. Kortom, hij wekte een rijkdom
die ons deed denken aan die heerlijke renaissance waarin fel realisme en de heerlijkste
droom zoo wonderlijk in den geest waren gemengd.
De fout van Royaards was dat hij geen gesloten beeld, geen eenheid wist te krijgen.
Dat had toch ook nog mogelijk moeten zijn. Tusschen de wat klagende, innige en
droomverloren figuur van Mevrouw Royaards-Sandberg, de altijd ietwat tartarinesque
plechtstatigheid van Willem Royaards, tusschen de nerveuse gaminerie van Mevrouw
Magda Jansen en de volle ronde gewelddadigheid van Hubert La Roche, tusschen
al deze en andere
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figuren onderling was geen verband. Deze opvoering, die zooveel moois en goeds
bood, miste Bouw.
Een Fransch criticus, die om Barker's ‘Twelfth Night’ te zien naar Londen reisde
merkte terecht op hoe de regie hier een volledigen eenheid bereikt had met
onvolkomen spelers-materiaal ‘.... il est evident que l'ensemble de la troupe n'est
composé que d'éléments moyens, et cette expérence prouve une fois de plus à quelle
perfection l'on peut atteindre, sans vedettes, rien que par l'entraînement, le soin, le
goût et la s u b o r d i n a t i o n d e t o u s à u n p l a n d ' e n s e m b l e .’
En de schoonheid van ‘Driekoningenavond’ was een schoonheid van momenten.
Het waren te snel wisselende beelden rijk en kleurig en vol spanningen en
levensdriften. Maar er was niet een rythme dat de veelheid tot een geheel samenbond
en beheerschte. Men kan niet over deze vertooningen schrijven zonder, in het
bijzonder, die de drie edele heeren, Jhr. Bibberwang, Jhr. Tobias en Malvolio te
herdenken. Elk van deze spotprenten was volmaakt en aan alle kanten voltooid.
Tourniaire, La Roche en Saalborn waren in staat, ieder in het karakter van den rol,
hun hoogst mogelijkheden te verwerkelijken. Royaards had de twee dronkemansscènes
in den aanvang tot één te saam gevoegd en die werd door deze acteurs, met mevrouw
Anna Sablairolles, een voorbeeld van samenhoorigheid en beeldende samenwerking.
En deze caricaturen verloren geen oogenblik hun algemeen en menschelijk belang:
zij blijven typen van menschelijkheid, zoo echt en bloedwarm, dat wij ze nadien, om
ons heen, onder duizenderlei vermomming telkens weer herkennen. Dat is de kunst
van Shakespeare. Zeker. Maar niet minder die van deze voortreffelijke acteurs.
En daarneven miste Verkade's Romeo en Julia alle poëzie en alle vitaliteit. Waarom
is deze regisseur toch zoo bang voor alles wat op weelde, liefde en overdaad duidt?
Het leven ìs zoo puriteinsch niet. En Shakespeare was het zeker evenmin. Er ontbrak
aan deze ‘Romeo en Julia’ nu werkelijk de ijlste adem van Italiaansche wind; er
ontbrak iedere verrukking van liefde en dood; er ontbrak alle heimelijkheid, alle zoet
gefluister en iedere nuance van geluk en smart. Het is practisch onmogelijk om een
stuk leven nog meer te vervlakken en op te bleeken dan Verkade hier heeft gedaan.
Henri Eerens heeft geen eigenschappen om den Romeo te spelen en Mevrouw
Enny Vrede speelt deze ouden Shakespeare zooals zij Horace A. Vacchell of godweet
welke moderne salon-Shakespeare speelt. Zij is als Julia dezelfde charmante, coquette
verschijning, als die welke het selectste publiek in den Haag heeft toegejuicht in het
selectste society-stuk. Ze heeft dezelfde behaagzieke en nerveuze intonaties, dezelfde
mondaine gebaartjes en dezelfde mondaine sentimenten. Het is een grondfout van
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Verkade Mevrouw Enny Vrede plotseling als tragedienne te produceeren.
Een regisseur moet nauwkeurig zijn medewerkende krachten kennen om ze te
kunnen groepeeren en omlijsten.
De voorstelling bleef - Cor Ruys worde uitgezonderd - dilettantisch, n'en déplaise
Arthur van Schendel. die niets anders gezien heeft dan zijn eigen stille en schoone
dróóm. Deze ‘Romeo en Julia’ deed mij denken aan de Claudel-opvoering te Hellerau.
En op deze wijze wordt een schrijver niet vergeestelijkt, maar nuchter-weg ontmand.
Na de Shakespeare-opvoeringen heeft men slechts nog de Ibsen-vertolkingen van
de Tooneelvereeniging ‘Kleine Eyolf’ en van het Nederlandsch Tooneel ‘De Wilde
Eend’ te noemen, met de Strindberg van Royaards. Heijermans en Musch hebben
Ibsen gespeeld met liefde, kennis en letterkundig inzicht. En het Nederlandsch Tooneel
wist niets beters te doen van ‘De Wilde Eend’ een kluchtspel te maken ten behoeve
van de abonné's en de menschen die zich vermaken willen. Want met Heijermans
kan men van opvatting verschillen omtrent de keuze van de stukken en omtrent den
geest, waarin een stuk gespeeld wordt. Met het Nederlandsch Tooneel is zulk een
discussie onmogelijk, omdat men met een clown niet debateert over het gehalte van
zijn grollen.
Horace A. Vachell's ‘Wie is 't?’ - in al zijn doorzichtige onbenulligheid - is toch
nog een vroolijk schouwspel naast wat het Nederlandsch ons bracht van het
onvolprezen Duitsche repertoire, Sudermann's ‘Sint Jansvuur’ en Wildgans'
‘Armoede’. Deze beide stukken zijn ondanks alle verschillen in gegeven, opzet en
uitvoering, gelijkelijk slecht. Het zijn groote opeenstapelingen van holle zinsbrokken.
Het is één ergernis: valsch pathos en valsche mystiek. Als men in Duitschland, in de
‘jung-deutsche’ milieu's soms eens een Sonnenwende-fest heeft mede gevierd dan
begrijpt men eerst Sudermann's opgezweepte, ongezonde sentimenten en zijn zinlooze
symboliek. Het Nederlandsch publiek stond dan ook vrij nuchter tegenover deze
comedie en tegenover die vuren, die eens op een jaar, hoog oplaaien in den nacht!
Wildgans' ‘Armoede’ is meer het typische voorbeeld van de neopathetische
koffiehuis-lyriek. Het lijkt op ‘Der Sohn’ van Walter Hasenclever; het lijkt, in den
tóón, op Werfel, Schickele, op Ehrenbaum-Degele. Ook hier die schrille en scherpe
extase, dat noodeloos geroep en noodeloos gesteun. Ook hier dat valsch pathos en
die ijdele mystiek. Het publiek verloor zijn geduld bij de ellenlange tirades van den
zoon aan het doodsbed des vaders en toen de dood op het tooneel eindelooze verhalen
in slechte verzen begon uit te spreken werd zelfs de zaal der deftigste
Stadsschouwburg ongedurig. Er werd gehoest en geschuifeld. En alléén maar omdat
wij zoo buitengewoon correct en omdat de Stadsschouwburg zoo uiterst-deftig is,
ontstond er geen kabaal, dat hier werkelijk noodig ware geweest. Het is een schande
zulke infecte verzen, zulke
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dwaasheid en zooveel leugens te durven zeggen en vertoonen op een heerlijken,
geurigen lente-avond. Na zulke verloren drie uren vraagt men vol verbazing: Wie?
Aan wie is de schúld? Wie is de adviseur die zoo elk begrip van de schoonheid en
elk zweempje van goeden smaak moet missen?
Is hier ooit Wyspianski gespeeld? Of ‘Le Theâtre de Clara Gazul’? - Is er géén
stuk van Becque, Courteline, Renard of Tristan Bernard meer te vinden? En al die
jonge schrijvers. Henri Ghéon met zijn ‘Le Pain’ en ‘L'Eau de Vie’; Jean
Schlumberger ‘Les Fils Louverné’; André Fernet ‘Le coeur pur’; Jacques Copeau,
Alexandre Arnoux, Georges Duhamel, Roger Martin du Gard. Ik duid hier enkele
interessante auteurs aan. Dit lijstje is nog driemalen zoo lang te maken.
De eenige werkelijke ontroering die men gevoelt is medelijden met de acteurs,
die hun tijd, hun energie en hun talent moeten verspillen aan zulke barbaarsche
phraseologien. Gilhuis heeft werkelijk in ‘Armoede’ nog wonderen gedaan. En wij
hebben alle eerbied voor de opgewektheid en de overtuiging waarmede hij gewilde
geestigheden en gehuichelde smart-verzen wist te zeggen. Ook Reule in ‘Sint-Jans
vuur’ deed wat hij kon. Een intelligent acteur, die een verloren zaak nog zóó
verdedigd, mag men nooit hard vallen. Reule niet, Gilhuis niet, Mevrouw Lobo niet;
géén der medespelenden. En men mag ook nooit de mate van een talent afmeten naar
wat het geeft en geven kan in zulke dwaze en onmenschelijke rollen.
De oogst der oorspronkelijke stukken is ook niet rijk en wat wij binnenhalen is
van bedenkelijke qualiteit. Heyermans en Musch hebben zich voorgenomen de
Nederlandsche tooneelschrijvers te steunen en te helpen. En zij hebben gedaan wat
er te doen viel. Zij hebben de zwakste proeven opgevoerd, alléén om den schrijver
gelegenheid te geven zich zelve te zien. Om hem leeren wàt tooneel is en hem in
staat te stellen een tweede of een derde stuk met grooter tooneelkennis en rijke
ervaring samen te stellen.
De Tooneelvereeniging heeft zich veel opofferingen getroost voor de heeren
Quérido, Adama van Scheltema en Mijnssen. En wij kunnen haar nauwelijks dankbaar
zijn.
‘Naakt Model’ van C.S. Adama van Scheltema is een merkwaardig mengsel van
tooneelonkunde, zwaar op de handsche redeneerzucht, laatdunkendheid en kinderlijk
idealisme. Het speelt natuurlijk in artistieke milieu's. Er staat een ezel met een triptiek
op het tooneel. Er zijn ook enkele ezels zonder triptiek op het tooneel en die spreken
over kunst zooals men het een tiental jaren, in den bloeitijd van de bloote beenen te
Laren deed. En op die gesprekken, die elk belang verloren hebben, over zinnelijke
modellen en gespiritualiseerde modellen, over lieve pluisjes en
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intellectueele zielsvriendinnen, is een stuk gebouwd. Handeling als symbool van
innerlijke ontwikkelingen en conflicten is hier niet. Er is niets dan verveling en
eigenwijsheid. Eigenwijsheid op de planken. Verveling in de zaal.
Frans Mijnssen is een curieus man. Hij schrijft hardnekkig een-acters, terwijl zijn
talent hem heeft bestemd om fijne en nauwkeurige novellen te schrijven. Hij heeft
het daarom noodig lange en ingewikkelde tooneelaanwijzingen op te stellen. Hij
werkt met nerveuze trillingen en dauwijle stemmingen, die in een opvoering
noodzakelijkerwijze verloren gaan. ‘Schaduwen’ inderdaad. Lichte en licht-blauwe
schaduwen en schemeringen. Illusiën, die op het tooneel worden vermoord.
Quérido heeft een stuk geschreven dat de verdienste heeft gehad in alle joodsche
organen prettige discussiën te ontketenen. En dat verder Jan Musch de gelegenheid
schonk, in een klein rolletje, prachtig typeeringswerk te doen.
Aron Laguna is eigenlijk een soort revue: ‘het zijn allemaal stukken van stukken’.
Van eenigen bouw, van eenige logische en natuurlijke ontwikkeling der ideeën, van
eenigen groei is geen sprake. Een vrij onnoozel verhaaltje, een goedkoop effect door
het milieu dat Quérido wel kent, een verzameling stokoude diamantslijpersmoppen
en een snol, die zoo aan de verbeelding van een opgewonden gymnasiast ontsprongen
is: zie hier de povere gegevens, die Quérido met woorden aan elkaar lijmt tot een
stuk zonder kop of staart. En men weet niet wat meer ergert, de gezwollen en
onzuivere toon van de gesprekken of de onnatuurlijke houding en opstelling der
karakters.
Neen, dan zijn eenvoudige en zonder pretenties samengestelde blijspelen als
‘Pomarius’ van Mr. C.P. van Rossem en ‘De Kwakzalvers’ van Henri Dekking, ten
slotte heel wat sympathieker.
‘Pomarius’ is een amusant stuk met al zijn onwaarschijnlijkheden en al zijn oude
grapjes. Het heeft een prettig, jong entrain in zijn dwaasheid, het is luchtig, jolig,
vlot en wil niets anders zijn. Bovendien is het ‘tooneel’. Jan C. de Vos jubelde in dit
stuk. En het was voor hem een goede rol: juist die mengeling van hartelijkheid en
sluwheid, gemoedelijkheid en nervositeit weet hij prachtig op te lossen in een
levendige, veelvuldige figuur.
Wij besluiten dit overzicht met een kroniek in het volgende nummer, die gewijd
zal zijn aan den heer en mevrouw Heyermans, aan de ‘Oost-Indische Compagnie’
en ‘Eva Bonheur’, waarbij wij vooral gelegenheid zullen vinden Jan Musch, als een
van onze beste en fijnst-genuanceerde acteurs, te karakteriseeren.
GRESHOFF.
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[Dramatisch bijvoegsel]
[Agnes Bernauer. Drama in drie bedrijven door J.W. van Cittert]
Personen:
ALBRECHT VAN BEIEREN, zoon van den regeerenden hertog Ernst.
OTTO VAN HACKEBERG, zijn vriend.
WOLFRAM VAN SCHÖNAU, schildknaap bij HACKEBERG,
PREISING, kanselier van Beieren.
BERNAUER, heelmeester te Augsburg.
AGNES, zijn dochter.
DE KASTELEIN van het slot Hackeberg.
DE KAPELAAN van het slot Hackeberg.
HANS, leerjongen van Bernauer.
DE BEUL van München.
Ridders, burgers, hellebaardiers, speellieden en dienaren van het veem.
Het I en II bedrijf spelen op den voorhof van het slot Hackeberg bij Augsburg, het III op het
marktplein te München.
De handeling heeft plaats ± 1420.
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Eerste bedrijf.
Voorhof van het kasteel Hackeberg bij Augshurg. Links het slot, Daarvoor een terras waarop
twee deuren uitkomen. Trappen leiden van het terras naar het voorplein. Rechts achter een
kapel, Op den achtergrond de slotmuur, waarin een poort.
Voor het terras een tafel en eenige banken.

OTTO VAN HACKEBERG en eenige RIDDERS staan in druk gesprek op het plein.

HACKEBERG.
Mijn waarde gasten, laat ons nu de rollen
van 't kluchtig kampspel nog eenmaal herhalen.
EEN RIDDER.
De grootste grap, sinds d'oude Lichtenstein,
verkleed als Venus, speren brak.
EEN TWEEDE.
Die gek!
De vingers hieuw hij voor zijn dame af
en pakte z'in fluweel en zond ze haar.
EEN DERDE.
En dronk het water uit haar badkuip op.
EEN VIERDE.
En werd tot loon met hoongelach op straat
geworpen.
(HERTOG ALBRECHT komt uit het slot)

HACKEBERG.
Daar is hertog Albrecht reeds.
Wij wenschen u met recht een goeden morgen.
EEN RIDDER.
En dan den besten dag!
EEN ANDER.
Den zaal'gsten nacht!
ALBRECHT.
Heeren, gegroet! Wat ik u bidden mag:
geen ‘Hertog Albrecht’ en verspreekt u niet.
Hugo van Ensheim heet ik op 't kasteel
van onzen Hackeberg, dat weet ge toch.
O, als mijn vader 't dolle avontuur
vernam, het waar' zijn dood.
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EEN RIDDER.
Nu, minnesprongen
zag Hertog Ernst genoeg van u.
ALBRECHT.
Maar dezen
mag hij toch nimmer zien.
TWEEDE RIDDER
(lachend)
Een sprong in 't bed,
dat door de kerk gewijd is.
HACKEBERG.
Albrecht, - Hugo
meen ik, die trouwing is het eenigst, wat mij
maar niet behagen kan. Ik vind het dwaas.
Het huw'lijk is een winter, die de golven
der beek verstart, het goddelijkst gevoelen
uit zomerwouden aan het haardvuur lokt.
Dat is: den adelaar tot stalmusch maakt.
ALBRECHT.
Ziet gij mij aan voor iemand, wien een gloed
gewoonte worden kan? Ge kent mij beter.
Ik huw haar! O, mijn ziel gaat onder in
de golven der verrukking, als 'k de dagen
met haar mij droom. Denkt ge, dat ik die aan
zuchten en jamm'ren, tranen en verwijt
ontrukken wil, die haar het kloostergraf,
waarin die beer haar wil begraven, tot
een paradijs omtoov'ren! Bij de vrouwen
struikelt het eind der wenschen immer over
den aanvang: 't is de eeuw'ge tegenspraak,
die God geschapen heeft uit Adams rib.
HACKEBERG.

De tranen komen toch!
ALBRECHT.
Ja, later, later,
Wanneer 'k den roes van 't stille echtgeluk
heb uitgeslapen. Maar dan zeg ik geeuwend
en d'armen rekkend: ‘Zie geliefd' Agnes,
hoe vroolijk 't zonnetje mijn erfland stooft.
Ik ga eens zien, of vader nog regeert.
Vaarwel!’ - Ja dan, dan komen tranen, maar
ik stijg fluitend te paard en moegeweend,
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- die eeuwige tegenspraak! - is zij nog trotsch
p haren Hertog.
HACKEBERG.
En gij zijt gehuwd!
ALBRECHT.
Dat is een kleine dienst, dien mij de kerk
bewijst en dien 'k haar later loonen zal.
EEN RIDDER.
Is het geen zonde?
ALBRECHT.
Zonde? Noem het zonde,
dat God haar zoo volmaakt geschapen heeft,
dat mij een koorts doorzengt, als ik haar zie,
en haar bekoring, zwellend als muziek,
door heel mijn lichaam beeft. Zij is zoo schoon,
dat zij de dooden uit hun slaap kon wekken
en 't rottende gebeent doorgloeien met
het heimwee naar de zaligheid der aarde.
O, 'k smacht naar haar! Maar als dien narren met
guitaren, schenkt mij smachten nog geen vree.
ik moet haar ook bezitten en dat kan
nu eenmaal zóó slechts.
(tot Hackeberg)
Spraakt ge met den priester?
HACKEBERG.
Den kapelaan vond ik bereid. Hij komt.
ALBRECHT.
Laat ons dan gaan! O, het verlangen schijnen
seconden eeuwigheden! Komt!
HACKEBERG
(tot Albrecht).
Dus gij valt
in 't schijngevecht. Den ouden heelmeester
van Augsburg roepen wij dan uit den stal,
waar hij zijn kloosterbruid bewaakt, en ik
vlucht met haar op het slot....
ALBRECHT
(ongeduldig).
Dat is toch reeds
zoo afgesproken. Woorden, immer woorden!
Nu daden! Eerst als kussen mij verstikken
zal 't zalig zijn! Te paard, heeren, te paard!
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(zij vertrekken door de poort, die openblijft. DE KASTELEIN met schenkkannen en bekers, gevolgd
door WOLFRAM VAN SCHÖNAU, komt uit het slot. Hij plaatst kannen en bekers op de tafel).
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WOLFRAM
(zingend).

‘Onder de linden
op de heide,
waar ons beider rustplaats was,
daar zult ge vinden,
hoe wij beiden
de bloemen knikten en het gras.
Vóór het woud in zoete taal.
Tanderadei!
Zong in 't dal de nachtegaal.’
Zeg, kastelein, hebt ge wel ooit gehoord
van een toernooi, waarbij geen schildknaap was?
Ik mocht niet mee, sprak onze heer. Om 't even,
maar 't gaat niet goed: 'k voorspel een ongeluk.
KASTELEIN.
De vroegere profeten zijn lang dood,
de nieuwe zeggen ons, helaas, niet waar.
Mijn schildknaap moogt ge heden zijn.
WOLFRAM.
Jawel,
En helpen bij het tafeldekken zeker!
Neen, dank u, kastelein. - Een drukke tijd!
Die gasten brengen u wel heel wat zorgen?
KASTELEIN.
‘God heeft den wijzen zorg gegeven,
den dwazen een genoeg'lijk leven.’
WOLFRAM.
Vertel mij dan eens, wijze man, wie toch
die vreemden zijn, die 'k gist'ren bij den stal zag.
KASTELEIN.
De heelmeester uit Augsberg, Bernauer.
WOLFRAM.
Dus 't zal toch bloedig toegaan? Maar 'k zag ook
een meisje naar den put gaan, kastelein,
zoo jong en schoon. De zonnestralen schroomden
ontroerd haar wang te kussen. Elke blik
van haar gelaat is eeuwige winst, elk woord
van hare lippen moet een hemel zijn!
KASTELEIN.
‘Menigeen prijst het vreemde zwaard.
heeft hij het thuis, dan is 't niets waard.’
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WOLFRAM.
En zij zag mij met oogen aan, met oogen,
zoo schuchter en toch ook zoo vol verlangen!
- Eens op de jacht velde mijn heer een ree
en naast het stervend offer, dat het mos
besproeide met zijn bloed, stond onbewust
van het gevaar een reekalf. Toen wij kwamen
om 't doode wild te laden, draafde 't aan
en at het voedsel uit mijn hand en staarde
mij argeloos met trouwe oogen aan.
'k Moest aan die oogen denken, toen zij m' aanzag.
KASTELEIN.
Wolfram, ge zijt verliefd!
WOLFRAM.
Verliefd? Weet gij dan,
wat liefd' is, kastelein?
KASTELEIN.
De liefd' ontstaat
uit oogenknipjes, spelen met de blanke
handjes en tripp'len van de voetjes en
men streelt zijn aangebedene door zoete
woordjes, dwepende blikken, serenades,
verstolen overmoed......
WOLFRAM.
Ontstaat en streelt!
Maar wat is liefde? Is z'een vroom gebed,
dat vrede spreidt op het gelouterde
gemoed? Is zij een wreede razernij,
die het verstand verdwaast en droomen zweept
door onze nachten? Is zij als muziek,
die zorgeloos ons tot den Meidans lokt
op de bebloemde weid'? Is zij een vuur,
dat wild oplaaiend, dra tot asch versmeult?
Is zij een eeuwige lamp, die met haar heil
de smarten mild bestraalt? - O, sedert ik
dat meisje zag, wil 'k jubelen en weenen,
ik gloei en huiver, smacht naar eenzaamheid
en zoek het luide leven! - Wat is liefde?
KASTELEIN.
Zij is 't ontzind begeeren slechts der zinnen.
Men moet een vrouw slechts wenschen, zooals men
een bad wenscht op een heeten zomerdag.
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Wat zijn ook vrouwen! IJdel, weeldrig volk,
geboren om te dienen en te baren.
Dat ziet maar in den spiegel, pronkt met kleeren,
dat werpt begeer'ge blikken, nauw'lijks rijp,
dat hokt om 't haardvuur en verwent de kind'ren....
WOLFRAM.
‘Wanneer de booze boosheid ziet,
dan zegt hij 't, maar het goede niet.’
Jawel, ik ken uw wijze spreuken ook wel.
KASTELEIN.
‘Wijsheid bij de jeugd is ijs in 't voorjaar,’ knaap!
(Wolfram keert zich om en gaat naar de poort).

WOLFRAM
(zingt).

Hoe wij daar rustten,
wist het iemand,
God verhoede 't, 'k schaamde mij!
Hoe wij daar kusten,
dat zal niemand
weten mogen, dan wij bei
en dat kleine vogelijn.
Tanderadei!
Dat zal wel bescheiden zijn.
(Hij ziet naar buiten.)
Zie, hoe het volk aanstroomt om 't spel te zien.
Het gaat beginnen. O, is dat niet schoon!
De paarden stampen, blazen snuivende
den ademdamp, brieschen van overmoed.
En ik moet hier staan! Waar' ik reeds een ridder!
Zij stijgen op, Die trotsche, vreemde gast,
dien z'allen eeren, rijdt den witten hengst.
Nu keert hij, ziet in 't rond, staart naar den stal.
O, kastelein! Daar is zij! Naast den ouden
heelmeester! Is 't geen engel?
KASTELEIN
(zich bij hem voegend).
Inderdaad.
Zij is een engel. - Oude, halt! daar loopt
het jonge hart nog weg met d'oude tong.
WOLFRAM
(verrukt).
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O, wie haar kust, steelt d'eeuwige zaligheid!
KASTELEIN.
Zie, onze kapelaan. Nu kunt ge biechten.
(Een priester, tevens KAPELAAN van het slot, treedt binnen).
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KAPELAAN.
Pax vobiscum!
KASTELEIN.
Eerwaarde kapelaan,
wat is er van uw dienst?
KAPELAAN.
Uw heer verzocht
mij, vroeg te komen.
KASTELEIN.
Nu, gij zijt op tijd,
eerwaarde, want het kampspel vangt eerst aan.
die gelooven haasten anders niet! Drinkt gij
een beker op uw schutspatroon? Hoe heet hij?
KAPELAAN.
De heil'ge George van Kappadocië.
KASTELEIN
(een beker inschenkend).
Een groote bisschop! Maar hij had het vleesch
toch liever dan de beenderen. Die bleven
voor 't hongerige volk. Dat sloeg hem eind'lijk dood
en bracht juichend den vromen martelaar
op een kameel naar Alexandrië.
KAPELAAN
(drinkend).
Daarvan zegt de legende niets.
KASTELEIN.
Dat geloof ik.
Terwille van de waarheid zou haar ook
de duivel moeten schrijven. - Kapelaan,
is wijn drinken en lekker eten zonde?
KAPELAAN.
Est leo qui circuit, querens quem
devoret! Het kan daartoe leiden, want
satan
(zich bekruisend)
- libera nos a malo - rust niet!
KASTELEIN.
Hoe leeft ge dan?
KAPELAAN.
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Mijn schaapjes brengen mij
de schrale spijzen voor mijn sober leven.
KASTELEIN.
En wat doet gij voor hèn?
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KAPELAAN.
Ik bid voor hen.
KASTELEIN.
En strekt hun dat tot zegen?
KAPELAAN.
Ik hoop het
en zij moeten het gelooven, kastelein.
KASTELEIN.
Ha, ha, eerwaarde, ge zijt toch een schalk!
‘Men heeft een aal niet in de pan,
als men zijn staart reeds pakken kan.’
KAPELAAN.
Der boozen smaad is den rechtvaardige
een tuchtiging. Het is een zond'ge wereld,
waarin wij leven en wee haar, wanneer.
niet duizenden in eenzaamheid zich wijdden
aan het gebed om Godes wraak van 't hoofd
der zondaars af te weren.
KASTELEIN.
Nu, gij slaat
uw staam'len wel wat hoog aan! Maar 't is ook
veel lichter om te bidden dan te werken.
KAPELAAN
(de oogen ten hemel slaand).
Zoo antwoordt de rechtvaardige den spotter!
KASTELEIN.
Geen dief kwam aan de galg terecht,
die 't eigen vonnis had gezegd.
WOLFRAM
(bij de poort, verschrikt:).
Wat zie ik! O, die vreemde heer van Ensheim
stort van het paard, hij schijnt gekwetst te zijn.
Heb ik het niet voorspeld! Een ongeluk!
Zij roepen reeds den wondarts.
KASTELEIN
(eveneens uitziend).
Ja, zoowaar!
Maar wat is dat! Nu grijpt Van Hackeberg
het meisje, tilt haar op zijn paard, rent weg!
Is 't scherts? 'k Zie vuisten ballen, 't volk dringt aan.
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Zij vechten reeds.
WOLFRAM.
En de gewonde springt
ook weer te paard. Bernauer schijnt ontzind;
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hij rent zijn dochter na, hij keert weer om,
hij dreigt van Ensheim.
KASTELEIN.
Zie, die trekt zijn zwaard.
Het gonst voor zijn gelaat.
WOLFRAM.
Een morgendroom
schijnt mij meer waarheid dan dit oogenblik.
KASTELEIN.
Maar 't volk is onbeweerd, het vlucht reeds weg.
Nu krijgen wij het minnehof van koning
René met al zijn troebadoers hier op
't kasteel en ik zal opperwijnschenk zijn.
(tot den kapelaan)
Wat zegt gij daar wel van, eerwaarde heer?
KAPELAAN
(zijn rozekrans biddend).
Stoor mij niet in mijn paternoster, spotter.
Uw ijd'le wereld zij mijn harte ver.
Ne nos inducas in temptationem....
WOLFRAM.
Zij komen hierheen, O, ik beef. Van schaamte
en medelijden kookt mij 't bloed. Ik zal
haar redden!
KASTELEIN.
Houd u kalm en wees verstandig.
Wanneer de leeuw zijn muil sloot, geeft hij nooit
zijn prooi weerom. Zij is het ook niet waard.
WOLFRAM
(beslist).
O, zij is goed!
KASTELEIN.
Maar zij weerstreefde niet.
Zij wilde 't zelve wel. Vrouwen zijn slecht!
Als zij niet waren, zou de wereld van
veel ongeluk bevrijd zijn.
WOLFRAM.
Zij is goed.
O, zij moet goed zijn, want zij is zoo schoon,
zoo rein en stralend als de jonge dag,
die aanzweeft op zijn dauwompaarlde voeten.
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KASTELEIN.
‘Toen de wolf het lam ging vangen,
had hij een schaapsvacht omgehangen.’
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Zij is niet beter: alle zijn zij slecht!
Machtige rijken brachten zij ten val.
Helena, Jesabel, Kleopatra....
WOLFRAM
(driftig).
Neen, zij is goed, zeg ik!
KAPELAAN
(preekend).
De vrouwen zijn
bitterder dan de dood. De heilige
Chrysostomos sprak: ied're vrouw is een
noodzaak'lijk kwaad, een vijandin der vriendschap,
een euvel der natuur met schoone kleur,
een straf, waaraan men niet ontvlieden kan.
En satan - libera nos - leidde 't eerst
de vrouw in de verzoeking. Non mutare
valet innatum morem femina,
WOLFRAM
(steeds driftiger).
Neen, zij is goed, zeg ik! O, bij den hemel,
als zij niet goed is, is de nachtegaal
een gift'ge slang, de zon een hellevuur,
de rozengeur een pestdamp, dan is 't gansche
leven bedrog en God een leugenaar!
Neen, neen, hoort ge, neen zeg ik, zij is goed.
O, 't maakt me dol! Mijn hoofd draait als een kolk.
Zijn dat daar boomen, is dat lucht en aarde?
KASTELEIN.
Hij wordt waanzinnig.
KAPELAAN
(hem het kruis voorhoudend)
Satan, wijk van hem!
Satanas, vade retro!
WOLFRAM
(buiten zichzelven.
Priester, terug!
Raak mij niet aan! En ben ik dan waanzinnig,
dat zij zich hoeden voor den gek, die roovers!
O, arme God, zie neder op uw wereld,
dan zult Gij weenen op Uw hemeltroon!
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Daar zijn zij. Weg! Ik werp mij in de modder,
en graaf mij met de nagels in den grond!
Niet hooren en niet zien. Razen en sterven!
(af naar rechts, VAN HACKEBERG en de RIDDERS komen luidruchtig op. De kapelaan trekt zich
naar links terug).

RIDDER.
Wijn, kastelein! Dat was een dolle rit!
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EEN ANDER.
Die molkenvraten en die koeienstaarten!
EEN DERDE.
Zij liepen als het onzevader weg!
EEN VIERDE.
Zij gilden als hun zwijnen op de leer!
EEN VIJFDE.
Een wierp ik in zijn mestvaalt, dat de brij
mij om de ooren spatte!
HACKEBERG.
Nu, die zullen
ons niet meer storen. Waar is Wolfram toch?
Die dicht weer verzen zeker. Nu, 't is goed.
Ik help mij zelven. Kindren kunnen wij
wel missen heden.
(Hij legt zijn wapenrusting af, evenals de anderen.
HERTOG ALBRECHT en AGNES BERNAUER verschijnen in de poort. Zij ziet angstig om zich heen).

EEN RIDDER.
Daar is Ensheim reeds!
HACKEBERG.
Daar is het edel bruidspaar!
ALBRECHT
(Met Agnes naar voren tredend).
Waarde heeren.
ziet hier de koningin van ons festijn:
- Agnes Bernauer!
RIDDERS.
Onze hulde, vrouwe!
HACKEBERG.
En deze dronk zij u gewijd. Ad fundum!
(Allen omringen hen en drinken, de kastelein sluit de poort).

ALBRECHT.
Mijn Agnes, waarom huivert ge? Hier, drink!
Ge siddert aan mijn arm. O, wees niet bang:
geen waagt het ons te volgen en zoo nog,
dan zullen w'u beschermen.
AGNES.
Ach, ik huiver,
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ALBRECHT.
Ben ik u vreemd?
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AGNES.
O, gij niet, maar de gloed,
die vlammend m'uit uw oogen tegenstraalt;
de liefd'is als de dood: een groot geheim
De ziel kan 't niet doorgronden, voor zijn macht
slechts sidd'ren als het plots haar nadertreedt,
en zij zich gansch verzinken voelt.
ALBRECHT.
O, Agnes!
sinds ik u zag op 't burgerbal te Augsburg,
weet ik eerst, dat ik leef. Zooals men zegt, dat
in een woestijn de pelgrim, die door 't gloeien
der zon zich voortsleept over 't heete zand,
vóór zich in 't branden van de vuur'ge golven
een schoone gaarde plots verrijzen ziet.
Daar bloeien planten, wenkt een milde schaduw;
de zoete geur der kruiden zweeft hem toe
en juichend spoedt de moede tot de bron.
Begeerig zwelgt zijn mond de lafenis,
hij strekt zich in het donzen gras, geniet
de schoonheid van het oord, het dronken oog
verzaadt zich aan het kleurenspel der bloemen,
de zinnen zwelgen in de weel'ge vormen
der goddelijkste schepping. (hartstochtelijk).
Ha, die vormen.
die weel'ge vormen - goddelijkste schepping,
die armen, deze mond, die adem drinkt
en leven kust, die slanke hals! O, in mij
raast niets dan koortsgloed en 't onstuimig hart
dat u begeert! - begeert! Aan mij behoort ge
met alles wat ge hebt en wat ge zijt!
AGNES
(bevreesd).
Neen, Hugo, neen ik kan niet.
ALBRECHT.
Mij behoort ge!
Waar is de priester, dien ik hier ontbood?
AGNES.
Is liefde dan zoo dol en mateloos?
ALBRECHT.
Ja, dol en mateloos, dat is de liefde!
Neen, doller nog, veel mateloozer nog;
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zoo maat'loos is z'als d'oceaan, de hemel!
Z'is een oneind'ge hemel zelf, dien God
ons om de leden spreidt als warmend kleed.
Ontwijkt ge mij? Weerstreef mij niet. Ge zijt
toch in mijn macht en wilt het zijn. Kom hier!,
AGNES
(smeekend).
Ach Hugo, laat mij dralen, gun mij nog
het heim'lijk voorgevoelen van 't geluk,
dat ik het vat! Gun mij een afscheid nog,
een zoet en smart'lijk afscheid van de trouwe
gezellen, die mij lief en dierbaar waren
en die zich smeekend nu met hooggeheven
handen om mij verdringen. D'onschuld, sidderend
voor de geknakte bloem, de kinderblijheid
van 't ouderhuis, de vriendenschaar, mijn Augsburg.
en - d'arme, oude man, dien 'k eenzaam laat,
zij allen naad'ren mij met tranend' oogen
en weenen moet ik met de weenenden.
ALBRECHT.
Dat is te laat. Geen tranen. Denk aan 't klooster.
AGNES
(plotseling huiverend).
O, 't klooster! 't klooster! Gruwelijke nacht!
Het klooster! 't Woord grijpt mij met huiv'ring aan,
verstart mijn bloed, snerpt schrijnend door mijn ziel!
O, 't somber cellengraf, waar zij mijn jeugd
begraven willen. Leven moet ik, leven!
God heeft mij toch geschapen om te leven,
verheugd te zijn met al Zijn scheps'len, die
de zaal'ge stralen drinken van zijn zon,
en lief te hebben en bemind te zijn!
(Zij werpt zich in Albrechts armen).
O, leven, heerlijk leven! Ja, neem mij
dan in uw armen, Liefste. Laat mij dan
verzinken in U, ALBRECHT.

AGNES.
Tot één aad'ming,
tot ik mijzelf verlies, als ik die muren,
die somb're, koude muren maar niet zie!
Weg dan met alle schaamt' en zedigheid!
Kus mij, als dit het leven is, kus mij!
Ik zal uw liefde niet verhelen! Hugo.
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ALBRECHT
(triomfantelijk).
Agnes!
(hij omhelst haar; dan tot den kapelaan;)
Eerwaarde kapelaan, verricht uw taak!
(De kapelaan treedt nader. Albrecht geleidt Agnes naar de kapel.
De anderen volgen.
Plotseling klinken hevige slagen op de poort.)

RIDDERS.
Wie daar? Wie stoort? - Wat is het? Wie klopt daar?
(nieuwe slagen.)

AGNES.
God!
STEM VAN BERNAUER.
Doe open, zeg ik u!
AGNES
(ineenkrimpend.
O, God, mijn vader!
HACKEBERG.
Laat hem buiten staan!
ALBRECHT.
Wat wil hij? D'ooren met zijn jamm'ren vullen?
Wat komt ge doen, Bernauer?
STEM VAN BERNAUER.
Doe mij open!
ALBRECHT.
Uw dochter smeekt ge toch niet vrij! Spaar haar
dus 't wederzien!
STEM.
Doe open!
ALBRECHT
(onverschillig).
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Doe zijn zin!
(De kastelein opent de poort. De oude Bernauer treedt binnen. Agnes klemt zich sidderend
aan Albrecht en waagt het niet, haar vader aan te zien.)

BERNAUER
(smartelijk).
Agnes, mijn kind!
(de vuisten ballend, toornig)
Vervloekte rooverbende.
uitvaagsel, schuim van Beieren! ziet uzelve
en ziet den grond aan, als g' u schamen kunt!
Ik spuw op u!
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HACKEBERG.
Zwijg, oude dwaas, eer w'uw
vermetelheid....
ALBRECHT
(kalm).
Stil, Hackeberg! - Bernauer,
matig uw woorden wat.
EEN RIDDER.
Maar onze wonden
waren toch goed genoeg voor uwe windsels
en voor uw duivelszalven.
BERNAUER
(bitter).
Wilt ge mij soms
herinn'ren aan de blindheid, dwaas, die 'k was de blindheid, die mij herwaarts lokt', opdat
de schaamt' over mijn argeloosheid nog
tot wilder toorn zal laaien. Ha, uw wonden!
Dat uw schavuitenbloed tot stinkend gif
geronnen waar'!
HACKEBERG.
Moet ik beschimping dulden
in 't eigen huis! Jaagt den waanzinnige
er uit.
RIDDERS.
Er uit met hem!
AGNES
(snikkend).
O, vader, vader!
BERNAUER
(haar bij den arm vattend).
Agnes, ga mee! Ik wil toch zien, wie 't waagt
u hier te houden.
ALBRECHT
(dreigend).
Laat haar los, laat los,
want mij behoort zij! Toorn noch tranen zullen
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haar mij ontrukken.
BERNAUER
(haar tot zich trekkend).
Mee, beveel ik u!
Vlug! haast u!
(de ridders snellen toe).
Lafaards, valt g'een grijsaard aan.
Bedenkt, dat gij op roode aarde staat!
RIDDERS
(terugdeinzend).
Het veem!
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BERNAUER
(de armen over elkaar, met stemverheffing).
Dat elke smaad gewroken wordt,
dat ge verdelgd zult worden, dat uw naam
het nageslacht niets zeggen zal dan misdaad
en wraak! En volgt zij niet......
ALBRECHT.
Gij kunt uw woorden
wel sparen verder.
BERNAUER.
Volgt zij niet, keer ik
alleen terug, - ik zweer 't bij God, - dan zal
de wraak ontzettend zijn, dan zal dit slot
in luttel dagen slechts een puinhoop zijn,
dan zal de ploegschaar der gehoonde boeren
hier dezen grond doorklieven.
ALBRECHT
(gemoedelijk).
Oude man,
ge maakt mij niet bevreesd. Kom, wees verstandig,
neem 't op, zooals het is. Wij zijn nu eenmaal
te slim u af geweest. Verkrop uw wrevel
en lach er om, zoo goed ge kunt. Kom, drink
een beker wijn met ons! O, als ge wist,
wie 'k ben.
BERNAUER
(dof).
En dit.... en dit een vader, wien men
zijn kind ontrooft, zijn eenig kind. O, 't strekt
den sterke wel tot eer, te spotten met
den zwakke. Ja, 'k ben zwak, 'k verheel het niet,
want deze schande buigt mijn grijze hoofd
dieper dan zestig jaren. Ach, misbruikt
de macht die gij in handen heb, misbruikt
haar niet!
(Hij valt voor Albrecht op de knieën)
Zie, op mijn knieën smeek ik u,
heb medelijden heer! Geef mij het meisje,
geef mij mijn dochter weer!
AGNES.
(zich van Albrecht losrukkend en Bernauer opheffend, smeekend).
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Vergiffenis!
mijn goede, lieve vader! Ik ga mee!
Vergiffenis!
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ALBRECHT
(ontsteld).
Wat! Zou de buit mij nu
ontgaan? Agnes!
AGNES.
O, vader 'k was zoo bang
voor 't klooster! Ja, 'k wil met u gaan, maar breng mij
niet naar het klooster, vader, hul mij niet
in 't zwarte waad dier prevelende schimmen
die hunne handen vouwen vóór den tijd.
Ik kan hun graf niet doodbereid vereeren.
Gods wereld is zoo schoon!
BERNAUER
(somber).
Het kan niet anders.
AGNES.
Ach, ik zal werken, werken dag en nacht,
vlas spinnen, u verzorgen, weder spinnen,
'k zal werken in het paarlend zweet, mijn dagen
rondjagen in éénzelfden kring, maar laat mij
de frissche lucht der wereld aad'men, vader,
en menschenstemmen hooren en de vedel,
wanneer de lente op de velden bloeit
en 't jonge volk naar 't balspel stroomt.
BERNAUER
(beslist).
Mijn kind
het kan niet anders!
AGNES
(wanhopig).
Ach, waarom, waarom?
BERNAUER
(zich in zijn volle lengte oprichtend, met donderende stem).
Waarom? Mijn God, waarom? Ge wilt het weten?
Dan zal 'k u zeggen, wat uw moeder was.
Dat was een slet: die liep met Theobald,
den leerling, van mij weg en toen heb ik
bij God gezworen, dat mijn dochter niet
als die bordeelbrok worden zou. Nu weet ge 't,
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als ge het weten wilt.
AGNES
(slaat de handen voor het gelaat).
God in den hemel!
Ik kan niet, vader!
BERNAUER
(wild lachend).
Ha, ha, ha! Ge kunt niet!
Ge kunt niet, veile deerne, moederbloed!
Wilt ge met mij? Spreek op! Wilt gij of niet?
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AGNES
(zijn arm omvattend)
Ach luister, vader....
BERNAUER
(wil zich losrukken).
Spreek! Wilt gij of niet?
Ge wilt niet? Weg van mij dan naar uw minnaar!
Dan zult ge leven Leef in smaad en schande,
vervloekt en zonder vader, zonder huis
en zonder God!
AGNES
(zich aan hem klemmend, weenend).
Vader! Jezus! Maria!
BERNAUER.
Verstooten zult gij als de dieren zijn
der wildernis en sterven in den vreemde,
verlaten en alleen! Hij zal u zelf
verachten en bespotten, als zijn lusten
gedoofd zijn.
(Hij rukt zich los en stoot haar van zich. Albrecht vangt haar op.)
Weg van mij! Ik ken u niet!
Uw aanblik is m'een pest, uw stem een doodsklok.
Daar staat hij, dien ge kiest. Ik schenk u hem.
Hij zal mij wreken, hij zal u wel straffen,
hij zelf en eerder dan ge denkt!
ALBRECHT.
Agnes,
luister niet naar hem en vergeet, wat ge
tot dit uur waart, want nu behoort ge mij.
Priester, kom hier en doe uw werk.
BERNAUER.
Ha, ha!
Een priester! Ha, ha! Is er ook een wijding
om deze daad, die Christus' leer bespot,
te heiligen! Kunt ge Gods zegen ook
nog rooven uit een hinderlaag! O, klucht,
o, duivelsklucht, waartoe uw ambt zich leent,
godslasterende priester!
ALBRECHT
(tot den kapelaan, die zijn rozekrans prevelt).
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Luister niet
en doe uw werk!
BERNAUER
(tot de ridders).
Hoort dan mijn laatste woord!
Dat geldt u allen. Vloek verkond ik u,
vloek u en uw geslacht! Bij God, wanneer
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de wraak u allen vrat, zal 't kermend dolen
van oord tot oord, den schurkenstempel op
het voorhoofd, tot de honger zich erbarmt
over het vuige broed!
(Hij gaat snel door de poort, die zich met een zwaren slag achter hem sluit, af).

ALBRECHT.
Gaat hij nu eind'lijk?
't Is ook genoeg. Kom Agnes.
HACKEBERG.
O, ik smeek u,
doe 't niet en laat haar gaan.
RIDDERS.
Ja, laat haar gaan!
ALBRECHT.
Neen, bij den hemel, nimmer! Wordt ge bang?
Het blazen van een kat vrees ik nog meer
dan al zijn dreigementen. Nimmer, nooit!
(tot Agnes troostend).
Ween niet, mijn kind! Prachtige feesten, dans
en wapenspel en zoete minnekoozing.
die mild de nacht hult in zijn sluiers, zullen
uw toekomst aan mijn zijde zijn. Laat ons
der vreugde schuimende bokalen leegen,
want spoedig komt de tijd, dat w' oud zijn en
't niet kunnen meer. ‘- Geniet het leven en
bemint’ dat is mijn spreuk. - Kom, kapelaan!
(De kapelaan treedt plechtig de kapel binnen. Albrecht, Agnes steunende, en de anderen volgen.
De deur der kapel blijft open).

STEM VAN DEN KAPELAAN.
In nomine patris et filiï....
STEM VAN BERNAUER.
Vloek u en uw geslacht! Vloek,
vloek, vloek!....
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Tweede bedrijf.
(Zelfde decor als in het eerste bedrijf. De morgen breekt aan. Men verneemt in de verte rechts
vedelmuziek en het gezang van Wolfram.)

LIED VAN WOLFRAM.
‘Ach, zal mij wel immer
glanzen door den nacht,
zilver als de zwanen,
schoonste vrouw', uw pracht?
Wijken die mij troosten,
sterren reeds en maan?
Vlammend in het oosten
wreede dag breekt aan!’
(DE KASTELEIN komt behoedzaam om zich spiedend door de achterste deur uit het slot).

KASTELEIN.
De dag breekt aan: nu moeten zij haast komen.
- De jonker is verliefd, dwaalt op den wal
en klaagt zijn kranke leed aan vledermuizen
en uilen in den leugenschijn der maan.
‘Die zonder zonlicht moeten zij
zijn dankbaar voor den maneschijn.’
De dwaas spreekt nochtans waarheid: wreede dag!
Bloedrood kleurt zijn toorn de kim en grijpt
met vlammend' armen dit kasteel. - Hier rusten
de dagen, die zich tot mijn leven logen.
Mijn leven: onrecht dulden en aanschouwen.
Waarom zou 'k slecht zijn, waarom een verrader
als ik de wraak dus binnensluik in 't hol
der roovers! Slecht! De mensch is slechts een spiegel.
die kaatst, wat op hem straalt. Is iemand goed,
dan heeft hij 't zoo geleerd, en ben ik slecht,
dan zag ik 't nimmer anders. Zijn zij roovers,
hun vaders waren 't ook. Uit onkruid groeit
weer onkruid en zoo draait de wereld als
de harlekijn bij 't schimbaardloopen op
zijn ronde hakken. 't Uitgebloeide mest
het langverwelkte, de geslachten graven
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elkander uit en bouwen 't oud' opnieuw. Maar dan zijn zij niet schuldig, dan is slecht zijn
niet slecht - Dan ben ik ook niet slecht, als ik
mijn schuldeloozen heer verraad....
(Er wordt zacht op de deur geklopt).
Wie daar?
STEM VAN BUITEN.
Zwaard, strik en vuur! Laat in des Heil'gen Rijks
heimlijk gerecht!
(De muziek en het gezang beginnen opnieuw. De kastelein opent de poort).

LIED VAN WOLFRAM.
‘Ach, zult gij wel immer
vroegsten vogelzang
beiden aan mijn zijde,
zuchtend zacht en bang:
“Minnen moet bedroeven.
Liefste, wilt nu gaan,
moogt niet langer toeven:
wreede dag breekt aan!”’
(Twee gemaskerden treden binnen.).

KASTELEIN.
Vrijschepenen, treedt binnen!
Het veem sprak recht?
GEMASKERDE.
Per modum sententiae,
in den naam Gods, des keizers en des rechts:
de dood door strik of dolk!
DE ANDERE GEMASKERDE.
Hun ziel zij God
en alle heiligen genadig.
KASTELEIN.
Amen.
EERSTE GEMASKERDE.
Hier is het vonnis: 'k hecht het aan de deur.
KASTELEIN.
Heeren, volgt mij, 'k Verberg u in 't kasteel.
(De eerste gemaskerde hecht een perkament aan de achterste deur. Allen af.
Na eenige oogenblikken treedt AGNES door de voorste deur op het terras. Zij ziet er bleek en
gejaagd uit).

Groot Nederland. Jaargang 15

AGNES.
Ha, koele lucht! - Mij dunkt, ik zag daar zwarte
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gedaanten sluipen: geesten - weerwolven!
Bedrog der zinnen! Koele lucht verdrijve
de huiverdroomen van den nacht. De morgen,
de milde tijd der donzen scheem'ring rijst.
- Mijn God, ik sidder, 't hart bonst m' in de keel.
Hier buiten is 't zoo heimlijk en zoo luid toch:
een fluist'ren en een ruischen hier en ginds,
de gansche wereld schijnt ontroerd, bewogen,
in 't loover suizing als van wind en toch
zoo stil, bladstil, de sterren vlieden, wenkend
als oogen, die een boos geheim ontwaarden.
O, vadervloek!
(biddend).
Maria, moeder Gods,
lout're genadebron.... Ha, wat is dat?
Een wond're tooverzang....
(muziek en zang komen nader).

LIED VAN WOLFRAM.
‘Ach, zal ik wel immer
kussen dan uw mond?
Tranen vloei'n in tranen,
weenen 't harte wond.
“Zegen' m'uw gedenken.
Ach, nu moet ik gaan.
Zie, de wachters wenken.
Wreede dag breekt aan.” -’
(Wolfram komt van rechts op, een vedel in de hand).

AGNES
(verschrikt).
Wie komt daar? Ha!
WOLFRAM.
Wie zijt ge? - Zie ik goed? O, mijn gebiedster,
deed ik u schrikken?
AGNES
(herkennend).
't Is de trouwe knaap.
Neen, neen! Treed naderbij, Wolfram.
(Hij stijgt de trappen op tot het terras en nadert haar eerbiedig).
Ach ja....
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't Is onzin, dwaze vrees! - Maar dezen nacht
had ik een droom, een zonderlingen droom,
zoo tastbaar als de werk'lijkheid. Ik wil
bezweren, dat ik waakte, dat ik rechtop
gezeten hem met klaren zin aanschouwde.
(levendig, alsof zij den droom weder voor zich ziet).
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Als toen was ik op 't burgerbal te Augsburg.
De rokken zwierden en de lucht was zwoel.
De oogen flikkerden als 't vuur, wanneer
de wind giert in den schoorsteen, ‘Dans met mij.
O, gij, o, gij! U wil ik! Hoor, de dans
bruist als een storm. De vedel, hoor, de vedel
zingt wilde wijzen. O, hoe laait die dans!
O, gij, kom in de vlammen dansen wij!’
- Nu plots - daar buiten - hoor: daar blaast een hoorn.
(men hoort inderdaad een verwijderd hoorngeschal).
De vedel zwijgt, het luid gewoel verstomt,
de kaarsen dooven walmend uit, een klamme
ijswind veegt door de zaal. - Zie, bij de deur
in 't bleeke maanlicht: Hugo!
WOLFRAM.
Noem hem niet!
Houd op, houd op. Ik huiver.
AGNES
(koortsachtig, opgewonden).
Zie, hij komt
recht op mij aan! Hugo! O, ik ben bang,
ik ben zoo bang! - Hij lacht, hij buigt, hij steekt
de hand uit. Hu, een knokenhand! Muziek!
Een knokenhand! Muziek!
WOLFRAM.
Om Godswil zwijg!
Niet meer, niet meer!
AGNES
(buiten zichzelven).
En die oogkassen, hol!
Die klapperende kaken! 't Is de dood!
Ach, goede dood, nog niet. Ik wil niet sterven.
Ach, goede dood, spaar nog mijn jeugd. - Muziek!
Ik dans met u, ja dansen, laat ons dansen!
Zoo borst aan borst, zoo zwieren, wiegen, dansen,
zoo fluist'ren van liefd' en wild verlangen,
zoo lachen en zoo kussen....
WOLFRAM
(met ontzetting).
Agnes! Agnes!
AGNES
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(diep ademend, dan dof).
Het was een droom, een vreeselijke droom,
een dwaze droom. De zaligheid van 't blad
dat nederdwerelt. - Wolfram, waarom weent ge?
Ach spreek dan.

Groot Nederland. Jaargang 15

26

WOLFRAM.
(bewogen haar hand vattend).
Agnes, geef m'uw hand, dat ik
haar kus, - uw hand - O, teere, schuldelooze,
bezielde hand! Uw bevend' aderlijnen
omglijdt een spel van schaduw en van licht,
van droom en dag, van trouw en drog: de glans
van 't leven, 't bloemomkranste, wreede leven,
dat doelloos voortraast van het oerbegin,
in blinde vaart saambotsend wil met wil,
meesleepend onze gouden wenschen en
verzwelgend al wat opsteekt in zijn vloed,
al wat te schoon en te verheven praalt. Agnes, ik zal u redden. Vlucht met mij!
O, hier moogt ge niet blijven. Somb're wolken
van leed en leugen rijzen dreigend op.
Vlucht met mij Agnes. Ik zal u beschermen,
ik zal u als een schaduw volgen, waken
wanneer ge slaapt, Agnes, u dragen, als
ge moede zijt. En als de rots den roep
der herders, als het blauwe ven de lelie,
zoo zal mijn ziel ook ied're roering spieg'len
van uw gemoed, uw lach de mijne zijn,
uw smart de mijne.
AGNES
(droevig).
Wolfram 'k ben zijn vrouw.
WOLFRAM
(bitter).
Zijn vrouw! Ha, ha, gruwbare heiligschennis!
Dat maakt mij dol! Zijn vrouw! O, neen, ge zijt hem
een speeltuig slechts, een schoone bloem, die hem
de woeste zinnen streelde..
AGNES.
Wolfram!
WOLFRAM.
Die hij
wegwerpen zal, als zij verveelt!
AGNES
(in tranen uitbarstend).
O, vader,
vader! Het is de waarheid!
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WOLFRAM.
Ja, de waarheid.
Hij speelde god'loos met den reinsten gloed.
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Nu vliedt de schoone vreugdewaan, nu zinkt
het paradijs in puin. Ge zijt verleid,
ge zijt bedrogen, schandelijk bedrogen!
Dat was geen liefde! O, hij heeft u nimmer
bemind, Agnes. Dat was de liefde niet!
(zacht, dan met aanzwellende, innige melodie).
Men gaat tot haar, als men ter kerke gaat,
zoo vroom en stil, en voor den drempel laat
men alles, wat de zinnen ijdel boeide,
zoekend den eeuw'gen God, wien zij ontbloeide.
Zij is der deugden oorsprong en verbond,
het droefst verblijden en de zoetste wond,
het graf der zelfzucht en het diepst verlangen,
een biddend geven, offerend ontvangen,
een luid zich-roemen, zwijgend zich vergeten,
het wonderst raadsel en het klaarste weten,
een smachten, dat den vreed'gen hemel beidt
en dankend prijst der wereld zaligheid,
een eenzaamheid in 't immer samenleven,
een huivering, een gloed, een koortsend beven,
een vreed' en een geluk door heel de ziel!
(voor haar nederknielend)
Agnes, ik heb u lief! Agnes, ik kniel
aan uwe voeten! O, het purper branden
van uwe wangen, 't beven uwer handen,
der tranend' oogen peinzend opwaarts staren
zijn m'uwer liefde zwijgend openbaren!
En toen 'k u las van Tristan en Isoot,
het wreede scheiden en den liefdesdood,
de zielen in één weemoed saamgeweven,
toen voeld' ik tot m' een stil bekennen zweven.
O, neen, dat kan, dat kan geen leugen zijn!
AGNES
(innig).
Wolfram!
WOLFRAM
(opstaand, in verrukking).
Agnes, engel, madonna, mijn
geluk, mijn lied, mijn lichte droom, doorzond
van zaligheid! O, blijder morgenstond,
zoeter ontwaken! Hoe de merel kweelt
in diepgeheime vreugd, hoe zomer streelt
de linden met zijn innig ademwarmen.
Geloofd zij God! O, liefste, zóó in d'armen,
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zóó hand in hand, en dezen kus doorvlamm'
Zijn eeuw'ge liefde.....
(Hij kust haar innig. Plotseling klinkt het hoorngeschal luider).

AGNES
(verschrikt).
O, Heiland! Daar! Wolfram!
De hoorn, de hoorn des doods! God sta ons bij!
WOLFRAM.
Geliefde....
AGNES.
'k Ben zoo bang. O, vlucht met mij!
WOLFRAM.
Wees niet bevreesd....
AGNES.
Dat is het zwart verderven!
Ach, goede dood, nog niet. Ik wil niet sterven.
Ik ben zoo jong. Heer in den Hemel, spaar
mijn jeugd!
WOLFRAM.
Agnes, neen, neen! Wees stil, bedaar!
Daar komen zij. Ga heen! Ginds aan de poort
zal ik u t'avond wachten. Dan behoort
ge mij slechts, dan....
(Rumoer in het slot. Herhaald hoorngeschal)
Daar zijn zij reeds! Ga heen!
AGNES.
Vaarwel!
WOLFRAM.
Vaarwel! Tot d'avond ons vereen'.
(Agnes snel af naar hinnen. Wolfram naar rechts. Uit de achterste deur van het kasteel komen
Albrecht, Hackeberg en de kastelein).

HACKEBERG.
Trompetgeschal?
KASTELEIN
(ziet door een luikje in de poort).
Er draaft een ridder met

Groot Nederland. Jaargang 15

zijn knaap aan door het veld.
ALBRECHT.
Een vroeg bezoek.
HACKEBERG
(ontdekt het perkament aan de deur).
Jezus! Albrecht, zie hier!
ALBRECHT.
Wat is er dan?

Groot Nederland. Jaargang 15

29

HACKEBERG.
Hier aan de deur Reeds voor de derde maal
zoo'n perkament!
ALBRECHT
(schouderophalend).
Bà, weder dreigementen
van vrijgraven en stoelheeren. Zij zijn
niet waard zwijnen te hoeden.
HACKEBERG
(lezend).
Maar bij God,
Albrecht, dat is toch ernst. ‘Ik noem de mannen
Otto van HACKEBERG en Hugo van
Ensheim....
ALBRECHT
(spottend.)
Ha, ha, van Ensheim!
HACKEBERG.
‘uitgewezen
uit alle vrijheden, vreden en rechten,
die zij bezaten sinds den heil'gen doop,
en straf hen met de hoogste ongenade
en maak hen eerloos, rechtloos, zegelloos,
woordloos en lijfloos, en verwijs hen door
't consilium silentio tot strik
of dolk en tot de elementen,
die God den mensch ten troost geschapen heeft.
Hun lichaam tot de vogelen der lucht
en roofdieren des velds. Niemand begrave
hun vleesch....’
ALBRECHT.
Genoeg! Jawel, ik voel de raven
reeds pikken in mijn oogen!
HACKEBERG
(smeekend).
Albrecht, zend
het meisje weg vóór het te laat mag zijn.
Het is wel reeds te laat. O, hadden wij
dat nooit gedaan.
ALBRECHT.
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Otto, zijt ge zoo bang?
Als z' eerst maar weten, wie ik ben. Wij, vorsten,
hebben van keizer Rudolf toch een vrijbrief
tegen de fedes liberas.
HACKEBERG.
Ja, gij.
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Ik niet! O, Albrecht, Albrecht, nacht
en dag dreunt mij in d' ooren nog de vloek
van Bernauer: ‘Vloek u en uw geslacht!’
Dat jaagt mij schokkend uit den slaap: ‘Vloek u
en uw geslacht!’ Dat huivert door mijn bloed,
dat boort zich in mijn hers'nen als een mes:
‘Vloek u!’ O, Albrecht, laat dat meisje gaan! Toen ik in Zwaben toefde, had ik ook
zoo'n deerntje. Zij was lief en goed en vroolijk
en zeer aan mij gehecht. Maar plotseling
werd zij mij lastig; 'k wilde van haar scheiden.
Dat kon zij niet begrijpen en zij smeekte
en jammerde; het baatte niet. Ten slotte
werd ik wat barsch. Toen sprak zij droevig: ‘Otto,
ik zal vertrekken,’ Daarbij zag zij m' aan.
of ik haar nog weerhouden zou, maar ik
liet onverholen haar mijn vreugde blijken.
Toen riep zij weenend: ‘dat was dus zijn liefde’
en ging. - Ik heb haar nimmer weergezien.
Of zij nog leeft, of zij gestorven is,
of het geluk haar straalde, of d'ellende
haar honend voortdreef, 'k weet het niet. - Maar soms
staat z'in den nacht vóór mij, glimlachend, bleek,
en strekt de handen tot mij uit. - Onzin!
Zoo is het leven immers.
ALBRECHT.
Meent ge dan,
dat ik reeds lust gevoel, om aan een wieg
te zitten en de vliegen af te weren
of den hansnar te spelen voor de kind'ren?
Bij Sint-Michiel, de zoetheid dezer dagen,
als overmaat van honing, walgt m'en doet
mij gal begeeren! En als ridder Erec
in d'oude maar dorst ik naar avontuur.
HACKEBERG.
Zoolang de Lech door het gebergte bruist,
zich moeizaam door de dalen kronkelt, van
de rotsen stort en brullend op den rug
der dammen beukt, zoolang is z'als kristal,
vol jonge vreugd en ongebroken kracht.
Goudkor'len draagt zij meed' en welgemoed
stoeit in haar koele golven de forel.

Groot Nederland. Jaargang 15

31
Maar daalt zij uit den moederschoot der Alpen
in 't weideland, waar zich haar stroom verbreedt
tot troeb'le zee, dan kruipt zij droef en traag
door 't slijkig bed, sluipt door den bruggeboog,
wijkt voor het roer, draait slaafs het molenrad
en booze padden huizen in haar dras.
ALBRECHT.
Ge meent?
HACKEBERG.
Ik meen, dat wij zijn als de Lech!
ALBRECHT.
Dat is het, Otto: als de Lech! Ik voelde
't ook immer zoo: dat 'k niet geboren ben
om 't molenrad der huislijkheid te draaien.
HACKEBERG.
Nu, als ge 't immer wist, waarom hebt ge
haar dan gehuwd?
ALBRECHT
(wrevelig).
Koekoek, dezelfde deun!
KASTELEIN.
Heeren, daar is de vreemd'ling voor de poort.
HACKEBERG.
Laat binnen!
ALBRECHT.
Nu, misschien was 't onbezonnen,
misschien was 't....
(De kastelein heeft den KANSELIER PREISING binnengelaten. Wanneer Albrecht hem gewaar wordt,
ontstelt hij zichtbaar).
Ha, bedriegen mij mijn oogen?
Is 't Preising?
PREISING
(koel).
Ja, 't is Preising, jonge man.
HACKEBERG.
Preising, de kanselier?
PREISING.
De kanselier.
van Hertog Ernst, gekomen in zijn dienst.
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HACKEBERG.
Wees welkom heer!
ALBRECHT.
Welkom!
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PREISING.
Mijn dank. Wellicht
zal u mijn opdracht minder welkom wezen.
Recht op het doel. Uw vader, Albrecht, hoorde
vreemde geruchten over u. Men mompelt
in München van een Augsburgsch burgerbal,
van Agnes Bernauer, van een toernooi,
van ruw geweld, zelfs.... van geheimen echt.
ALBRECHT
(geheel ontdaan).
Mijn vader hoorde.... Groote God!
PREISING.
Die deerne,
die heks uit Augsburg, wenschte het niet anders,
zegt d'een, maar d'ander zegt: het is een praatje,
dat haar familie uitstrooit om de schande
te dekken, - en zoo meer. Om kort te gaan:
zijt ge gehuwd? Geef antwoord: ja of neen!
ALBRECHT
(verlegen aarzelend).
Preising, ik heb.... het was....
PREISING
(beslist).
Neen, zonder omhaal!
Zijt ge gehuwd?
ALBRECHT
(met moeite, beschaamd).
Ja.
PREISING
(toornig).
Schande, schande, schande
voor Wittelsbach, schande voor uwen vader,
schande voor Beierens adel, schande voor
gansch Beieren!
(De KAPELAAN komt uit het slot, WOLFRAM van rechts. Zij houden zich evenals de kastelein op
den achtergrond.)
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ALBRECHT.
Preising, als u een waanzin
hadd' aangegrepen zooals mij, als u
het gloeiend bloed tot berstens in de borst
waar' opgestuwd, als gij willoos ontzind
waart weggezonken in der lusten golven,
als u 't begeeren, nu als d'adem Gods
omfluisterd, dan als dond'rende bazuinen
doorschetterd hadd'.....
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PREISING.
Genoeg, genoeg! Maar wie
den weg naar 't slaapvertrek der eerb're gade
- alle respekt voor haar, want zij moet slim zijn maar wie dien weg moet nemen door de kerk,
die draagt de benedictie en genade
van alle heil'gen mede, maar zijn kroon
en hertogsmantel laat hij achter aan
het altaar. Wat ge nog te zeggen hebt
van waanzin en van gloeiend bloed, dat kunt
g'uw vader melden, want op zijn bevel
zult g'onverwijld met mij naar Munchen keeren.
(tot Hackeberg.)
En gij, Otto van Hackeberg, gij gaat
tevens met mij, dat g'u verantwoordt wegens
landvredebreuk.
HACKEBERG
(stamelend).
Heer Preising.....
PREISING.
Spaar uw woorden
tot wij in München zijn. Wij gaan nog heden.
Maakt u gereed!
HACKEBERG
(met verwijtenden blik naar Albrecht).
Ik ben bereid. O, Albrecht,
dit is dus 't eind,
(Hij gaat naar binnen. De kapelaan nadert nu in deemoedige houding Albrecht).

KAPELAAN
(tot Albrecht).
Vergun een need'rig dienaar
der kerk, ecclesia militantis, tot u
een vraag te richten, edel hertog.
ALBRECHT.
Spreek.
KAPELAAN
(werpt een sluwen blik naar Preising).
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Zaagt g'op uw weg naar 't bal - o, servite
idolorum! - een zwarte kraai?
ALBRECHT
(verwonderd).
Een kraai?
KAPELAAN.
Een kraai heer, - of een kat, die mauwende
u voor de voeten kroop -? Zaagt gij geen kat?
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PREISING.
Ha, prachtig, kostlijk, priester! Ik begrijp u:
de kerk kan ook weer scheiden, wat zij bond.
Niet waar?
ALBRECHT.
Ik zag geen kat en ook geen kraai!
Wat bazelt ge?
KAPELAAN
(preekend).
Heelmeesters zijn bedreven
in maleficae artes, heer. Vervloekte
teekens en spreuken kennen zij en persen
vergift'ge sappen uit schijnheil'ge bloemen,
die 's menschen wil omneev'len.
ALBRECHT.
Zotteklap!
Ik vat niet....
KAPELAAN.
Apostaten zijn zij, heer!
Ik zeg u apostaten, die hun ziel
verkochten aan den satan, - libera nos als Asmodeus, die de zeven gaden
van Sara smoorde in het bruidsbed!
ALBRECHT
(ongeduldig).
Maar
wat wilt ge toch?
KAPELAAN.
Voorwaar, voorwaar, zeg ik u:
wat uit vleesch geboren wordt, is vleesch!
ALBRECHT
(lachend).
Ha, ha! zij zou dus... Preising! Ha, ha, ha!
Hij meent dat zij....
PREISING
(ernstig).
Dat zij een heks is, Albrecht!
KAPELAAN
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(in extase).
Jawel, een heks, striga et malefica!
Een heks, een heks, die vleesch'lijk schande met
den vijand - libera nos - pleegt! Nachtmerrie
en nachtdrukker, incuba ac fuccuba,
die zwangerschap, die vruchtbaarheid der akkers
en wijnbergen, die huw'ijkszegen stoort
door 't stigma diabolicum!
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ALBRECHT
(toornig).
Ge leutert
als een klappei onder de bakerwijven
en vroedmoeren.
KAPELAAN.
Maar o, de kerk, malleus
maleficarum, flagellum daemonum,
de heil'ge kerk, de hovenierster Christi,
zal 't woek'rend ketteronkruid wieden met haar
remedia fanativa: ketelvang
en ordel en het koude water!!
ALBRECHT
(huiverend).
Agnes!
Agnes! Door mij....
(WOLFRAM dien de kastelein tevergeefs poogt tegen te houden, snelt dreigend op den kapelaan
toe).

WOLFRAM.
Vervloekte priester! Bloedhond!
Weg kastelein! Laat los! Vervloekte priester!
Ha, als de paus zelf in uw kluiven kwam,
deedt ge hem klappen en zich schuldig kennen.
Bij God, kniel neder! Kniel, zeg ik! Herroep!
kniel neder of....
KAPELAAN
(achteruit wijkend).
O, wee, wee! Ketterij!
Hij is bezeten door de feeks. De toorn
des almachtigen Gods en der apost'len
Petrus en Paulus....
(Plotseling vertoont Agnes zich bleek en sidderend op het terras. Zij wijst achter zich naar het
slot)

AGNES.
O, mijn God, ik zag,....
KAPELAAN.
De heks! De heks!
PREISING.
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Agnes Bernauer!
WOLFRAM
(in dolle woede tot den kapelaan).
Kniel!
Kniel neder voor Gods meesterlijkste schepping!
Vraag haar vergiffenis!
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KAPELAAN
(hem het kruis voorhoudend).
O, bij de wonden
van Christus, bij de tranen van Maria
en bij de banden van den heil'gen Petrus
bezweer ik u....
STEM VAN HACKEBERG
(uit het slot).
Hulp! hulp! O, Albrecht, Albrecht!
ALBRECHT.
Jezus! Wat is dat? Otto!
STEM VAN HACKEBERG.
Hulp! Ik sterf!
(Men ziet rook uit het slot komen)

PREISING.
Vlammen en rook! Het slot brandt! Volgt mij, mannen!
KASTELEIN
(tot Albrecht).
Heer, dank den hemel, dat g'een hertog zijt!
(ALBRECHT, PREISING en de KASTELEIN snellen het slot binnen. AGNES werpt zich in WOLFRAMS
armen, de KAPELAAN blijft, het kruis voor zich strekkend, onbeweeglijk staan).

AGNES.
Wolfram! De doodendans!
WOLFRAM
(jubelend).
Neen, 't hooggetij
van onze liefd', Agnes. Ha, hoort ge mij,
vervloekte priester, hoort ge mij? Waar zijn
uw huichelzalven, 't pestende venijn
van uwe tong. O, heil 't vergeldend staal,
heil, heil het wrekend vuur! De zegepraal
is ons, Agnes. Kom, nu ontvlieden wij
dit vlammend leugenslot, dees stonde zij
der toekomst wieg, het graf van het verleden,
nu bouwen w'in en om ons 't zonnigst Eden.
Mij, mij behoort ge, mij de zijden vloed
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der lokken, mij der lippen zwijmelgloed
mij uwer oogen reine hemelstralen
ben zaal'ge liefde zal den dank etalen!
KAPELAAN
(hoonlachend).
Ha, ha! Let op! Mijn tijd zal komen, knaap!
(WOLFRAM met AGNES snel door de poort af. ALBRECHT, PREISING en de kastelein dragen den
stervenden HACKEBERG uit het slot).

ALBRECHT.
Wie deed het, Otto?
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HACKEBERG
(wijzend).
Daar!
PREISING.
Zie, in de deur:
een mes!
PREISING.
Het veem!
ALBRECHT
(naast Hackeberg knielend).
O, vriend - o, beste vriend,
Otto, vergeef mij! - Otto, hoort ge mij?
HACKEBERG
(hem de hand reikend, met zwakke stem).
Albrecht - vaarwel - ik sterf - Hertog van Beieren.
De vloek - de vloek van Bernauer. - O, Christus,
Heiland, open genadig mij de poort
des hemels. Jezus, zoete troost, Uw naam
stilt reeds mijn vrees. Mijn zonden....
PREISING
(tot den kapelaan).
Priester, snel
voor het te laat is!
HACKEBERG.
Agnes Bern.....
(hij sterft).

ALBRECHT.
Otto!
KAPELAAN.
Almachtige, vergeef hem zijne zonden.
(Het is eenige oogenblikken stil. De rook wordt dikker. Een roode gloed vertoont zich in het
slot. ALBRECHT ligt naast Hackeberg geknield, PREISING loopt peinzend heen en weer, de
KAPELAAN schijnt te bidden, de KASTELEIN staat onverschillig op den achtergrond).

PREISING
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(peinzend).
Jawel, jawel, er is geen and're uitweg.
In bloed'ge slagen sterven d'edelsten,
vertrapt door paardehoeven en van dorst
versmachtend, in der smarten duizendvoud;
de pest sleurt daag'lijks honderden naar 't graf;
God is niet gierig met Zijn menschenlevens. Waarom dus schromen, als Zijn heil'ge orde
en d'eer van Wittelsbach dit offer eischen
- Onschuldig? - Neen, er is geen and're uitweg!
(tot Albrecht).
Maak u gereed! Naar München!

Groot Nederland. Jaargang 15

38

ALBRECHT.
Waar is Agnes?
KAPELAAN.
De heks vlood met haar minnaar.
ALBRECHT.
God zij dank!
PREISING.
Die vinden wij. Priester, gij vergezelt ons.
Men zal u noodig hebben bij 't proces.
KASTELEIN
(spottend).
‘Wie vlucht heeft éénen weg, maar wie hem zoekt
heeft er wel duizend.’
KAPELAAN
(de gevouwen handen ten hemel heffend).
Heil'ge, één'ge kerk
per omnia secula! Gij roept uw dienaar!
Hij gordt het zwaard om en ontsteekt de vuren
ter uwer heerlijkheid!
KASTELEIN.
Wat prevelt ge?
KAPELAAN
(hem verachtelijk aanziend, dan zelfbewust glimlachend).
Qui se humiliat exaltabitur!

Derde bedrijf.
(Marktplein te Munchen. Op den achtergrond het raadhuis, waarin de zware ijzeren deur van
een kerker. Links walmuur en trappen, die naar de Isar voeren. Deze is echter voor den
toeschouwer onzichtbaar. Het is vroeg in den morgen en nog stil op het plein. Voor het raadhuis
houden eenige HELLEBAARDIERS onder een HOOFDMAN in slaperige houding de wacht. Van
rechts komen SPEELLIEDEN met vedels. Onder hen in schamele kleeding WOLFRAM en AGNES.)

EEN SPEELMAN.
Hier op dit marktplein blijven wij en zullen
d'achtbare burgerij van München eens
wat anders doen aanschouwen dan de kluchten
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van Buskenblazer en Lippyn. Nu geven
wij 't abel spel van Lanseloet.
(tot Wolfram en Agnes).
Een week reeds
behoort ge tot mijn troep. Waarom ge met,
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die dame op één paard kwaamt aangereden,
of ge haar gade zijt of niet, of u
de speurders van 't gerecht vervolgen, of
een booze toov'naar u bedreigt, dat is
mij alles om het even, als ge maar
uw rollen zeggen kunt. Welnu, ik wil
eens zien, of ge den kost waard en niet slechts
geschikt zijt om met zwartbesmeurd gelaat
te gillen in een duvelrij.
(tot de anderen).
Gijlieden
kunt wel wat omgaan door de stad en voor
de huizen fiedelen. Zet de bagage
maar neder in dien hoek: drie valsche baarden
en een trompet!
(de speellieden af).
Nu, schoone Sanderijn,
zoo vroeg nog op den morgen is er niemand
op straat en gindsche wachters storen niet.
Laat hooren! Neem dat deel, waarin de ridder
de jonkvrouw in het woud ontmoet. Ik luister.
AGNES
(na eenig aarzelen met bevende stem).
‘Ik bid u ridder, hoog en fier,
aanziet dees schoonen boom, die hier
zoo heerlijk in zijn bloesemwaad
gekleed is. Heel de gaarde baadt
zich in zijn milden wierookvloed.
Hij is zoo edel en zoo zoet,
dat hij versiert het gansche dal.
Kwam nu een valk in snellen val
op dezen schoonen boom gedaald,
die éénen bloesem daarvan haald',
slechts éénen bloesem nimmer meer,
o zeg mij, hooggeboren heer,
zoudt gij den boom daarom dan haten,
zoudt gij’....
(zij hapert).

SPEELMAN.
Vrij goed, maar spreek wat vlugger
en minder huilerig, Ga door!
AGNES
(in tranen uitbarstend).
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O, God!
Ik kan niet meer!
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WOLFRAM
(op haar toesnellend).
Agnes!
SPEELMAN
(wil hem tegenhouden).
Ho, kameraad,
gij zijt niet aan de beurt.
WOLFRAM
(toornig).
Zwijg, potsenmaker!
SPEELMAN.
Is dat mijn dank?
WOLFRAM.
Zwijgt ge? Waag het niet meer
haar te bevelen, bedelaar!
SPEELMAN.
Wie geeft
haar dan te eten?
WOLFRAM
(bitter).
Ja, een harlekijn!
Zoover is het gekomen. Agnes, engel,
gij onder die verachte, schaamtelooze
gezellen van den spele!
SPEELMAN.
Koning David
was ook een speelman, hoogheid. - Goed, wij zullen
afwachten wat de deern behaagt.
(hij plaatst zich met over elkaar geslagen armen en spottend gelaat tegen een muur).

AGNES
(droevig).
Ach Wolfram,
denk niet aan mij. Ik ben een uitgestooten,
verloren schepsel, dat de vadervloek
in elke nieuw' ellende tegengrijnst:
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‘Verstooten zult gij als de dieren zijn
der wildernis en sterven in den vreemde
verlaten en alleen.’ - Zoo zal 't geschieden,
liefste. Jawel, zoo zal 't geschieden, Wolfram.
Maar gij, gij zelf, van edel bloed, gij moogt
uw jeugd en uw geluk niet langer off'ren
voor mij, geliefde. Neen, dat moogt ge niet!
WOLFRAM
(haar geroerd bij de hand vattend).
Agnes, 't is mijn geluk, u lief te hebben
en u te volgen waar ge gaat.
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AGNES.
Mijn Wolfram
dat weet ik o, dat weet ik. Maar nog is
het tijd, Wolfram. O, luister naar mijn raad:
keer om, laat mij alleen den somb'ren weg
vervolgen, dien het noodlot mij bestemt.
WOLFRAM.
Met u alleen kan ik slechts leven, Agnes.
AGNES.
Dat zegt gij en dat denkt gij ook, maar weet,
dat ge, mij volgende, de gulden poort
van 't ridderleven achter u verspert,
dat ge der toekomstdroomen zonn'gen top
nimmer betreedt....
SPEELMAN
(spottend).
Dat is een zinnenspel!
AGNES.
Dat g' op uw pad slechts leed en armoe vindt,
dat gij uw oogen glansloos weent en ze
met tranen eens voor eeuwig sluiten zult.
'k Heb medelijden met u, uw besluit
maakt mij bevreesd. Ga daarom heen, verlaat mij!
Ik smeek u, ga!
WOLFRAM
(slaat de handen voor het gelaat).
O, Agnes, spreek niet zoo!
AGNES
(verschrikt).
Tranen? Mijn God, Wolfram, ge weent om mij?
O, ween niet langer. Doe dan, zoo ge wilt
en vergezel mij. Wees mijn steun, mijn troost,
mijn rijkdom en mijn liefde. Wolfram, antwoord!
Ge hoort mij toch. Ik sprak tot u.
WOLFRAM
(smartelijk).
Agnes,
ge hebt mij pijn gedaan!
AGNES
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(hem omarmend).
Vergeef mij liefste,
ik wilde liever sterven, dan dit doen.
SPEELMAN.
Dat is wel roerend, maar helaas geen spel.
WOLFRAM
(onder tranen glimlachend).
Ge hebt mij pijn gedaan - mijn lieveling.
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Kom, zie mij aan - nog eenmaal - zie mij aan.
(Zij zien elkaar vol liefde in de oogen, dan drukt hij haar een hus op 't voorhoofd en spreekt peinzend:).
Dat is de liefde, dat is nu de liefde.
‘Zij is der deugden oorsprong en verbond,
het droefst verblijden en de zoetste wond,
het graf der zelfzucht en het diepst verlangen
een biddend geven, offerend ontvangen’....
De KAPELAAN komt van rechts en schrijdt dwars over het plein. Plotseling blijft hij staan en
ziet oplettend naar Wolfram en Agnes, Dan roept hij luid en triomfantelijk:).

KAPELAAN.
Dat is de heks van Augsburg! Ho, soldaten,
ge kunt den prijs verdienen! Grijpt de heks!
AGNES.
Barmhartig God! Wolfram!
WOLFRAN.
Vervloekt, dat is
die priester van....
KAPELAAN
(honend).
Jawel, nu is mijn dag
gekomen, knaap! Dies judicii.
SPEELMAN.
De heks van Augsburg!
HOOFDMAN DER SOLDATEN.
Agnes Bernauer?
KAPELAAN
(tot hem).
Wat staat ge daar te gapen? Pakt haar aan!
WOLFRAM
(zich voor Agnes plaatsend).
Nimmer zoolang ik leef!
KAPELAAN
(tot de soldaten).
Heeft zij u reeds
betooverd als dien lummel? Pakt haar aan,
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maar ziet haar niet in d'oogen, anders groeien
uw nagels tot zwijnsklauwen en uw haren
tot borstels!
(op een wenk van den hoofdman willen de hellebaardiers zich van Agnes meester maken).

WOLFRAM
(dreigend).
Slechts over mijn lichaam!
KAPELAAN.
Stoot!
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Stoot toe! Tollatur impius!
(Zij stooten Wolfram neer).

WOLFRAM
(stervend).
Agnes!
Agnes - ik sterf - vaarwel.
(Agnes werpt zich naast hem neer. De soldaten grijpen haar en sleuren haar ruw weg).

AGNES
(weenend).
O, Wolfram, Wolfram!
HOOFDMAN.
Bindt haar, dat zij niet wegvliegt op een bezem!
(Zij wordt gebonden. Er komen enkele burgers toegesneld)

BURGERS.
Agnes Bernauer! - Kom haar niet te na!
Dan spuwt zij vuur! - Een heks? - Die is nog jong!
KAPELAAN.
Sluit haar nu in den toren op, soldaten,
maar maakt een kruis over het sleutelgat.
(op het lijk van Wolfram wijzend).
Sleept dien daar weg. - Ik waarschuw het gerecht.
Dat is een goede vangst. O Domine,
dentes peccatorum contrivisti!
(Hij gaat snel naar rechts af. Eenige soldaten sluiten Agnes in den kerker op en plaatsen zich
er voor, andere dragen het lijk van Wolfram weg. De burgers scholen op denachtergrond van
het raadhuis samen. - Van de Isarzijde komen BERNAUER en HANS. Zij blijven op den voorgrond
staan).

BERNAUER.
Nu zijn w'in München, knaap, nu moet ge mij
verlaten. Vraag naar meester Folz, waar het
bekranste scheermes uithangt, en doe hem
de groeten van Bernauer, dan zal hij u
wel verder helpen.
HANS.
Dank, meester.
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BERNAUER.
Geen dank.
Ge zijt een brave jongen, Hans, de trouwste
leerjongen, dien ik ooit bezat. Die and'ren
waren slechts dieven en bedriegers of
nog erger. - Nu genoeg daarvan. Laat ons
nu afscheid nemen.
HANS
Meester, waar gaat gij heen?
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BERNAUER
Waar 't duister is, waar ooren zijn, die hooren
en tongen, die niet spreken, en waar 't recht
zijn weg zoekt als een blinde mol door d'aarde
(fluisterend).
Als ze soms gapen naar een rossen gloed
die hier of ginds den avondhemel kleurt,
houd dan uw mond, maar denk aan Bernauer.
Wanneer een hertog achter 's keizers vrijbrief
zich veilig niet verschansen kon, dan zoudt ge
niet eenmaal naar den verren horizon
te staren hebben. - Maar ik moet hem waarlijk
nog dankbaar zijn, als 't waar is, wat men zegt:
dat hij de slet op straat wierp.
HANS.
Meester, vóór
ik ga, heb ik een laatst verzoek aan u,
dat ge niet weig'ren moogt.
BERNAUER.
Welnu, wat is het?
HANS.
Schimp niet zoo op uw eigen vleesch en bloed.
BERNAUER.
Indien mijn oog mij hindert, ruk ik 't uit
en werp het van mij, en bonst koortsende
het bloed mij in de polsen, dan snijd ik
een ader open, dat het uit kan stroomen.
O, er is stinkend, zwartgeronnen bloed!
HANS.
Maar Agnes was....
BERNAUER.
En als zij komt, - en dat,
zij komen zal is zeker - als zij komt,
dan spreek ik niet: ‘nu is weer alles goed,
ge hebt berouw’ en reik de deern de hand,
dan wreek ik mij voor alle spottersblikken
en fluisterstemmen, die 'k verdragen moest,
dan straf ik haar, als nooit in eeuwigheid
een vader meer zijn dochter straffen zal!
HANS.
Ge zult barmhartig zijn.
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BERNAUER
(spottend).
't Gemeste kalf
slacht ik ter harer eer!
(tot een burger, die voorbij gaat).
Ho, goede vriend!
Waarom die samenscholing bij het raadhuis?
BURGER.
Daar zit een heks gevangen, die sinds lang
gezocht werd, oude. 't Pijnlijk halsgerecht
sprak 't vonnis van het koude water over
haar uit.
BERNAUER.
Een heks? Knaap, dat is van ons gilde.
(tot den burger)
Wij brouwen zalven, weet gij, uit het speeksel
van 's duivels grootmoeder. - Hoe heet die heks?
BURGER.
Agnes heet zij.
BERNAUER
(bitter).
Agnes? Een schoone naam.
‘Agnes was een begijntje,
begijntje vroom en goed.
Toen kwam een edel ridder
met pluimen op zijn hoed.’
Een vroolijk lied, niet waar? Dus Agnes heet zij.
En hoe dan verder?
BURGER.
Agnes Bernauer.
BERNAUER.
Man, zeg dat nog een keer; ik hoor wat slecht.
BURGER
(luider).
Agnes Bernauer!
BERNAUER
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(met vreeselijke stem).
En die zit daar in
dien kerker? Agnes Bernauer uit Augsburg?
O, adem van mijn vloek, reikt ge zoo ver!
‘Hij zal mij wreken, hij zal u wel straffen.
hij zelf en eerder dan ge denkt!’! - Een heks!
Ha, ha, is zij een heks!
(tot den burger).
Men leerd' u zeker
wel van den kuischen Jozef, he?
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BURGER.
Jawel.
(andere burgers komen nader).

BERNAUER.
Die was bijziende, man!
(tot een ander).
En gij hebt stellig
wel van den vromen Daniël vernomen?
BURGER.
Ge zijt niet wijs.
BERNAUER.
Die was zoo mager, dat
de leeuwen hem niet lustten! - Hans, gij hebt
in Augsburg Agnes Bernauer gekend?
HANS
(angstig).
Neen, neen, meester! Ik ga!
BERNAUER
(hem bij den arm vattend).
Ho, luister, knaap!
HANS
(rukt zich los en vlucht).
Neen, neen, ik wil niet hooren! 't Is ontzettend!
BERNAUER
(hem naroepend).
d'Augsburgsche engel werd zij steeds genoemd,
dat meisje met haar blauwe, hemelsche oogen
en met haar engelstem, nietwaar? Welnu,
dat is een heks! Ha, ha, ha, ha, een heks!
Hoort ge mij wel, Agnes? Ge zijt een heks!
HOOFDMAN
(tot de soldaten).
Ontruimt het plein!
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SOLDATEN
(dringen de burgers terug).
Komt, burgers, achteruit!
Maak dat ge weg komt, gek!
BERNAUER
(waanzinnig lachend).
Jawel, jawel!
Kunt ge mij hooren? Ha, ha, ha, een heks!
(Hij gaat evenals de burgers naar rechts af. De soldaten plaatsen zich weer voor het raadhuis.
Het is eenige oogenblikken stil. Dan komt ALBRECHT, opgewonden en hijgend van links.
Hij is in een wijden mantel gehuld en heeft den hoed diep over de oogen getrokken, zoodat hij
omkenbaar is. Nadat hij angstig rond gezien heeft, neemt hij den hoed af en spreekt bevelend
tot den hoofdman).

ALBRECHT.
Brengt de gevang'ne buiten!
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(De hoofdman ontsluit zwijgend den kerker en geleidt AGNES naar buiten. Zij is bleek, maar
kalm).

ALBRECHT
(tot de soldaten).
Goed. Gaat heen.
Zorgt, dat ons niemand stoort.
(Op een wenk van den bevelhebber trekken de hellebaardiers zich naar rechts en links terug).

ALBRECHT
(met bevende stem).
Agnes!
AGNES
(zonder eenige ontroering).
Zijt gij daar?
ALBRECHT
(in tranen uitbarstend).
O, Agnes, Agnes!
AGNES.
Waarom weent ge, heer?
ALBRECHT
(zich herstellend, gedwongen lachend).
Ik weenen, Agnes? Ween ik dan? o, neen,
ik lach immers! Zie maar, ik lach en ben
verheugd. Uw handen, Agnes!
(hij vat haar handen en maakt de boeien los).
Ach, hoe hebben
de boeien u gekneld. Zij zijn reeds los.
Nu zijt ge vrij. Verlies geen oogenblik!
Zij wagen 't niet u op te houden. Vlucht!
(Hij werpt haar zijn mantel om).

AGNES
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(onbeweeglijk).
Waarom zou ik dan vluchten?
ALBRECHT
(vol ontzetting).
Groote God!
Waarom? Vat ge dan niet.... hoort ge de wieken
des doods niet ruischen door de lucht? Mij dunkt,
dat ik het joelen van het naad'rend volk,
dat saamstroomt naar de richtplaats reeds verneem.
O, zie mij niet zoo onbegrijpend met
ijskoude, starend' oogen aan! De tijd
vervliegt. Vlucht Agnes! O., ik bid u op
mijn knieën, vlucht!
(Hij valt voor haar op de knieën en ziet haar in angstige spanning aan. Zij blijft onbeweeglijk staan.
De mantel glijdt haar van de schouders. Dan roept hij wanhopig uit:)
O, God! Wilt ge dan, dat
dit als een schaduw op mijn leven valt,
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dat het verwijt der onbezonnenheid
eeuwig mijn ziel doorknaagt, dat Beierens vorst
een moordenaar met bloed'ge handen is,
die slechts van gruwel droomen kan, die naast
de bleeke schim van Hackeberg.... Neen, neen,
neen, martelende waanzin! 't Is niet waar!
O, zie hier ligt de fiere vorstenzoon,
de roem der vrienden, die de wereld tot
den feestdisch zijner onverzaad'bre lusten
verlaagde, zie, hier ligt hij weenend aan
uw voeten, Ja, ik wil bekennen, dat
ik ween, dat het doorborende berouw
mijn trots gebroken heeft. Hier lig ik aan
uw voeten, Agnes, smeekend om vergeving.
Vergeef mij, wat ik u misdeed! O. gij,
arm kind, gij schuld'loos offerlam, vergeef mij
en wees barmhartig!
AGNES.
Heersch in vrede, heer.
ALBRECHT
(haar handen kussend).
Dank, Agnes, dank!
AGNES
(kalm en overtuigd)
Mijn dagen zijn volbracht.
Ik heb den kelk des levens leeggedronken,
ik ken zijn luide vreugd, zijn stille leed,
zijn gulden weelden en zijn schamelheid,
ik ken zijn leugen en zijn lokkend' eer,
die de verdwaasde mensch meedoogenloos
voor naasten met een valsche schatering
bejaagt; dit alles heeft geen duur, als kaf
verstuift het voor den wind, is geen begeeren
geen traan, geen klacht, - o God, het is geen vloek
van een bedrogen vader waard! Dit alles
ken en veracht ik nu, maar één geluk,
dat eeuwig wezen zal, spreidde zich als
een milde zegening over mijn ziel,
één hoogst geluk, dat alle pijnen stilt,
dat mij - o, vader - toch uw klooster nimmer
geschonken had: de liefde, die nooit sterft,
die wij nimmer ontvlieden mogen, die
Gods wil, Zijn schoonste dienst, het vroomst gebed
tot Hem is. - Heer, Hij zeeg'ne u als mij.
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ALBRECHT
(in vervoering).
Bid voor mij, heilige!
AGNES
(droomend ten hemel opziend).
O, Wolfram, gij
die als een troostend licht mij straalde door
de duisternis der moegeweende ziel
gij, die de trouw, de moed, het zelfvergeten,
die alle deugden waart in 't bloeiende
gewaad der jeugd, - die voor mij zijt gestorven
en alles, wat ik was, wat ik bezat,
wat ik u geven mocht, hebt meegedragen
naar ginds, dat ik mijzelf niet wezen kan,
waar gij niet zijt, - dien nimmer hier op aarde
mijn oogen zullen weerzien, nimmer, nooit.
De zon moog' rijzen en de schemer dalen.
het voorjaar komen en de zomerpraal,
gij keert niet weer - Mijn Wolfram, hoort ge mij?
Geduld, liefste, wij zijn slechts kort gescheiden,
nog lutt'le oogenblikken en wij zullen
eeuwig vereend zijn.
ALBRECHT
(opstaand, wanhopig).
Neen, om Godswil, Agnes,
neen, spreek zoo niet! Uw woorden dooden mij.
Laat achter u, wat niemand ooit helaas
weer ongedaan kan maken. Zie vooruit
en volg waar u de toekomst wenkt.
AGNES
(glimlachend).
De toekomst?
Ik heb geen toekomst, die 'k met hem niet deel.
ALBRECHT.
Ga heen nog is het tijd. Ontvlucht de stad,
verberg u op het land, zend mij dan tijding,
waar ge vertoeft en niets zal u ontbreken.
Gij waart mij eenmaal dierbaar, geloof mij, nu
zijt ge 't nog meer: mijn goede engel, die mij
tot inkeer bracht. Mijn gansche leven zult ge
mijn vroomst gedenken zijn. - O, Agnes u
gevangen zien, geboeid en dan.... Neen, neen,
ik wil daaraan niet denken. - Ga nu, ga,
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ik smeek u, ga! - Laat ons dan samen gaan!
Ik wil u knecht zijn, dat ge mij met voeten
vertreden kunt, wil kruipen door het slijk,
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wil afstand doen van alle heerlijkheid,
als gij slechts leeft! Kom, laat ons gaan, Agnes!
(In de verte begint dof en somber een klok te luiden).

ALBRECHT
(luistert een oogenblik, dan met ontzetting).
Barmhartig God! De doodsklok! Agnes, kom!
Vlug, vlug, voor het te laat is!
AGNES
(starend en naar den grond wijzend).
Zie daar ginds,
daar op den grond. Ziet ge dat bloed daar wel,
die eed'le roode sporen, die het zonlicht
vol eerbied kust? Dat is zijn bloed, dat hij
voor mij vergoten heeft! Ziet ge het wel?
Is 't niet, of ied're druppel aanzwelt tot
een stroom, is 't niet of 'k in hun samenbruisen
zijn zoete stem hoor, die mij roept?
(naderend gejoel).

ALBRECHT
(die radeloos heen en weer loopt).
Agnes!
HELLEBAARDIERS
(toesnellend, door elkaar).
Daar zijn zij, heer! Zij komen! Het gerecht! De kanselier! - De beul!
ALBRECHT
(grijpt zijn mantel en slaat de handen voor 't gelaat).
De beul! O, God,
te laat, te laat!
(wankelend af naar links).

HOOFDMAN
(tot de soldaten).
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Legt haar de boeien aan!
(Agnes steekt hun de handen toe. Zij binden haar. Van rechts PREISING, de KAPELAAN, de BEUL
en een joelende volksmenigte, waaronder BERNAUER die zich echter op den achtergrond houdt.
De klok luidt door).

VOLK
(joelend en dreigend).
De heks! de heks! de heks van Augsburg!
PREISING.
Stilte!
SOLDATEN.
Plaats! Achteruit!
PREISING
(tot Agnes).
Zijt gij Agnes Bernauer
of Pernauer van Augsburg?
AGNES.
Heer, ik ben het.
Heer, maak het kort.
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PREISING.
Ik zeg u slechts het vonnis.
‘Het pijnlijk halsgerecht, tezaamgeroepen
tot welzijn dezes lands’ KAPELAAN.
En tot triomf,
der kerk!
PREISING.
‘Op order onzes hoogen Heeren,
gezien, gehoord en overwogen hebbend,
veroordeeld' u wegens misdadige
betoov'ring en misleiding van den jongen
hertog Albrecht van Beieren tot den dood door
verdrinking.
AGNES
(even huiverend).
Door verdrinking? - Goed, ik ben
bereid.
KAPELAAN.
Beul, doe uw werk.
(De BEUL treedt op AGNES toe).

PREISING
(tot de kapelaan.)
Wat is zij kalm.
KAPELAAN.
Beul, draai de boeien nog wat aan, dat zij
niet wegvliegt door de lucht.
PREISING.
Meent g' inderdaad,
dat zij dat kan, priester? Mijn God, ik voel
toch medelijden met haar.
KAPELAAN.
Voorwaarts! Voorwaarts!
PREISING.
Het kan niet anders. - God zij haar genadig.
VOLK
(juichend).
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Naar d'Isar! - In het water met haar! - Voorwaarts!
(De BEUL legt haar de hand op de schouder. BERNAUER dringt als met opzet naar den voorgrond.
Plotseling bemerkt AGNES hem).

AGNES.
Mijn vader!
KAPELAAN.
Ha, haar vader!
PREISING.
Bernauer!
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VOLK
(wijzend, nieuwsgierig).
Zij is zijn dochter!
BERNAUER
(terwijl hij Agnes strak aanziet).
Wat? Wat fluistert ge
van dochter? Waarom staart ge mij zoo aan?
Een dochter? Neen, mijn hart weet niets van dochters
en mijn geheugen noemt mij kinderloos!
AGNES.
Vader!
BERNAUER
(spottend).
O, zie, daar is de schoone dame,
die 'k d'eer had eens 't ontmoeten op het slot
van Hackeberg. Hoe vaart ge, hooge vrouwe?
Vergun, dat ik de hand u kus. Waar is
uw heer gemaal, waar zijn uw hoofsche ridders?
Draagt ge zoo'n schaam'le kleeding? Neen, dat past
niet bij uw waardigheid. Ho, spreidt tapijten,
opdat het slijk haar teere voetjes niet
bespat!
PREISING.
Die man is vreeselijk.
AGNES
(hem naderend, smeekend).
Ach, vader,
ach, arme, oude vader, kunt ge mij
zóó laten gaan? Is 't geen bestiering Gods,
dat g'op mijn laatsten weg mij tegentreedt?
BERNAUER.
Ja, van uw mond stroomt vroomheid, maar uw hart,
uw valsch, ondankbaar hart is koud als staal.
Ga heen, ik ken u niet! Beul sleep haar weg!
AGNES.
Vader....
BERNAUER
(houdt de handen voor de ooren).
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Ik wil niet hooren! Sleep haar weg!
Burgers van München, weet ge, wat zij mij
heeft aangedaan? Zij maakte mij tot een
meineed'ge jegens God!
(Gemor onder het volk)

PREISING.
Stilte! Terug!
(tot Bernauer met zachten drang).
Bernauer, wat z' u ook misdeed, ge moogt
een stervende den laatsten wensch niet afslaan.
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(tot Agnes).
Spreek, vrouw!
(Bernauer geeft zich onder het volgende kenbaar moeite, uiterlijk onverschillig te schijnen).

AGNES
(onder diepe stilte, droevig, maar overtuigd).
O vader, d'aarde schijnt mij op
dit uur nog slechts een schaduw en mijn mond
spreekt waarheid, vader, spreekt het zekerste
gevoelen uit het diepste van mijn hart.
't Moog' u niet klinken als verwijt, - bedenk,
dat ik den dood voor oogen zie - maar dat ge
mij hebt vervloekt, vader, dat was niet goed.
BERNAUER
(opstuivend).
Wilt ge soms....
PREISING.
Zwijg, Bernauer!
AGNES.
Neen, vader,
dat was niet goed. Het was niet goed, dat ge
mijn jeugd verbannen wildet in het klooster.
De zon is toch geen lamp in een spelonk
van dooden opgehangen! Neen, de mensch
heeft recht en plicht zich in der menschen rijen
te scharen, om der eeuwen heilig doel
moedig te helpen winnen. Want onder
de droeve nevelen van dit bestaan
gloeit onuitbluschbaar goddelijke liefde,
oplaaiend door hun schachten soms en ziel
met ziel versmeltend tot de lout're vreugde,
die licht en waarheid, recht en vrijheid is.
Nog is haar rijk van deze wereld niet,
nog drijft tot korten baat en eigen lust,
die d'adem wegvaagt van één oogenblik,
tot and'rer smart en bitterheid de mensch
haar zegeningen uit...
BERNAUER
(die zich niet meer beheerschen kan, smartelijk).
O, God! Dat heeft
mijn haar vergrijsd en mijn gemoed verstard!
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AGNES
(opwaarts starend, visionair).
Maar eens, zoo juicht mijn ziel, die haar aanschouwt,
maar eens breekt in triomf haar vlammendrang
ten hemel uit! Dan reiken broederen
van éénen zin elkaar de hand, dan wijkt
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het onrecht, priester, voor het stralend licht
der waarheid, die geen hollen galm behoeft.
KAPELAAN
(toornig).
Zij lastert! Kanselier, het is genoeg!
ENKELE STEMMEN.
Naar d'Isar! In het water met haar!
AGNES.
Dan
is ‘hebt elkander lief’ geen ijdel woord,
maar stille daad. Zie, vader, dat heeft mij
het leven, dat ik niet berouw, onthuld.
(tot de menigte).
Gij, allen, die mij dreigend nu omringt,
verblinden, ik vergeef u. Onbewust
streeft g'innerlijk toch naar gelijken vree.
God moge dien u hier als mij bereiden,
dat g'in zijn eeuwigheid getroost den dood
verbeiden kunt.
(Velen zijn geroerd, de meesten echter drukken onverschillig hun ongeduld uit).

STEMMEN UIT HET VOLK.
Maria, zij spreekt schoon 't Is duivelstaal - In 't water! - Voort, in 't water!
AGNES
(tot haar vader).
Vader, de dagen hebben mij met schrik
en smart geslagen, hebben duizendmaal
opnieuw in 't twijf'lend hart uw vloek geschroeid,
dat ik in wroeging d' ongeroerdheid loofde
der wereldverre, stille nonnencel.
Toen zond mij God in hem het hoogst geluk,
dat daar nooit bloeien kan, en nu op 't eind
kan ik niet spreken: hadd' ik 't niet gedaan.
Ik kan niet! Vader, neen, het was niet goed,
dat ge mijn jeugd in 't klooster bannen wildet.
Het leven moet men zeeg'nen en heil hem,
die uit den ijd'len schal een blijden zang
van oorsprong en van komend heil verstaat,
die in den somb'ren schoot de heerlijkheid,
die alle schuld eens delgen zal, hervond. Vader, wij moeten scheiden. Zie, ik was
een mensch, een zwakke vrouw, en ik heb vaak
gedwaald, ik heb u veel verdriet bereid.
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Het kon niet anders, vader. Neen, het kon niet. -
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Wij moeten scheiden. - O, wilt ge mij nu
zoo van u laten gaan, wilt ge mij dan
uw hand niet reiken, vader?
BERNAUER
(in tranen uitbarstend op haar toesnellend).
O, mij breekt
het hart! Agnes, mijn kind ik heb u steeds
zoo lief gehad, toch immer lief gehad.
Maar dat - dat toen. O, God, het was in mij
zoo bitter vaak, zoo zwart. Ach, wat mijn mond
dan sprak, Agnes, neen, daarvan heeft het hart
toch niets geweten, niets! Vergeef mij.
AGNES.
Vader!
BERNAUER
(drukt haar krampachtig aan zijn borst).
Neen, neen, ge zult niet sterven. Neen, ge zijt
geen toov'nares, mijn kind. Ha, ha, dat is
belach'lijk!
KAPELAAN.
Kanselier, nu is 't genoeg.
Hij smaalt op 't heilig vonnis. Zie zij weenen.
Moet d'oude heksenmeester ons de harten
der vromen nog bespreken!
(tot de soldaten).
Roert de trommen,
steekt de trompetten!
BERNAUER.
Ha, ha, zotteklap!
Ge zult niet sterven! Dwaasheid, als zij meenen
dat z' u zoo licht vermoorden kunnen. Zij
vergeten mij. O heeren, redt mijn dochter!
Hoe moet ik u vermurwen? In het stof?
(Hij werpt zich voor Preising ter aarde).
Hier lig ik reeds, hier lig ik! O, ik zal
uw voeten kussen.
PREISING
(medelijdend).
Arme, oude man,
het is onmoog'lijk.
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BERNAUER.
Arme, oude man!
Jawel, jawel. O, heer, als grijze haren
u roeren kunnen, - priester, als u God
niet harteloos en slecht geschapen....
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KAPELAAN
(woedend, een kruis opheffend).
Bij
dit heilig kruis, soldaten! Roert de trommen!
(Tromgeroffel. Beweging onder het volk).

AGNES
(zich over Bernauer buigend).
Vader, vaarwel. 't Is beter zoo. - Vaarwel!
Vader, zoo is het goed - Ik bid voor moeder,
Bidt gij....
KAPELAAN.
Beul voorwaarts! Domini est salus!
(tot de hellebaardiers op Bernauer wijzend)
Houdt hem daar tegen!
VOLK
(gierend).
Hu, hu, hu, in 't water!
(De beul stoot Agnes voor zich uit. Zij daalt met opgeheven hoofd en in fiere houding de
trappen naar de Isar af. Preising, de kapelaan, eenige hellebaardiers en vele burgers volgen.
De overige burgers scharen zich langs de walmuur links. Bernauer, die opspringt en haar
volgen wil, wordt door soldaten tegengehouden. Hij blijft als versteend staan en staart
wezenloos voor zich uit.
Een klokje op het raadhuis begint schril te kleppen).

STEMMEN UIT DE MENIGTE.
Buurman, kom, schik wat op! zoo kan dit kind
niets zien. - Bij God, men moet toch zeggen, menschen,
dat zij niet bang is voor den dood - Daar zijn zij
reeds bij de brug. - Het is toch jammer van
zoo'n knappe deern. - Wat jammer! 't Is toch maar
een heks! - Nu zijn zij op de brug. Let op!
De priester houdt haar 't kruis voor. - Wat? Zij knielt
Zij knielt! - Zij kust het kruis! Die heks, het kruis!
Ziet, ziet, zij buigt voorover! - Wil zijzelve
den sprong doen? - Ziet den kanselier! - Kan hij
't niet verder aanzien? - Ba, zij is toch bang! De beul! - de beul pakt haar! (Doodsche stilte. Velen buigen zich over de muur, anderen slaan de handen voor 't gelaat. Dan klinkt
plotseling een langgerekt:)
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Ha....! O....!
(Het klokje breekt af. - Stilte -)

SCHELLE VROUWESTEM.
God zij
haar ziel genadig!
ALLEN.
Amen!
BERNAUER.
(plotseling huiverend, dan ineenzakkend met een hartverscheurenden gil:)
Agnes! Agnes!....
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Een samenzwering*)
van Prosper Mérimée.
Personen:
GRAAF DES TOURNELLES.
GRAVIN DES TOURNELLES.
EDOUARD DE NANGIS, neef van de gravin, luitenant bij de jagers te paard.
BARON DE MACHICOULIS.
GRAAF DE FIERDONJON.
MARKIES DE MALESPINE.
RIDDER DE THIMBRAY.
BERTRAND, genaamd Zonder-Vrees, oud-officier in de Vendée.
JULIETTE, kamenier van de gravin.
FRANçOIS, vertrouwd bediende van den graaf.
EEN GENDARME.
Het stuk speelt op het kasteel des Tournelles, in een departement grenzend aan de Vendée, in
1810.
Het tooneel stelt voor een eetzaal; in het midden een tafel, waarover een groen kleed, met
inktkokers, pennen enz. er op.

*) Vertaling van dr. J. de Jong. De titel in het Fransch is Les Mécontents.

Groot Nederland. Jaargang 15

4

Eerste Tooneel.
FRANçOIS, JULIETTE.

(Zij zetten stoelen om de tafel.)

FRANçOIS.

Als ik je zeg, Juliette: precies als tijdens de revolutie. Zij willen het Comité de Salut
Public nadoen. Dat had ook zulk een groen kleed.
JULIETTE.

Malligheid. Je praat onzin. Mevrouw verfoeit de revolutie. Ik voor mij denk dat ze
‘bouts-rimés’ willen maken, zooals verleden jaar.
FRANçOIS.

Wat zijn dat, ‘bouts-rimés’?
JULIETTE.

Dat is een spelletje, maar je moet knap zijn, om er aan mee te doen... Ieder schrijft
iets op een stuk papier, en dan leest een van het gezelschap voor, en al de anderen
lachen als gekken. - Maar daar is Mevrouw. Ga gauw den armstoel halen, zooals zij
je gelast heeft.

Tweede Tooneel.
FRANçOIS, JULIETTE, DE GRAVIN.

DE GRAVIN.

Juliette, breng mij de bronzen bel uit mijn boudoir.
JULIETTE.

De bel?... Maar als Mevrouw mij roepen wil, zal ik de schel in deze zaal veel beter
hooren. - Ziedaar.
DE GRAVIN.

Ik vroeg je de bel uit mijn boudoir en ik zeg niet dat ik die noodig heb om jou te
roepen.. Doe wat ik je zeg.
JULIETTE.

Best.. ik ga al, Mevrouw,
(terzijde)

Wat beteekenen al die toebereidselen?
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(Af. FRANçOIS brengt een bureau-stoel.)

DE GRAVIN.
FRANçOIS, zet dien stoel in het midden van de tafel... Domoor,

niet er op, maar er

naast. - Zie zoo, je kunt gaan.
(FRANçOIS af.)

Deze eetzaal schijnt als gemaakt voor onze vergadering. Alles wel bezien, is ze heel
wat geschikter dan het souterrain van den ouden toren.. Het souterrain zou poëtischer
zijn, maar het is te vochtig en we zouden er misschien een bronchitis hebben
opgeloopen... Mijn bel zal hier goed doen. Trouwens, het zal misschien stormachtig
toegaan en de president zal er een noodig hebben. Dat zal heerlijk zijn.
JULIETTE.
(komt terug met de bel).

Ziedaar, Mevrouw, waar zal ik ze zetten?
DE GRAVIN.

Op de tafel bij dien grooten stoel. - Juliette, je vroeg me gisteren permissie om je
zuster te gaan bezoeken; je kunt vandaag gaan, ik zal je niet noodig hebben.
JULIETTE.

Maar, Mevrouw, mijn zuster verwacht me niet vandaag. Bovendien heeft Mevrouw
haar koetsier en meneer zijn kamerdienaar vrijaf gegeven... Wanneer er bij geval
iemand voor Mevrouw kwam... zou er niemand zijn om....
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DE GRAVIN.
(ter zijde).

Zou ze thuis willen blijven om ons te spionneeren?
(luid)

Ik verwacht niemand. Trouwens, je kunt doen zooals je wilt. Maar in elk geval moet
je het boek, dat op mijn rustbank ligt, aan Mevrouw de Sainte-Denize brengen; dat
is heel dicht bij je zuster, nog geen half uur van hier. Je moet haar uit mijn naam
bedanken, en haar zeggen...
JULIETTE.

Wat, Mevrouw?
DE GRAVIN.

Dat.. de.. vergadering...
JULIETTE.

De vergadering?
DE GRAVIN.

Dat.... ze weet wel wat.. Wacht even, ik zal haar een paar woorden schrijven, want
je hebt zulk een slecht geheugen. - O ja, Juliette, haal een van de porseleinen vazen
die op mijn schoorsteen staan.
(JULIETTE af.)

Ik vergat de stembus.. het belangrijkste van alles.
(Zij schrijft.)

‘Lieve vriendin, eindelijk dan vergaderen de heeren bij mij en vandaag wordt de
geheime vereeniging georganiseerd, die...’ Wacht eens eventjes, is dat niet te
duidelijk? We moeten voorzichtig zijn.
(Zij verscheurt het briefje dat zij begonnen was; dan schrijft ze:)

‘Onze vrienden komen mij heden bezoeken; wij..’ Een uitstekend idee! ‘,Wij zullen
ons beijveren die oude mode... “onderstreept...” weer in eere te brengen, waarover
ik met u gesproken heb en waarvan u evenveel houdt als ik. P.S. Houdt Juliette
zoolang u kunt.’ Een goed verstaander...
(Juliette komt binnen.)

Wat beteekenen die twee vazen? Ik had er maar één gevraagd. JULIETTE.

Dat is voor de symmetrie, Mevrouw.
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DE GRAVIN.

De symmetrie!.. Neem er een weer mee en zet deze naast de bel. Ziedaar, geef dit
briefje met het boek aan Mevrouw de Sainte-Denize.... O ja, als je terugkomt, loop
dan bij den boekhandelaar Pitou aan en vraag om De Vorst van Machiavelli; onthoud
het goed: De Vorst van Machiavelli.
JULIETTE.

De Vorst, van Machiavelli. Maar Mevrouw, als het een nieuwe roman is, zal meneer
Pitou hem misschien nog niet hebben laten komen.
DE GRAVIN.

Er is geen bibliotheek, waarin dat boek niet is. Zie, ik schrijf den titel op: De Vorst,
van Machiavelli, de beste vertaling.
(JULIETTE af.)

Ziezoo, die heb ik geloosd. François kan ik vertrouwen. - Wat kruipt de tijd! - Ik ben
dol in mijn schik. Het komt me voor, dat ik in mijn element ben. Hé, wat is
samenzweren toch een aangename bezigheid!
(DE GRAAF treedt binnen.)

Derde Tooneel.
DE GRAVIN, DE GRAAF.

DE GRAVIN.

Welnu, beste, het oogenblik nadert; voelt ge uw angst wat minder worden?
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DE GRAAF.

Mijn angst, zeg liever mijn ongerustheid, en heusch, daar is wel reden voor.
Samenzweren in dezen tijd! - want het is samenzweren wat wij doen. Ik weet niet of
je begrijpt hoe gevaarlijk het is samen te zweren in een tijd als deze, met een zoo
achterdochtige politie als die van den keizer. Weet je wel, dat zij in de hoogste mate
ruw is? Als we werden ontdekt, zouden we blij mogen zijn als we er af kwamen met
levenslange opsluiting in het fort van Ham, of te Vincennes.
DE GRAVIN.

En de roem, als wij slagen!
DE GRAAF.

Een groot woord, meer niet. Voor het overige, nu we ons eenmaal.. een beetje
lichtvaardig in deze zaak hebben begeven, moeten we trachten voorzichtig te werk
te gaan. Samenzweren, goed; je wilt het, maar laat ons zorgen ons niet te
compromitteeren. En, wil ik je eens precies zeggen wat ik meen? - ik vrees, dat je
onze zaak zult benadeelen, juist door je ijver die dikwijls tot roekeloosheid overslaat.
Was het bijv. noodig onlangs bij den prefect, in tegenwoordigheid van zeker wel
twintig personen, te zeggen, dat je niet van den oorlog in Spanje hieldt en dat het je
erg zou spijten als je neef daarheen werd gezonden?
DE GRAVIN.

Is het dan niet een afschuwelijke oorlog, begonnen met een verfoeilijk verraad? En
wie zijn de slachtoffers van die snoode trouweloosheid? Vorsten die wij moeten
liefhebben, omdat zij behooren tot de doorluchtige familie die ons weleer regeerde..
en die we met Gods hulp eenmaal weer op den troon zullen zien.
DE GRAAF.

Spreek niet zoo luid. François zou ons in de zijkamer kunnen hooren. - Ja, ik ben het
met je eens, dat die oorlog afschuwelijk is; maar bij den prefect!.. Hij heeft 't wel
opgemerkt, want na het diner heeft zijn vrouw aan iedereen koffie gepresenteerd,
behalve aan mij.
DE GRAVIN.

Mooie wraak, dat schepsel wel waardig, dat in haar kales een hooge borst zet alsof
niet iedereen wist, dat zij uit een passementwinkel komt. Geduld maar! Over eenigen
tijd zullen wij in het stof al die paddestoelen doen verdwijnen, die de revolutie op
de puinhoopen van den troon heeft doen opschieten.
DE GRAAF.

En wij zullen de wettige orde herstellen. Ik verlang er naar. Met die nieuwe wetten
kan men die ellendige stroopers niet naar de galeien sturen, die ons na den 1en October
geen patrijs meer overlaten om op te schieten.
DE GRAVIN.

Herinner je je de roemrijke voorrechten, die je voorvaderen deelachtig waren.
Schreeuwt het niet om wraak, dat de graaf des Tournelles niet gouverneur van zijn
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provincie is, hij wiens voorvaderen gewapende mannen bezoldigden en zich een tol
lieten betalen van ieder die over dat kleine bruggetje, een uur van hier, ging?
DE GRAAF.

Ik heb documenten die dat bewijzen.
DE GRAVIN.

En dan, is het niet verschrikkelijk dat toen jij, een graaf des
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Tournelles.. in een oogenblik van moedeloosheid.. den overweldiger een plaats als
kamerheer vroeg, jij die niet hebt kunnen krijgen? Moet die beleediging je niet doen
heenstappen over alle bedenkingen die de voorzichtigheid kan ingeven?
DE GRAAF.

Ik had mijzelf een oogenblik vergeten.. dat is zoo.. die man heeft iets verblindends.
Maar spreek in 's hemels naam niet met de heeren over die aanvraag.
DE GRAVIN.

Wees gerust! Ik herinner je er alleen aan om je te doen inzien, hoe ver de
desorganisatie is gegaan en je te bewijzen, dat het oogenblik is gekomen waarop alle
Franschen een vernederend juk moeten afwerpen.
DE GRAAF.

Je hebt gelijk. Alle Franschen moesten zich vereenigen om het juk af te werpen. Wel
verduiveld, als alle Franschen tegelijk tegen den overweldiger in opstand kwamen,
zou ik niet een van de laatsten zijn om op te trekken. Maar we zijn slechts met ons
vijven of zessen om samen te spannen tegen een man die almachtig is. - Onze
onderneming is gewaagd. Ik heb er den ganschen nacht aan gedacht en geen oog
dicht kunnen doen. Het is waar dat ik juist Saint-Réal's boek over samenzweringen
had overgelezen en dat had me zenuwachtig gemaakt. Ze worden altijd ontdekt. - Ik
heb een voorgevoel...
DE GRAVIN.

Ik bid je, spaar me je voorgevoelens en je ongerustheid. Hoe, jij bent een man, een
edelman - je bent in het leger geweest en je bent bang voor alles! Ik, die slechts een
vrouw ben, overzie met kalmte alle gevolgen van de onderneming, waarin ik mij heb
begeven. Welnu, als men onze samenzwering ontdekt, dan arresteere men mij, men
sleepe mij naar de gevangenis! Ik zal met een zeker genoegen voor mijn rechters
verschijnen en mijn zaak bepleiten. - Ja, zal ik hun zeggen, ik heb samengespannen,
ik heb den ondergang van uw keizer beraamd, en indien het een misdrijf is, het
vaderland van een tiran te hebben willen verlossen, dan ben ik schuldig! Ik zal mij
zeer eenvoudig kleeden, heelemaal in het zwart, de haren glad om het hoofd, geen
sieraden.. ja toch, een gouden kruis. Ik zal spreken, je kunt er zeker van zijn, ik zal
indruk maken.. Een jonge, elegante vrouw, beschuldigd van samenzweren.. alle
harten zullen haar goedgezind zijn, en zoo ik naar het schavot moest gaan...
DE GRAAF.

God beware ons! De manier, waarop je spreekt, doet mij vreezen dat je jezelf zoudt
aangeven om als romanheldin te kunnen optreden. Mélanie, Mélanie, dat eeuwig
door romans lezen van je zal je nog gek maken, dat voorspel ik je.
DE GRAVIN.

Als het de boeken zijn, die ik lees, die mij edele en hooge gevoelens inboezemen,
dan zou het, dunkt me, niet kwaad zijn, als je die meer las. Maar de tijd gaat voorbij,
het uur der bijeenkomst nadert en je bent nog niet eens gekleed. Het zou ook wel
goed zijn dat je nog eens in je eentje mijn
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... jouw redevoering las, alvorens die op de vergadering voor te dragen. Denk er
vooral aan het slot, de peroratie, goed te declameeren.
DE GRAAF.

De peroratie.., ik vind die te stout, en dan; daar zijn zinnen waaraan geen eind komt..
het zal een verduivelde toer zijn genoeg adem daarvoor te hebben.
DE GRAVIN.

Haast je wat, als je blieft; en neem vooral een kalmer air aan. Het leven is een spel,
waarbij men zich slechts amuseert, als men hoog spel speelt.
DE GRAAF.

O, Napoléon, als je wist aan welke gevaren je je blootstelt!... je zoudt me den sleutel
van kamerheer niet hebben geweigerd.
DE GRAVIN.

Vooruit nu.. ik hoor iemand te paard op de binnenplaats.
DE GRAAF
(kijkt uit het raam).

Hemel, een militair, een officier! Wij zijn verloren! Alles is ontdekt. Daar komen de
satellieten van den keizer ons arresteeren!
DE GRAVIN.

Blijf bedaard.
(Zij gaat zitten, neemt een pen, en schrijft, terwijl zij zeer luide spreek)t

Je zegt dus dat we op dit bal moeten vragen den prefect, den commandant van de
gendarmerie, den....

Vierde Tooneel.
EDOUARD DE NANGIS, DE GRAAF, DE GRAVIN.

EDOUARD.

Bonjour, nicht! Herken je me?
DE GRAVIN.

Edouard!
EDOUARD.

Omhels me, nicht, als je niet bang bent voor mijn knevel. Wel, verduiveld, je bent
allerliefst, je bent nog mooier geworden. Je bent....
DE GRAAF.
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Meneer de Nagnis, het verheugt me zeer...
EDOUARD.

Meneer de Nangis? Loop naar de maan met je meneer de Nangis. Noem me
doodeenvoudig neef Edouard. En omhels me ook, neef, want ik mag je wel lijden.
Drommels, we hebben elkaar in langen tijd niet gezien. Je bent oud geworden.
DE GRAVIN.

Vind je?
EDOUARD.

Jij, nicht, toen ik naar Duitschland ging, was je zoo slank als een den; nu, alle
duivels!.. je hebt nog een dun middel.. maar de rest... Drommels, het schijnt, dat de
lucht hier goed is en de kost ook!
DE GRAVIN
(terzijde).

Hij is een beetje vreemd en bruusk.. maar hij is nog altijd een charmante jongen.
DE GRAAF
(zacht).

Hoe komen we van hem af?
EDOUARD.

Zeg eens, neef, ik heb voor een maand verlof, ik kom die bij je doorbrengen, onder
ons, want ik brandde van verlangen je te zien. We zullen pret maken, hé? Jagen,
visschen, den boel opscheppen.. Ik wil allerlei
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grappen uithalen en jij bent ook niet bang voor een grapje, hé? Ik ken je van vroeger,
kameraad! Ik zal je vrouw zeggen, wat ik van je weet...
DE GRAAF.

Als ik haar vertelde, wat ik van jou weet, deugniet!...
EDOUARD.

Ga je gang. - Zeg eens, ik breng twee jachthonden mee, twee echte Engelsche
patrijshonden van zuiver ras. Zij komen uit Duitschland en waren van een vorst, in
wiens staten wij alles ten onderste boven hebben gegooid. Je zult eens zien. - Ha, en
overmorgen komen mijn paarden. Ik heb een arabische merrie, die jij moet berijden,
nicht. Er zijn immers wilde zwijnen in deze streek, niet waar? Ik heb ook een hond
voor de jacht daarop, hij komt uit Boheme. Een fameus beest! Maar je zult je katten
moeten opsluiten, nicht - want anders worgt hij ze een voor een met éen hap. Drommels, wat zullen we een jolig leventje hebben. Je hebt buren, niet waar? Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd. 's Morgens zullen we op de jacht gaan, we zullen je
champagne drinken, nicht: 's avonds zullen we musiceeren, duo's zingen; ik heb
tegenwoordig een stem als van een koorzanger in een kathedraal.. la, la, la... We
zullen dansen, ik zal je het hof maken, als neef niet jaloersch is. Je bent toch niet
jaloersch, neef? Sakrament! zooals de Duitschers zeggen, men moet zich hier op
aarde amuseeren.
DE GRAAF
(zacht tot de GRAVIN).

Doe toch je best, hem hier vandaan te krijgen.
DE GRAVIN
(als voren).

Ik heb iets met hem voor.
EDOUARD.

Hoe laat eet je, neef? Wil je wel gelooven, dat ik een honger heb als een wolf. Ik zal
onmogelijk tot het diner kunnen wachten.
DE GRAAF.

Men zal je iets op je kamer brengen.
EDOUARD.

Neen, neen, hier, al pratend zal ik wel eventjes iets verschalken. Bij het regiment
heb ik leeren praten en eten tegelijk, zonder er een hap minder om te doen.
(Hij roept).

Hola, hé? Hoe heeten je bedienden? Hola!
DE GRAVIN
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(schelt, tot FRANçOIS, die binnenkomt).

Geef meneer de wildpastei. Wat voor wijn wil je hebben?
EDOYARD.

Bourgogne, voor den drommel! Heb je nog van die Pomard, die je voor me zoudt
bewaren, zooals je zei, als ik uit Duitschland terugkwam?
DE GRAVIN.

Je hebt een goed geheugen. - Breng meneer een flesch Pomard. Haast je je een beetje,
Edouard? Wij zullen straks de tafel noodig hebben. - Ga je nu kleeden, man, Edouard
zal je wel excuseeren.
EDOUARD.

Wel, natuurlijk! Hij zou al heel dwaas doen als hij complimenten met mij maakte. Ik zal gauw klaar zijn, nicht; ik heb 't maar naar binnen te slaan.
DE GRAAF
(zacht tot de GRAVIN).

Hoe zul je het aanleggen?...
DE GRAVIN.

Laat mij maar begaan.
DE GRAAF
(als voren).

Misschien zou het beter zijn alles uit te stellen tot na zijn vertrek...
DE GRAVIN.

Ga nu maar, ik sta voor hem in.
(De GRAAF af.)
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Vijfde Tooneel.
EDOUARD, DE GRAVIN.

EDOUARD
(zit, terwijl hij eet).

Wat drommels hadt je zoo met elkaar te fluisteren? Heb je geheimen voor me of
geneer ik je?
DE GRAVIN.

Integendeel, Edouard, we zijn dol blij je weer te zien. Ik zal je later vertellen, wat
mijn man en ik samen bespraken. Je schijnt nog altijd een gezonden eetlust te hebben.
EDOUARD.

Bij het regiment heb ik gauw leeren eten; bij het garnizoen, in Duitschland, heb ik
lang leeren eten; zoodat ik nu gauw en lang eet. En dan, zie je, ik heb van morgen
twaalf mijl per postpaard afgelegd, om je eerder te zien. Maar ik vergat, dat het
onbeleefd is, honger te hebben als men bij een mooie vrouw is..
(Hij schuift, met een zucht, de pastei weg.)

Ik ben klaar.
DE GRAVIN.

Een mooie grap! Zou je je nu voor mij geneeren? Ga door, maar zorg, dat je het diner
de noodige eer bewijst.
(Zij schenkt hem in.)

Hoe vind je dien wijn?
EDOUARD.

Heerlijk, vooral omdat jij me hebt ingeschonken.
DE GRAVIN.

Leert men bij het regiment zulke complimenten maken?
EDOUARD.

Komaan, nicht, schenk nog eens in. Bij het regiment, zie je, leeren wij de naakte
waarheid zeggen, zonder omwegen. En van waarheid gesproken, je bent allerliefst.
Je bent tienmaal, twintigmaal mooier dan vier jaar geleden, toen je trouwde en ik
verliefd op je was als een schooljongen, maar het je niet durfde zeggen.
DE GRAVIN.

Je bent een origineel, hoor!
EDOUARD.
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Dat ben ik en meer dan je denkt. Het zal slechts van jou afhangen, dat ik je toon hoe
origineel ik soms ben, als ik mij er toe zet.
(Hij staat op.)

DE GRAVIN.

Dat geloof ik gaarne. Maar ga zitten en laat ons ernstig praten.
(Zij schenkt hem in.)

Vertel me van je veldtochten en je amourettes, want die gaan gewoonlijk samen. Je hebt nog maar één epaulet, zooals bij je vertrek... Ik had gehoopt dat je op zijn
minst kolonel zou zijn geworden.
EDOUARD.

Ha, de gouden kwasten; ja, die krijgt men zoo maar niet. Wat zal ik je zeggen? Ik
ben nog altijd luitenant. Ook het kruis is mijn neus voorbijgegaan. Maar geduld; als
een kogel me niet tegenhoudt...
DE GRAVIN.

Onder deze regeering hebben fatsoenlijke menschen niets te hopen, alles is voor het
canaille.
EDOUARD.

Nu ja, maar ik heb ook gewanboft. De menschen willen maar niet doodgaan bij dat
vervloekte jager-regiment!... Ik geloof waarachtig, dat die rekels onkwetsbaar zijn.
Had ik maar wat meer kunnen snappen van
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de mathesis, dan zou ik bij de lichte artillerie zijn gegaan. Bij dat korps komt men
gauw vooruit. De batterij der lichte artillerie, die bij ons was ingedeeld, is in den
laatsten veldtocht driemaal vernieuwd. Een van mijn vrienden, die verleden jaar
luitenant was, zal nu eskadronchef worden, als hij niet sterft door een kogel, dien hij
midden in de maag heeft gekregen.
DE GRAVIN.

Als de revolutie er niet was geweest, Edouard, zou iemand van jou afkomst nu kolonel
zijn.
EDOUARD.

Nu ja, maar een kolonel in dien tijd was niet veel zaaks. Een hoed in lampion-vorm,
de degen horizontaal, en op wacht staan voor de deur van Madame de Pompadour,
de maitres van Louis XVI, een mooie pret! Wel om trotsch op te zijn.
DE GRAVIN.

Wat ben je onwetend, Edouard, of hoezeer ben je reeds verdorven! Als de revolutie
niet alles had gedesorganiseerd, zou je een der meest gezochte edellieden van dezen
tijd zijn. Je zoudt een sieraad zijn van het Hof, je zoudt markies zijn...
EDOUARD.

O, praat daar alsjeblieft niet van, nicht, van mijn markiezaat. Als ze me bij het
regiment woedend willen maken, noemen ze me meneer de markies. Het is zoo
belachelijk, markies te zijn! Le marquis de Mascarille! Saute marquis! Simoneau,
een luitenant van het 10e regiment en ik, hebben elkaar een flinken degenstoot
gegeven, omdat hij mij markies had genoemd. Ik waarschuw je, nicht; jou kan ik
geen degenstoot geven, maar als je me markies noemt, kus ik je.
DE GRAVIN.

Hoe die Bonaparte de menschen bederft! Een jonge man van zulk een adellijke familie
en blind volgeling van een Corsikaan! - Je bent dus vol geestdrift voor je keizer? Hij
is je afgod, je god, hij is alles voor je, je aanbidt hem.
EDOUARD.

Nou, dat aanbidden is maar zoowat; mijn kolonel vroeg hem het kruis voor me; hij
antwoordde, terwijl hij mij bekeek als een remontepaard: Hij is te jong. - Lief is hij
niet, hoor, de bourgeois.
DE GRAVIN.

Hij vond je te jong!.. Hoe afschuwelijk onrechtvaardig!
EDOUARD.

Ja, daarin heb je gelijk. In het laatste gevecht deden wij een charge met de lansiers
van de garde; die heeren van de garde zijn de lievelingen van den keizer: dertig
hunner waren buiten gevecht gesteld, van ons minstens evenveel. De bevelvoerende
generaal zeide, om zijn patroon in 't gevlij te komen: ‘Uw lansiers hebben zich met
roem overladen, de vijandelijke huzaren zijn vernietigd, maar uw dappere lansiers
hebben veel geleden; de verliezen der jagers zijn gering.’ Het gevolg was, dat een
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regen van kruisen op de lansiers viel, voor ons bleven de slagen, de modder, de
slechte kwartieren, al het gedonder!...
DE GRAVIN
(schenkt hem in).

Ik zei het immers, de man is schromelijk onrechtvaardig. Jou het kruis te weigeren!
Je bent van te edel bloed, Edouard, om die beleediging niet diep te gevoelen.
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EDOUARD.

Dat geeft niet veel.
DE GRAVIN.

Natuurlijk, je moet wraak nemen.
EDOUARD.

Jawel! Het zal den keizer ook wat kunnen schelen als ik mijn ontslag indien. En dan
ontslag nemen in oorlogstijd, dat gaat niet. Ons regiment zal naar Spanje worden
gezonden.
DE GRAVIN.

Naar Spanje! Je gaat meedoen aan dien afschuwelijken, misdadigen oorlog?.. Ben
je dan nu al het verraad van Bayonne vergeten?
EDOUARD.

Malligheid! die ellendige Spanjaarden zullen maar al te blij zijn, dat wij hen van hun
monniken afhelpen.
DE GRAVIN.

O, wat bedroef je mij, Edouard! En hoe treurig is het, dat je zulke politieke beginselen
hebt.
EDOUARD.

Ik? De duivel hale mij als ik mij met politiek inlaat.
DE GRAVIN.

Ik, die niet ouder ben dan jij, ik heb herinneringen bewaard die voor jou al niets meer
beduiden.
EDOUARD.

Hoe, lieve nicht!.. Zou het mogelijk zijn?.. O, ook ik heb een zekeren tijd niet
vergeten.. Als je wist, wat ik geleden heb, toen je trouwde.
DE GRAVIN.

Je begrijpt me niet, Edouard. Ik spreek van den tijd, toen jouw vader en de mijne
werden gerekend tot de hechtste steunpilaren van den wettigen troon.. van den tijd,
toen men willig zijn leven gaf om zijn koning te verdedigen.. O, als de brave markies
de Nangis wist, dat zijn zoon hunkert naar de eer een tiran te dienen, een plebejer,
een overweldiger, zou hij uit zijn graf opstaan, en je verwijten dat je je doorluchtige
afkomst verloochent.
EDOUARD.

Heusch, nicht.. je spreekt van dingen, waarvan ik nooit ook maar het gerinsgste heb
gehoord.. Ik dacht dat je man prefect, kamerheer, ik weet niet wat, wilde wezen..
Wij, militairen, zie je, gehoorzamen den keizer.. omdat hij de keizer is.. Wij behoeven
niet te weten of hij een overweldiger is of niet...
DE GRAVIN.
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Dat wil zeggen, dat je je hart tot zwijgen brengt om slaaf te worden. Je wilt slechts
met zijn oogen zien, slechts met zijn ooren hooren.
EDOUARD.

Het is waar, hij is een overweldiger, maar de heele wereld erkent hem.
DE GRAVIN.

Behalve alle edele harten, die nimmer andere souvereinen zullen erkennen dan onze
uitgeweken vorsten.
EDOUARD.

De kinderen van Louis XVI! Ik dacht, dat die tijdens de revolutie waren gestorven.
DE GRAVIN.

Helaas, de barbaren lieten zijn zoon in een kerker sterven; maar zijn broeders zijn
in ballingschap en een Nangis heeft hen kunnen vergeten!
EDOUARD.

Ja, zie je.. dat komt omdat ik niets heb gelezen.
DE GRAVIN.

Ik beken, dat ik groote verwachtingen op jou had gebouwd.
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Ik vleide me, dat de roem van den overweldiger jou niet zou hebben kunnen verleiden;
ik hoopte je trouw te vinden aan hen, die door het ongeluk worden vervolgd.
EDOUARD.

Maar, nicht.. ik denk er ook zoo over.. maar ik weet niet te best hoe men het zou
kunnen aanleggen...
DE GRAVIN.

Edouard, Edouard, ik weet, dat je boven je jaren verstandig bent. Ik wil je mijn
vertrouwen schenken; je politieke gevoelens zijn weliswaar in strijd met de mijne,
maar je bent een man van eer en je zult me niet verraden.
EDOUARD.

O, nicht.. Maar ik zeg je nog eens dat ik geen staatkundige meeningen heb; en als ik
kiezen moet, zullen het de jouwe zijn.
DE GRAVIN.

Een klein aantal moedige mannen hebben het plan gevormd, hun land te bevrijden
van een schandelijk juk; en mijn man en ik zullen tot dat doel meewerken. Misschien
zullen wij, met Gods hulp er in slagen onze wettige vorsten naar Frankrijk terug te
roepen.... misschien zullen wij het afleggen.. en..
EDOUARD.

Zeg eens! Maar het is dus een samenzwering die je op touw zet?.. Alle duivels, nicht,
je durft!
DE GRAVIN.

Ja, Edouard, een samenzwering; en nooit verdiende er een meer te slagen. Ik
verbeeldde mij, dat je, evenals ik, zuchtte onder de tirannie van den Corsikaan, en
wilde je aanbieden onze gevaren en onzen roem te deelen...
EDOUARD.

Een samenzwering dus!.. in vollen ernst, zonder gekheid?
DE GRAVIN.

Ja, Edouard; en ik, hoewel slechts een zwakke vrouw, ik was het, die het komplot
beraamde. - Edouard, ik heb openhartig met je gesproken. - Als je meer houdt van
je keizer dan van je familie, dan kun je hem met onze plannen bekend maken; ik zal
mijn lot weten te dragen.
EDOUARD.

Zeg eens, voor den drommel!... waar zie je me voor aan?... Je meent niet wat je zegt,
anders... Wel, als jij van de partij bent, de duivel hale mij, dan heb ik zin mee te doen.
DE GRAVIN.

Heusch?
EDOUARD.

Waarom niet? Ik zie, dat ik je er pleizier mee doe; en om jou pleizier te doen, zou ik
door het vuur gaan.
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DE GRAVIN.

Hoe lief van je!
EDOUARD.

Een samenzwering! Dat moet vermakelijk zijn. Ik ben sterk in het samenzweren. Ik
werd van school weggejaagd, omdat ik aan het hoofd stond van een samenzwering
om een der meesters af te ranselen; vandaar dat ik zoo onwetend ben. Men stopte
mij op een krijgsschool, toen kreeg ik een epaulet op den schouder en een sabel op
zij, en vooruit maar!
DE GRAVIN.

Ik, wed, dat die meester een of andere Jacobijn was, die misbruik wilde maken van
zijn gezag om een jong edelman te negeren.
EDOUARD.

Hij heette Ragoulard.
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DE GRAVIN.

O, wat een Jacobijnsche naam! - Komaan, lieve neef, je doet dus met ons mee, niet
waar?
EDOUARD.

Hoor eens, schoone nicht... ik weet niet of het komt van je goeien wijn, en van
vermoeidheid.. of dat het komt van je mooie oogen, wat waarschijnlijker is.. maar
ik voel dat ik al heel licht dwaze dingen zou zeggen en doen.. Alles dwarrelt me door
het hoofd.. Op mijn woord, je hebt me betooverd!
DE GRAVIN.

Zeg liever, Edouard, dat ik de liefde voor onze koningen weer bij je heb opgewekt,
een liefde die evenzeer bij ons ras behoort als dapperheid en schoonheid.
EDOUARD.

Welnu, goed, ik ben besloten, het kan me niet bommen.. ik zal liefde hebben voor
onze vorsten.. vooral voor jou, nicht... Het woord is me ontvallen, zoo waar, maar
ik heb gezegd wat ik meen.. het zou me spijten als je er boos om bent.
DE GRAVIN.

Je bent een rare snuiter, Edouard; maar het hart is goed. Ik zal je bekeeren.
EDOUARD.

Ha, dat zei ook die stiftsdame in Beieren die..
(terzijde.)

Daar zou ik me leelijk hebben verpraat!
DE GRAVIN.

Juist vandaag verwachten wij die vrienden, die getrouwen, van wie ik je gesproken
heb. Ze zijn de invloedrijkste mannen van de streek. Het doel van onze bijeenkomst
is, een vereeniging te vormen, waarvan het oogmerk is.. ja, een vereeniging die zich,
zie je, zal beijveren... een vereeniging gekant tegen het keizerlijk bewind en die de
eerste de beste gelegenheid zal aangrijpen om het omver te werpen.
EDOUARD.

Om de regeering omver te werpen, daartoe zullen sterke schouders noodig zijn.
DE GRAVIN.

Wees er zeker van dat we over machtige middelen beschikken. Ik zal je dat alles
meer in bijzonderheden uitleggen tijdens je verblijf hier op het kasteel. Vandaag
zullen we alleen onze vereeniging, ons geheim genootschap, oprichten, constitueeren.
EDOUARD.

O, zeg onze samenzwering: dat is een veel mooier woord.
DE GRAVIN.

Wij zullen zekere onmisbare formaliteiten regelen, enfin, je zult wel zien...
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EDOUARD.

Mij is het genoeg, dat jij er bij bent, nicht, om er pleizier in te hebben.
DE GRAVIN.

Je hebt me je woord gegeven, Edouard; ik reken op je. Komaan, geef mij de hand..
Edouard, Edouard, houd op met die gekheid; het geldt hier een zeer ernstige zaak..
Niet waar, je zweert trouw te zijn aan onze schoone zaak?
EDOUARD.

Ja, dat zweer ik.
DE GRAVIN.

Zoo is het goed. - Herhaal nu met mij de kreet, waarmede je voorouders ten strijde
trokken: Leve de Koning!
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EDOUARD.

Leve de Koning!
DE GRAVIN
(klapt in de handen).

Hij doet mee, hij doet mee!

Zesde Tooneel.
EDOUARD, DE GRAVIN, DE GRAAF.

DE GRAVIN.

Ha, ben je daar, beste. Omhels een nieuwen verdediger van de goede zaak.
EDOUARD
(ter zijde).

De man! De duivel hale hem!
DE GRAAF
(omhelst hem).

Het verheugt me, neef..
(zacht tot de GRAVIN).

Hoe heb je dat aangelegd?...
EDOUARD.

Zeg eens, nicht, jij hebt den nieuwen verdediger van de goede zaak niet omhelsd. Met je welnemen, neef.
(Hij omhelst de GRAVIN.)

DE GRAVIN
(zacht tot EDOUARD).

Edouard.. scheid uit.. je bent niet wijs...

Zevende Tooneel.
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DE VORIGEN; FRANçOIS, BARON DE MACHICOULIS, RIDDER DE THIMBRAY.

FRANçOIS
(dient aan).

Baron de Machicoulis, ridder de Thimbray.
(af).

DE BARON.

Schoone vrouwe. Ziehier twee trouwe ridders, die aan uw voeten komen zweren..
(Hij bemerkt EDOUARD. Zacht.)

Een militair? Wie is die jonge man?
DE GRAVIN.

Baron, ik ben verrukt, u zoo opgewekt te zien. - Dag, ridder, hoe gaat het met
mevrouw de Thimbray? - Mijneheeren, ik stel u mijn neef voor, markies Edouard
de Nangis, die een der onzen is. U zult in hem vereenigd vinden al den moed van
zijn voorvaderen en hun gehechtheid aan hun wettige koningen. - Edouard, baron
de Machicoulis, ridder de Thimbray.
EDOUARD
(terzijde).

Precies figuren, om onder een stolp te zetten.
BARON.

Ik zou in mijnheer een Nangis herkend hebben om zijn groote gelijkenis met wijlen
den markies zijn vader, dien ik zeer goed gekend heb. Wij hebben indertijd samen
gediend, meneer.
EDOUARD.

Ha, meneer heeft gediend?..
(zacht tot de GRAVIN.)

Waartoe?
DE BARON.

Wij ontmoetten elkander bij het beleg van Gibraltar. Het ging er een beetje warm
toe, dat verzeker ik u.
EDOUARD.

Dat geloof ik gaarne.. in Spanje en in Andalusië.
DE BARON
(zacht tot DEN GRAAF).
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Kan men op dezen jongen man aan? Zijn manieren doen een beetje aan het regiment
denken.
DE GRAAF.

Mijn vrouw zegt, dat zij voor hem instaat.
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EDOUARD
(zacht tot de GRAVIN).

Zal ik hem zijn staart afsnijden, nicht, om er een schelkoord voor je van te maken?
DE GRAVIN
(zacht).

Edouard, je brengt me op de pijnbank.
DE RIDDER
(kijkt op zijn horloge).

De anderen zijn te laat, als mijn horloge goed gaat.
DE GRAAF.

Fierdonjon zei me nog gisteren, dat hij er het eerst zou zijn.
DE BARON
(tot EDOUARD).

Meneer de markies...
EDOUARD.

Ik heet meneer de Nangis, of luitenant de Nangis, zooals u wilt. Noem me niet
markies, als het u belieft.
DE GRAVIN.

Mijn neef is zoo bescheiden!..
(zacht).

Hij heeft zekere ideeen...
DE BARON.

Meneer de Nangis dan, u komt waarschijnlijk van het leger?
EDOUARD.

Juist heden.
DE BARON.

Uit Duitschland?
EDOUARD.

Uit Duitschland.
DE BARON.

U heeft vermoedelijk den slag bij Wagram gezien?
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EDOUARD.

Zoo'n beetje.
DE GRAVIN.

Zijn paard werd onder hem doodgeschoten en hij zelf gewond. Arme jongen! Wat
een vreeselijke oorlog!
DE BARON.

Het verwondert me dat Prins Karl zich heeft laten verslaan. Hij is toch de eerste
tacticus van Europa. Voor de strategie kent men nog altijd den palm toe aan
veldmaarschalk Kalkreuth, nietwaar?
EDOUARD.

Van dien sinjeur heb ik nooit gehoord.
DE BARON.

En.. zou ik u mogen vragen, meneer, in welken toestand u het leger achterliet? Men
zegt, dat daar groote ontevredenheid heerscht.
EDOUARD.

Ja, de soldaat is niet tevreden met kommiesbrood en snijboonen; hij zou liever
witbrood en kip hebben...
DE BARON.

Ik hoorde, dat de officieren van het leger...
EDOUARD.

Zie eens hier, meneer; ik was ziek.. gewond.. ik bracht drie maanden in het hospitaal
door voor ik hier kwam. Ik heb niets gezien, ik weet niets
(zacht tot DE GRAVIN).

Verlos me van dien verwoeden vraagal of ik word grof tegen hem.

Achtste Tooneel.
DE VORIGEN; FRANçOIS, GRAAF DE FIERDONJON, MARKIES DE MALESPINE.

FRANçOIS
(dient aan).

Graaf de Fierdonjon, markies de Malespine.
(Af.)

EDOUARD
(zacht tot de GRAVIN).
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Waar heb je toch al die curieuse typen opgevischt? Het is een mystificatie. Er is er
niet een, die er uit ziet als een samenzweerder. Men zou zeggen, figuren voor een
scherm. Laat mij ze aan den gang brengen.
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DE GRAVIN
(zacht tot EDOUARD).

Je maakt me wanhopig, Edouard.
(luide.)

Mijnheer de Fierdonjon, ik ben uw dienares.
(zacht tot EDOUARD)

Als je zoo voortgaat..
(luide.)

Hoe gaat het met u, meneer de Malespine? Het verheugt mij u te zien.
(zacht tot EDOUARD.)

... zullen we geen goede vrienden blijven. - Het zijn vrienden van ons. Beloof me
geen dwaasheden te zullen doen. - Niet waar, dat zul je niet.. als je me liefhebt?....
(luide)

Mijne heeren, ik stel u mijn neef voor.
EDOUARD
(zacht).

Ik zal zoet zijn, nicht, daar je me verbiedt grappen uit te halen.
DE GRAAF.

Wij zijn nu compleet, op Bertrand na.
DE RIDDER.

Het is merkwaardig dat hij er nog niet is. Dat we op dien kerel moeten wachten!
DE MARKIES.

Als hij ons maar niet in den steek laat.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Weet je wel, Des Tournelles, dat je een beetje lichtzinnig hebt gehandeld door ons
met dien man te verbinden? Wie weet of men op hem rekenen kan? Hij is een boer,
meer niet.
DE GRAVIN.

Hij is majoor geweest in het leger des konings.
DE GRAAF DE FIERDONJON.
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Bij het leger van de Vendée was men genoodzaakt, bij gebrek aan edellieden om er
officieren van te maken, boerenkinkels te nemen. Deze man staat me heelemaal niet
aan, hij jaagt op mijn land zonder mij vergunning te vragen en ik kan van mijn
wachten niet gedaan krijgen dat zij hem proces-verbaal beteekenen.
DE GRAAF.

Dat is een oude gewoonte van hem. Meneer de Kermorgant, wiens land je gekocht
hebt toen je van de emigratie terug kwam, vergunde hem op zijn grond te jagen.
DE RIDDER.

U heeft met dien koop een goed zaakje gedaan, meneer de Fierdonjon. Als ik in dien
tijd gereed geld had gehad, zou ik ook nationale eigendommen hebben gekocht. Ze
waren voor een appel en een ei te krijgen.... Niet dat ik die schandelijke beroovingen
billijk.. Maar het kwaad is nu eenmaal geschied en we moeten zorgen dat onze
vijanden er niet van profiteeren.
DE GRAVIN.

Bertrand heeft invloed onder de boeren. Als het op plotseling handelen aankwam
zou hij onwaardeerbaar zijn. Hij heeft bovendien hoogst eervolle getuigenissen van
zijn vroegere chefs.
DE BARON.

Men zegt, dat de gendarmes bang voor hem zijn en hem niet durven vragen naar zijn
vergunning tot het dragen van wapens.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Komaan, mijne heeren, het is niet zooals het hoort dat we op dien man wachten; laat
ons beginnen.
DE GRAVIN.

Ha, daar is hij.
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Negende Tooneel.
DE VORIGEN; BERTRAND. (Hij heeft een geweer met twee loopen, en een groote jachthond volgt
hem).

DE GRAVIN.

Bonjour, meneer Bertrand, kameraad Zonder-Vrees, zooals meneer de Bonchamps
u noemde.. u heeft op u laten wachten.
BERTRAND.

Neemt u me niet kwalijk, mevrouw; ziet u, ik kwam een troep patrijzen tegen en die
hebben me doen draven van belang.. Maar ik heb er toch twee geraakt.. Als mevrouw
ze wil aannemen, kan ze er een lekkeren ragout aan hebben.
DE GRAAF DE FIERDONJON
(terzijde).

Ik wed, dat hij ze op mijn land heeft geschoten.
DE GRAVIN.

Ik dank u wel, ik neem ze gaarne aan.
EDOUARD
(tot BERTRAND).

U heeft daar een mooien hond; hij is zeker op hazen en patrijzen afgericht?
BERTRAND.

Ja, meneer. Bovendien zou hij zoo noodig ook een man beet pakken als ik hem zeide:
Verdedig mij! Hij is mij indertijd van veel dienst geweest.
EDOUARD.

U moest hem aan mij verkoopen.
BERTRAND.

Pardon, meneer; mijn hond is niet te koop. - Niet waar, Medor, je bent niet te koop,
hé? Je bent een goeie hond.
DE GRAAF.

Komaan, heeren, laat ons geen tijd verliezen; gaat u zitten.
DE GRAVIN
(alvorens te gaan zitten).

Edouard, zet je naast mij. - Mijne heeren, ik vertrouw dat u me wel zult vergunnen
uw beraadslagingen bij te wonen. Ik ben wel slechts een vrouw, maar ik voel, dat ik
den moed heb uw gevaren te deelen. Het is bovendien niet voor den eersten keer,
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dat men een vrouw zou zien meedoen aan een samenzwering. Als ik mij mijn ouden
Plutarchus goed herinner, dan deelde de beroemde Loeena in den roem van Harmodius
en Aristogiton. Zij sneed zich liever den tong af dan de namen van haar vrienden te
verraden.
DE RIDDER.

Mijn vrouw zou daaraan een voorbeeld moeten nemen.
DE BARON.

Mevrouw, wij wenschen u het lot van deze Loeena niet toe: dat zou een te groot
verlies voor ons zijn. - Maar wij betwijfelen niet dat u evenveel moed hebt en evenveel
liefde voor uw wettige koningen.
DE GRAVIN.

Ik ben zeker genoeg van mijzelf, om zonder grootspraak te verzekeren dat zelfs de
dood mij geen schrik zou kunnen aanjagen. Wat zou men niet wagen voor zulk een
schoone zaak!
(Zij wil gaan zitten en geeft een luiden gil.)

Ha!
EDOUARD.

Wat schort er aan?
DE GRAAF
(verschrikt).

Wat is er? Heb je iemand onder de tafel gezien?
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DE GRAVIN.

Een spin.. op mijn stoel!
(Algemeen gelach).

BERTRAND
(doodt de spin).

Spin in den morgen, zorgen; in den avond spin gewin. Het is al namiddag.
DE BARON.

Ruikt u aan dezen flacon mevrouw. Ik begrijp uw schrik volkomen. Het is puur van
de zenuwen. Ik heb mij dikwijls in vrij hachelijke omstandigheden bevonden.. en
toch maakt het zien van een muis een indruk op mij, dien ik niet kan te boven komen.
DE MARKIES.

Voor mij heeft een pad iets, dat me angstig maakt; maar een pad is ook zeer venijnig.
DE RIDDER.

Men zegt, dat Ladislaus, koning van Polen, op de vlucht ging als hij appels zag.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Ik heb hooren vertellen...
EDOUARD.

Zeg eens, zijn we hier om samen te zweren of niet?
DE GRAAF.

Mijn neef heeft gelijk.. Mijne heeren, voor de goede orde van onze bijeenkomsten
en ook om daaraan het ernstig karakter te geven dat zij moeten hebben, is het dunkt
mij gewenscht een voorzitter te kiezen en als niemand er iets tegen heeft zal ik mij
belasten met die functie.
DE BARON.

O, graaf, dat is niet ‘en règle.’ Een voorzitter oefent een grooten invloed uit op elke
vergadering en daarom behoort die voorzitter door de vergadering te worden gekozen,
opdat hij de gevoelens daarvan vertegenwoordige, daarvan als het ware de uitdrukking
zij.
DE RIDDER.

Ongetwijfeld. Er moet gestemd worden.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Waartoe stemmen? Mag ik u opmerken, mijne heeren, dat in alle vergaderingen van
den adel dezer provincie, onze voorouders, de graven de Fierdonjon den
voorzitterszetel innamen. En daar het ons oogmerk is de oude gebruiken te herstellen,
komt het mij voor...
De BARON.
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Mag ik de vrijheid nemen, mijnheer de juistheid van het feit dat u ons daar
mededeelde, in twijfel te trekken. Onder mijn papieren bevindt zich een authentiek
stuk, waaruit blijkt, dat bij de geboorte van den dauphin een vergadering van den
adel der provincie werd gehouden, met het doel een vuurwerk en een bal te
organiseeren tot viering dezer gelukkige gebeurtenis, en dat het Pieter-Pontius de
Machicoulis was, die door die vergadering werd belast te presideeren en alles te
leiden.
DE GRAAF.

En de des Tournelles, mijne heeren, die u schijnt te vergeten! Ik denk wel niet dat
men den ouderdom van hun adel zal kunnen betwisten.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Ik vraag u duizendmaal verschooning, meneer; maar in de archieven der provincie
vind ik uw naam eerst vijf en tachtig jaar na den mijnen.
DE GRAAF.

Mijn stamboom bewijst...
DE MARKIES.

In 1452 waren de Malespines...
DE GRAVIN.

Mijne heeren, het voorstel, dat mijnheer de Thimbray zooeven deed, kan ons een
pijnlijke woordenwisseling besparen. Laat ons stem-
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men. Laat ieder een naam schrijven op een stukje papier en dat in deze vaas
deponeeren.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Ik moet u zeggen dat ik heelemaal niet hecht aan stamboomen, men kan die verzinnen.
Op de archieven kan men vertrouwen...
DE BARON.

En de monumenten.. U kent allen die gebeeldhouwde steen...
DE GRAAF.

Wat! Een stamboom geschreven op hertenvel met gothische letters!...
DE MARKIES.

Pepijn de Korte stond toe..
(Zij spreken allen tegelijk, EDOUARD brengt de bel heftig in beweging.)

Tiende Tooneel.
DE VORIGEN, FRANçOIS.

DE GRAAF.

Wat moet die ezel?
FRANçOIS.

Heeft Mevrouw gescheld?
DE GRAVIN.

Neen, ge kunt gaan.
FRANçOIS.

Dan is er zeker aan de voordeur gescheld.. Ik zal eens gaan kijken.
DE GRAAF.

Neen, kerel, er is niet gescheld. Ga maar.
(FRANçOIS af.)

Elfde Tooneel.
DE VORIGEN, behalve FRANçOIS.
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DE GRAVIN.

Wat ik u bidden mag, laat ons dit debat staken. Hoe ook uw keus moge uitvallen, zij
kan niet anders dan goed zijn. Hier is papier, mijne heeren, schrijft.
DE RIDDER.

Om de stembriefjes op te lezen, zouden we iemand moeten kiezen.... die ons schrift
niet kent.
DE BARON.

Dat is juist gezien. Wil meneer de Nangis zich daarmede belasten?
EDOUARD.

Gaarne
(terzijde).

Beminnelijk vertrouwen!
DE GRAVIN
(tot BERTRAND).

Kom nader, Bertrand. Waarom blijf je daar staan? Schrijf.
BERTRAND.

Mevrouw is wel vriendelijk.
DE GRAVIN.

Schrijf een naam,
(zacht)

die van mijn man.
BERTRAND.

Ja, ziet u, mevrouw, ik kan niet schrijven. Ik ben maar een boer, ik begrijp niks van
al die plichtplegingen.
(Allen, met uitzondering van BERTRAND, werpen hun briefje in de vaas).
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EDOUARD.

Heeft iedereen gestemd? Nu dan - Meneer de Machicoulis, één stem.
DE BARON.

Verbrand dadelijk het briefje, als 't u belieft.
DE GRAAF DE FIERDONJON
(zacht tot den MARKIES).

Ik wed, dat hij zijn eigen naam heeft geschreven.
EDOUARD.

Meneer de Fierdonjon, één stem.
DE BARON
(zacht tot den MARKIES).

Wat verwedt u, dat hij op zichzelf gestemd heeft?
DE GRAAF DE FIERDONJON
(tot EDOUARD).

Verbranden als 't u belieft.
EDOUARD.

Meneer des Tournelles, één stem; mevrouw des Tournelles, één stem; meneer de
Thimbray, één stem. Drommels, dat is merkwaardig; ieder heeft maar één stem.
DE GRAVIN.

Een uwer heeft op mij gestemd. Dat is een vergissing, hij bedoelde natuurlijk mijn
man..
EDOUARD.

Volstrekt niet, want ik was het, die u tot presidente wilde benoemen.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Maar dat is een dwaasheid!.. Een vrouw kan ons niet presideeren.
EDOUARD.

U vindt dat een dwaasheid, meneer? Ik vind die uitdrukking zoo vreemd, dat ik u
verzoek die te herhalen.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Ik bedoelde, mijnheer, dat het niet de gewoonte is een vrouw tot voorzitter te kiezen.
EDOUARD.

Mijn gewoonte, meneer, is nooit een impertinentie op mij te laten rusten.. en...
DE GRAVIN.
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(zacht).

Edouard, Edouard!..
(luid).

Komaan, vlug, een tweede stemming.
(zacht).

Edouard, stem op mijn man. Meneer de Thimbray, stem op mijn man, hij zal een
uitnemend president zijn. - Komaan, Zonder-Vrees, je moet ook stemmen. Ik zal
voor je schrijven, vriendje. Je geeft de voorkeur aan meneer des Tournelles, niet
waar?
BERTRAND.

Net zooals u wilt.
EDOUARD.
(leest de briefjes op).

Meneer des Tournelles, Meneer de Fierdonjon, Meneer des Tournelles, Meneer des
Tournelles, Meneer de Malespine, Meneer de Machicoulis, Meneer des Tournelles.
- Meneer des Tournelles heeft vier stemmen. - Komaan neef, op de voorzittersplaats.
DE GRAAF DE FIERDONJON
(zacht tot den MARKIES).

Nu al gekuip! O, ik zal niet bij dat zoodje blijven.
DE BARON
(zacht tot den MARKIES).

Zij wil alles naar haar hand zetten.
DE GRAAF.

Mijne heeren, alvorens de beraadslagingen te beginnen, die ik door uw welwillendheid
geroepen ben te leiden, zal ik u vergunning vragen eenige algemeene beschouwingen
voor te dragen over den tegenwoordigen stand van zaken in Europa. Ik vlei mij, dat
u die niet heelemaal van belang ontbloot zult achten.

Groot Nederland. Jaargang 15

22

(Hij haalt uit zijn zak een redevoering, geschreven op een vrij groot aantal losse velletjes.)

EDOUARD.

Drommels, ga je ons dat alles voorlezen? Dat is niet voor de poes!
DE GRAAF.

Het is slechts aan één kant beschreven en dan nog maar voor de helft.
DE GRAAF DE FIERDONJON
(ter zijde).

Hij heeft zich voorzitter laten maken om alleen aan het woord te zijn.
(De GRAAF DES TOURNELLES hoest, spuwt, zet zijn bril op en leest zijn redevoering met een
eentonige stem voor en zonder goed op de leesteekens te letten, zooals iemand die voorleest
wat een ander heeft gemaakt. Inmiddels fluistert EDOUARD de GRAVIN in het oor; zij geeft hem
een wenk te luisteren. Hij stoort zich niet hieraan, waarop zij hem wrevelig den rug toekeert.
Hierop roept hij den hond van Bertrand, streelt dien en laat hem een poot geven enz.; dan
terwijl de graaf een der losse velletjes van zijn redevoering in de hand heeft, neemt EDOUARD
er twee of drie van de tafel, zonder dat de GRAAF dat merkt, maakt er propjes van en laat den
hond die apporteeren; de hond scheurt ze aan stukken. Niemand van de aanwezigen merkt dat
op.)

DE GRAAF
(leest).

‘Mijne heeren, de wegen der Voorzienigheid zijn verheven in hun
ondoor-gron-delijk-heid. Er is geen kwaad in de natuur dat niet door iets goeds wordt
opgewogen. Welk vergif is zoo vreeselijk dat niet met succes wordt bestreden door
de geneesmiddelen die haar weldoende hand ons biedt? En door een niet genoeg te
zegenen voorzorg zien we deze geneesmiddelen met een liefderijke kwistigheid
opgehoopt in die landen, waar de mensch aan de grootste gevaren schijnt te zijn
blootgesteld. De reizigers doorgedrongen in die streken die steeds door een looden
zon worden uitgedroogd, vertellen ons van afschuwelijke slangen waarvan de kleinste
beten onvermijdelijk den dood ten gevolge hebben. Laat hen niet vergeten ons te
vertellen, dat die gevaarlijke kruipende dieren gewoonlijk een schuilplaats zoeken
onder de groote blaren van planten, waarvan het sap, in de wond gedruppeld,
onmiddellijk het ongelukkig slachtoffer weer tot het leven terugroepen en hem weldra
de gezondheid weer geven. De gifboom der Antillen, waarvan de schaduw alleen
reeds den dood geeft, groeit, door een goddelijk bevel, slechts aan den oever der zee,
en het zeewater, ieder weet het, is een zeker tegengif voor het venijn dat hij uitademt.
Daarom, mijne heeren, wanneer wij een volk ten prooi zien aan noodlottige
verdeeldheden, of zuchtend onder de ijzeren roede van een tiran, moeten we niet bij
de pakken neerzitten, maar veeleer om ons heen het geneesmiddel of den geneesheer
zoeken, die de Voorzienigheid ongetwijfeld in reserve heeft.’
DE RIDDER
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(ter zijde).

Dat alles riekt erg naar de apotheek.
DE GRAAF
(leest).

‘Ja, mijne heeren, het lezen der geschiedenis, maar al te dikwijls een vermaak voor
den man van de wereld, zou, om de misdaden
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waarvan zij het afschuwelijk tafereel ophangt, een bron van walging en afgrijzen
zijn voor den wijsgeer die de menschheid liefheeft, ware het niet dat de troostrijke
gedachte het boek, dat op het punt stond hem te ontglippen, kwam tegenhouden, nl.
dat een verborgen Voorzienigheid het lot der staten regelt, en hem er op wees dat,
zoo maar al te vaak, sommige menschen, de goddelijke voorschriften niet meer
indachtig en zich overgevend aan hun toomelooze hartstochten, voor hun medeburgers
en voor zich zelven een poel van jammer openen; dikwijls ook en als het ware door
een gedwongen aaneenschakeling, andere menschen, deugdzaam en door den hemel
geleid, door hun moed een dijk opwerpen tegen den verwoestenden stroom der
revoluties en met hun krachtige handen den afgrond overdekken die op het punt stond
hun vaderland te verzwelgen!
(ter zijde).

Oef!
(lezend)

‘Er werd een man gevonden.. ziekelijk, verminkt, veroordeeld om in lijden...’
DE GRAVIN
(hem souffleerend).

Neen: ‘heeft een christen-redenaar gezegd....’
DE GRAAF.

Ja, ja. ‘Er werd een man gevonden..’ Pardon, heeren; ik zal een blaadje hebben
verlegd.. Ik kan het niet vinden.. Zou het ergens zijn gevallen?.. Lieve, het manuscript
was toch compleet toen jij het voor me kopiëerde.. Ha! Is het niet dit: ‘Een man werd
gevonden, zeide de overweldiger....’ Neen.. Ik weet niet wat er mee gebeurd is...
DE RIDDER.

Een man werd gevonden, maar een blaadje is verloren gegaan.
DE GRAVIN.

Beste, heb je het klad niet bij je?
DE GRAAF.

Och neen, dat heb ik verbrand. Ik begrijp niet...
DE BARON.

Wilt u, terwijl mijnheer des Tournelles naar zijn velletje zoekt, om geen tijd te
verliezen, naar eenige korte overdenkingen luisteren die de jongste staatkundige
gebeurtenissen mij hebben ingegeven?...
DE MARKIES
(gelijktijdig).
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Ik had een korte toespraak gereed en als de heeren mij een half uur hun aandacht
willen schenken...
(De graaf DE FIERDONJON haalt zijn portefeuille voor den dag en de ridder DE THIMBRAY zoekt
in zijn zakken)

EDOUARD.

De hemel beware ons! Ze hebben elk een redevoering! Nicht, we zijn verloren, we
zullen nooit tot dineeren komen. En u, mijnheer Bertrand, heeft u niet ook een
toespraakje?
BERTRAND.

Neen, meneer. Toch zou ik, als ik dorst, wel twee woordjes te zeggen hebben; maar
ik vrees domme dingen te zeggen, want ik ben maar een arme boer...
EDOUARD.

Ga je gang, ga je gang maar. Ik ben overtuigd dat wat u zult zeggen heel vermakelijk
is. Stilte, meneeren, stilte voor meneer Bertrand.
(Hij klopt op de tafel.)

BERTRAND.

Wat ik zeggen wilde is heel eenvoudig. Ik wilde zeggen, dat, met alle respect voor
het geheele gezelschap, wij onzen tijd verdoen. Laat
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ons het preeken aan de pastoors overlaten. Wij voor ons hebben niet zooveel mooie
woorden noodig om het over ons doen eens te worden. Toen ik met Jean Chouan
samen was had hij nooit lang te praten. Hij zeide: ‘Als we eens de Blauwen gingen
overvallen daar en daar? Wij zeiden: ‘Goed.’ Hij zeide: ‘Heb jullie patronen, zijn er
nieuwe vuursteenen op je geweren?’ Wij zeiden: ‘Ja.’ Hij zeide: ‘Laat ons een borrel
pakken, vooruit en leve de koning!’ Wij klonken en gingen er van door.
EDOUARD.

Bravo! Meneer Bertrand krijgt den prijs voor welsprekendheid!
BERTRAND.

Toen ik hier kwam, dacht ik niet, dat er mooie toespraken noodig waren om u op te
wekken het goede te doen. Ik dacht doodeenvoudig dat we aan den gang zouden
gaan. Ik dacht, om maar iets te onderstellen, dat men mij zou hebben gezegd:
‘Zonder-Vrees, ga de wachtpost der gendarmerie daar of daar overvallen.’ - Gij,
mijnheer de Machicoulis, met uw welnemen, laat de alarmklok luiden. - Gij zult
trachten de hand te leggen op den prefect.. Op die manier en zonder drukte. Ik had
patronen meegebracht en mijn veldflesch gevuld.
DE BARON.

Alle duivels, wat is die man haastig gebakerd!
DE GRAAF.

Wij zijn, goddank, nog zoo ver niet.
DE GRAAF DE FIERDONJON
(tot BERTRAND).

Vriendje, je bent hier niet met de mannen van Jean Chouan; je hebt te maken met
ontwikkelde edellieden, dat is heel wat anders. Luister met eerbied en in stilte naar
hetgeen boven je begrip gaat.
BERTRAND.

Dat kan wel zijn, maar...
DE MARKIES.

Wij vragen je niet om je meening.
DE GRAVIN.

Mijne heeren, we moesten onze redevoeringen voor een andere gelegenheid bewaren...
Er zijn nu zooveel belangrijke dingen te regelen! U heeft een voorzitter gekozen,
maar er is nog zooveel meer. Bij voorbeeld, hoe zal onze vereeniging heeten? Wij
moeten een naam hebben. Zoo de geschiedenis van ons spreken zal, is het noodig
dat we ons benoemen.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Welnu, de geschiedenis zal zeggen: de graaf de Fierdonjon.. meneer des Tournelles..
DE GRAAF.
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Mijn vrouw bedoelt, dat het goed zou zijn zoo allen, die aan deze onderneming
meedoen, een generieken naam droegen, een collectieven naam.
EDOUARD.

Ha, collectieve namen, dat herinnert me aan mijn latijn: Tur ba ruit, of ruunt.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Heel goed. Waarom zouden we ons niet noemen De ware edellieden?
EDOUARD.

Neen, het moet een naam zijn die goed in het oor klinkt, zooals in de melodrama's:
De Ridders van den Zwaan.. Het Veemgericht... Als we ons eens noemden De Ridders
van den Dood? Dat is mooi en klinkt goed.
DE RIDDER.

Waarom niet? Dat is inderdaad niet kwaad.
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DE GRAAF.

O, dat is een beetje te erg, ik zou liever...
DE GRAVIN.

Laat ons liever een naam kiezen, die aan het doel van onze samenzwering herinnert:
De Vrienden van het Ongeluk. Bevalt u die naam? Is het niet de zaak der ongelukkigen
die wij verdedigen? Die naam zal alle edele harten voor ons winnen.
EDOUARD.

Goed gevonden! Aangenomen.
BERTRAND.

De Vrienden van het Ongeluk! Dus als men roept: Werda, en men niet antwoordt:
Vrienden van het Ongeluk.. flap, een geweerschot..
EDOUARD.

Dat heer zet er spoed achter.. U heeft gevochten, hé?
BERTRAND.

Wel, meneer, ik heb geruimen tijd niet anders gedaan.
DE GRAVIN.

Meneer heeft in de Vendée gevochten. Hij was majoor bij het koninklijk leger.
EDOUARD.

Ja, ja, de oorlog der chouans.. een oorlog van schermutselingen.. achter heggen..
geweerschoten voor de achterblijvers.. Een drommels aardige oorlog! Men leefde
lang toenmaals.
BERTRAND.

Dat is er naar. Er zijn heel wat jongen en ouden die misschien nu heel wel zouden
zijn, als ze niet in dien aardigen oorlog waren gedood. Sommige menschen zijn
verbaasd hun koren zoo hoog te zien staan op plaatsen die ik ken.. dat komt van de
dooden die daar zijn begraven. Ik die voor u sta, meneer, heb meer dan één gevecht
bijgewoond, waarin zij, die er levend vandaan kwamen, de heilige Maagd op hun
bloote knieën mochten danken. Eens, op de heiden van Gros-Sablon, stonden wij
met ons twee honderd tegen ongeveer evenveel blauwen. Wij versloegen hen, maar
's avonds waren er slechts vijf en veertig van ons over om de soep te eten.
EDOUARD.

Niet kwaad. Het zal daar warm zijn toegegaan. En hoeveel van de overwonnenen
bleven er over?
BERTRAND.

Niet één.
EDOUARD.

Niet kwaad, inderdaad.
DE GRAAF.
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Als die heeren over den oorlog beginnen, komen we nooit klaar.
DE GRAVIN.

De Vrienden van het Ongeluk zouden een of ander teeken moeten dragen, waaraan
zij elkander zouden kunnen herkennen...
DE BARON.

En door de politie herkend worden? Neen, dat niet.
DE GRAVIN.

Ik bedoel een verborgen teeken... Bijv. elk onzer, elk van u, mijne heeren, zou een
dolk van een zekeren vorm kunnen dragen.
EDOUARD.

Wel ja, een dolk! Er is geen samenzwering zonder dolk, de dolk van de wraak, de
geheimzinnige dolk.. Heb je wel eens het melodrama Het Veemgericht gezien?
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Een dolk,.. ja, daar heb ik geen bezwaar tegen... en het kan misschien te pas komen.
BERTRAND.

En het is een goed wapen al lijkt dat zoo niet. Men moet van boven naar beneden
raken.
(Hij maakt een gebaar.)

Ziet u, meneer. Zóó... dan vloeit er geen bloed en stik je dadelijk.
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DE BARON.

Afschuwelijk! Wij willen niemand vermoorden, wij hebben uw lessen niet noodig.
BERTRAND.

Maar waartoe dan...?
DE RIDDER.

Het is een onderscheidingsteeken; Fransche edellieden bedienen zich echter niet van
zulke wapens.
DE GRAAF.

Er is een politieverordening die ze verbiedt.. Het zou gevaarlijk zijn...
BERTRAND.

Maar Lescure, Charette, La Rochejacquelein, al die heeren droegen er een indertijd..
en wie hen bij den kraag had gepakt zou hebben gemerkt dat zij er mee wisten om
te gaan.
DE GRAVIN
(ter zijde).

Die man doet je rillen met zijn verhalen.
(luid).

Het heft van den dolk zou wit moeten zijn.. dat is onze kleur.. van ivoor of paarlemoer,
met zilveren versieringen. Ik zal een model teekenen. En in de kling zou het woord
trouw in het latijn moeten worden gegraveerd. Dat zou goed aangebracht zijn,
nietwaar?
EDOUARD.

Leve mijn nicht! Ze is fameus voor samenzweringen. Maar bekommert u niet over
uw dolken, waarde collega's; ik ga naar Spanje, dat is het land waar men op dat gebied
het beste fabriceert. Zelfs de vrouwen dragen dolken in hun lijfjes en in hun
kousebanden. Een officier van de dragonders, die er van gelust heeft, heeft het mij
verteld. Heusch, zonder gekheid, men moet met haar op zijn hoede wezen. Ze zijn
drommels gevaarlijk.
DE RIDDER.

Uw vriend, meneer, is dus in die streken geweest, dat hij er zulke mooie ontdekkingen
heeft gedaan?
BERTRAND.

Hoor eens, die dolken met paarlemoer of ivoor, dat is goed voor de chiek: maar geef
mij, om een Blauwe flink wat bloed af te tappen, een goed sterk ding als dit.
(Hij haalt een groot mes voor den dag.)
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Het is grof bewerkt, maar kost niet veel. Op zekeren dag stoot ik tegen een groote
kei en ik val. Een officier van de Blauwen drukt met zijn knie op mijn buik en terwijl
hij den sabel trekt, maant hij mij aan, mij over te geven. Ik zei, zooals Jean Chouan
zeide: ‘Geen nood!’ en steek hem mijn mes in den mond. Bij God, hij slikte het in,
alsof het een lepel soep was. Kijk, men kan nog het spoor van zijn tanden in de kling
zien.
DE GRAVIN.

O, doe die afschuwelijke dolk weg! Het is, alsof ik hem geheel met bloed bedekt zie.
DE GRAAF.

Laat dat rusten, vriendje. We hebben aan andere dingen te denken.
BERTRAND.

Nu, wanneer moet dan de alarmklok geluid worden?
DE BARON.

De alarmklok? Waar denk je aan? En de gendarmerie, en het garnizoen van....?
DE MARKIES.

En de prefect die ons allemaal in de gevangenis zou stoppen?
DE RIDDER.

Die kerel heeft den duivel in het lijf.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

De peer is nog niet rijp, vriendje.

Groot Nederland. Jaargang 15

27

BERTRAND.

Wat drommel, als hij verrot was zoudt u hem nog niet durven plukken!
DE GRAAF.

Onze vereeniging is nu ten naasten bij georganiseerd; wat zal haar eerste werk zijn?..
(Langdurige stilte.)

DE BARON.

Het best zou zijn de gemoederen in het geheim te bewerken om hen van den
overweldiger afkeerig te maken. Indien men een middel kon vinden om tersluiks de
korte opmerkingen te laten drukken..
DE MARKIES.

Men zou tegelijkertijd mijn redevoering kunnen drukken..
DE GRAAF.

Ja, en de mijne als ik de blaadjes gevonden heb. Ik kan niet gelooven dat ik ze heb
verloren.
DE RIDDER.

De moeilijkheid zou zijn, een fatsoenlijken drukker te vinden.
DE MARKIES.

Men zou desnoods geschreven kopieën kunnen laten circuleeren.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Ja, maar men kent onze hand.
DE MARKIES.

Als Mevrouw zich de moeite wilde geven.. Een vrouwenhand is niet verdacht.
DE GRAAF.

Daar is geen denken aan. Iedereen in deze streek kent de hand van mijn vrouw.
DE RIDDER.

Een ander bezwaar is, dat weinigen in deze streek kunnen lezen.
(Stilte.)

BERTRAND.

Wilt u even naar mij luisteren? Ik zie, dat de zaak mis loopt en dat er niet velen onder
ons bereid zijn hun hals te wagen voor de goede zaak. Nu valt me iets in. Als ik zeg,
dat me iets invalt, bedoel ik dat me iets weer invalt want ik heb er dikwijls aan
gedacht. Ik... ik ben een arme boer, ik word oud en ben niet meer voor veel geschikt..
toch..
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Toch kun je nog heel goed patrijzen dooden als je ze vindt.
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BERTRAND.

Ik zeg niet neen. Ik schiet nog vrij goed. - Welnu, ik zei bij mezelf: Je moet iets doen
voor de goede zaak. Wat onzen koning belet terug te komen, is dat een ander zijn
plaats heeft ingenomen. Maar die ander is toch niet de duivel. Zijn huid is niet zoo
hard als een plank van eikenhout, en ik heb kerels gekend die met een mes door een
eiken plank van twee duim dik gingen.
DE GRAAF.

Waar wil je naar toe?
BERTRAND.

Dat zal ik u zeggen. Ik zei dus bij me zelf: Ik word oud, maar kan toch nog vrouw
en kind den kost geven. Als ik sterf zijn ze broodeloos. Als nu de heeren een stuk
willen teekenen waarbij ze zich verbinden hun na mijn dood een pensioen van twaalf
honderd francs uit te keeren, dan beloof ik hun het volgende. Ik ga naar Parijs, ik
tracht den keizer te spreken te krijgen en als ik hem op armlengte naderen kan, sta
ik er voor in dat het met hem gedaan is.. Lukt het me niet, welnu dan kan een ander
doen wat ik
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heb willen doen. Men zal mij doodschieten, goed, maar dan zullen mijn wijf en mijn
jongen te eten hebben.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Drommels, we zouden allemaal gefusilleerd worden!
EDOUARD.

Hij heeft den duivel in het lijf. Den keizer vermoorden! Hij is nog erger dan een
Spaansche monnik.
DE BARON
(zacht tot graaf de TOURNELLES).

Zou die rekel misschien een spion zijn?
BERTRAND.

Natuurlijk zou het stuk op een veilige plaats worden bewaard en eerst na mijn dood
worden vertoond.
DE GRAVIN.

Die man jaagt me een geweldigen schrik aan. Het is een afschuwelijke roover!
DE GRAAF.

Je voorstel is allerzonderlingst, vriendje, en we zouden een vertrouwen in je moeten
hebben...
BERTRAND.

Wel, u waagt met u allen slechts twaalf honderd francs, en ik, ik waag mijn hals!
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Jawel, maar als je te Parijs bent en je je door de politie liet omkoopen om alles uit
te brengen?..
DE MARKIES.

En de toezegging van het pensioen zou tegen ons getuigen!
BERTRAND.

Acht u me in staat, u aan te geven? Wat drommel, heeren, u weet nog niet wat voor
een man ik ben.
(Hij knoopt zijn buis los en haalt uit een leeren zak, die op zijn borst hangt, een brief, dien hij
op tafel gooit.)

Lees dit stuk, u kunt immers lezen!
EDOUARD.

Het papier is een beetje vet, maar dat doet er niet toe.
(Hij leest.)
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‘Wij, luitenant-generaal van de legers des konings, getuigen dat Joseph Bertrand,
genaamd Zonder-Vrees, majoor bij ons leger, zich altijd trouw en dapper gedragen
heeft onder alle omstandigheden. Zijn moed en toewijding zijn boven allen lof
verheven. Ten blijke waarvan wij hem dit getuigschrift hebben uitgereikt, in de hoop
dat het hem eens van nut zal kunnen zijn.
Geteekend HENRI DE LA ROCHEJACQUELEIN.
Uit het hoofdkwartier van S.. y., 179..’
BERTRAND.

Wie van u kan een stuk overleggen, onderteekend door een fatsoenlijk man, die
instaat voor zijn eer en trouw?
DE GRAVIN
(kijkt in de richting van de binnenplaats).

Wat zie ik? Groote God!
DE GRAAF.

Wat is het nu weer?.. Een spin?...
EDOUARD.

Een gendarme te paard rijdt de plaats op.
ALLEN
(staan op).

Een gendarme!
DE GRAAF.

Wij zijn ontdekt! Het is met ons gedaan.

Groot Nederland. Jaargang 15

29

DE BARON.

Des Tournelles... mevrouw.. verstop ons.. doe ons ontsnappen.. u staat voor ons in!
Wij zijn in uw huis!
DE GRAVIN.

Wat te doen?
DE GRAAF DE FIERDONJON.

U zult althans getuigen dat ik niet dan tegen mijn zin hier gekomen ben en geheel
onkundig van hetgeen er zou gebeuren.
DE BARON, DE MARKIES, DE RIDDER.

En ik eveneens.
DE GRAAF.

Integendeel, gij zijt het, die mij hebt verleid, meegesleept! Getuigen uw redevoeringen.
ALLEN
tegelijk.

O, die ongelukkige redevoeringen!
(Zij verscheuren ze en werpen ze op het vuur).

DE GRAVIN.

Laat mij niet in den steek, Edouard.
BERTRAND.

Er is geen gevaar. Er is maar éen gendarme, zeg je?
DE GRAAF.

Ik zie er nog een aan de voordeur! Het huis is omsingeld.
ALLEN.

Omsingeld!
EDOUARD.

En wie zegt u dat die gendarme u komt arresteeren? Het is een ordonnans...
DE BARON.

Ja, een ordonnans van den prefect om ons te arresteeren.
BERTRAND.

Ik heb een geweer met twee loopen. Geen nood, zooals Jean Chouan zeide.
DE GRAVIN.

Vertrekt door deze kleine deur en gaat door den tuin. Ziet hier den sleutel van de
achterdeur; als die maar niet bewaakt wordt! Laat ons althans zweren, dat we elkaar
nimmer zullen verraden!
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DE GRAAF DE FIERDONJON.

Geeft u mij maar den sleutel. (Af, met den BARON en den RIDDER.)
DE GRAVIN
(tot den GRAAF, die ook wil vluchten).

Waar ga je heen? Blijf, je kunt, je moogt het huis niet verlaten.
EDOUARD.

Je maakt je al heel gauw beangst.
DE GRAVIN
(tot EDOUARD).

Spreek jij met dien soldaat, je uniform zal hem ontzag inboezemen.
BERTRAND
(onderzoekt de lont van zijn geweer. Tot zijn hond).

Koest, Medor, koest, mijn jongen!
DE GRAVIN.

Zonder-Vrees, om Godswil, laat er hier geen bloed worden vergoten! Ik zou het
besterven.
BERTRAND
(koel).

Ik zal met schieten wachten totdat u me het sein geeft.

Twaalfde Tooneel.
DE VORIGEN, EEN GENDARME.

DE GENDARME.

Meneer des Tournelles? Woont die hier? Een brief van den prefect.
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EDOUARD.

Geef hier; ziedaar, nicht.
DE GENDARME.

Wilt u mijn reçu teekenen en het uur er bij zetten?
DE GRAVIN
(tot den GRAAF).

Teeken, beste. Edouard, geef meneer een glas wijn, hij zal wel dorst hebben: hij heeft
zeker hard gereden.
EDOUARD
(schenkt in).

Ziedaar, zoo'n wijntje heb je niet in de cantine.
DE GENDARME
(drinkt).

O neen, luitenant. Mijnheer, mevrouw, uw gezondheid. - Zoo, papa Zonder-Vrees,
ben je daar ook? Pas op, de brigadier zegt dat als hij je nogeens betrapt op de jacht
zonder vergunning een wapen te dragen, hij je zal inrekenen.
BERTRAND.

Geen nood.
DE GRAAF
(tot den GENDARME).

Ziehier het reçu.
DE GENDARME.

Wel bedankt, mevrouw, voor uw vriendelijkheid.
(Af.).

Dertiende Tooneel.
DE GRAAF, DE GRAVIN, EDOUARD, BERTRAND.

DE GRAAF
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(tot de GRAVIN).

Maak jij nu dezen brief open - ik durf hem niet lezen.
DE GRAVIN
(opent den brief en leest dien haastig door).

O, hemel!
DE GRAAF
(bevend).

Helaas!
DE GRAVIN.

Is het mogelijk!.. Je bent benoemd tot kamerheer van de keizerin.
DE GRAAF.

Is het heusch? Welk een geluk!
DE GRAVIN
(bedaard).

En je hebt er niet eens om gevraagd.
(EDOUARD schatert van het lachen.)

DE GRAAF
(zacht).

Wat hebben we gedaan, en welk een misdadige afdwaling....
DE GRAVIN.

St.! Laat ons dezen dag vergeten. - Bertrand, mijn vriend, kom ons van tijd tot tijd
bezoeken.. Je behoeft je nooit te geneeren om op ons land te jagen.. en ziehier, daar
heb je wat om een nieuwe muts te koopen voor je goeie vrouw.
(Zij biedt hem geld aan.)

BERTRAND
(weigert).

Mijn vrouw heeft geen muts noodig.
DE GRAVIN.

Je kunt op onze geheimhouding rekenen.
BERTRAND
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(met een verachtelijken glimlach).

U rekent zeker op de mijne.
DE GRAVIN.

Ja, beste Bertrand, ik reken daarop.. Zou je...
BERTRAND.

Daar doet u wel aan.. Alles goed bezien, is het beter op patrijzen te jagen. Mevrouw,
meneeren, uw dienaar. - Hier, Medor!
(Af.)

EDOUARD
(roept uit het raam).

Hola, hé, heeren, goede tijding, het was een valsch alarm!.. komt terug.. Ha, ha, ha!
een is in de modder gevallen... hij is heelemaal beslijkt!.. Komt terug! - Nicht, je zult
me aan het hof
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beschermen, je zult den keizer vertellen van de gevoelens van toegenegenheid en
eerbied die ik hem toedraag.
DE GRAVIN.

Edouard!
DE GRAAF.

Wat moet ik hun zeggen?
DE GRAVIN.

Laat mij maar begaan.

Veertiende Tooneel.
DE GRAAF, DE GRAVIN, EDOUARD, DE BARON, DE GRAAF DE FIERDONJON, DE MARKIES, DE
RIDDER. (De GRAAF DE FIERDONJON is heelemaal nat en beslijkt.)

DE GRAAF DE FIERDONJON.

O, dat vervloekte huis! Ik zal er voor de rest van mijn leven rheumathiek van houden!..
U zegt dus, dat er geen gevaar is?
DE GRAVIN
(tot den GRAAF DE FIERDONJON).

Wat is u overkomen, meneer
DE BARON.

Onder het loopen is hij in den vijver gevallen en de sleutel, dien hij in de hand hield
ligt op den bodem. Anders waren we al in het open veld. Maar ik zie Bertrand niet;
hebben de gendarmes hem gearresteerd?
DE GRAVIN.

Neen; maar de tijding, die wij zooeven kregen, is heel treurig, in zooverre, dat zij
onze plannen geheel in duigen werpt.
DE GRAAF DE FIERDONJON.

Als het anders niet is!....
DE GRAVIN.

Een onvoorziene slag treft ons. Wij zijn genoodzaakt onmiddellijk naar Parijs te
vertrekken. Mijn man is benoemd tot kamerheer van de keizerin; en daar hij zichzelf
en zijn vrienden zou compromitteeren, zoo hij weigerde...
EDOUARD.

Neemt hij het aan; hij offert zich op! Hij is er heelemaal terneergeslagen van, de
arme neef.
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DE GRAAF DE FIERDONJON
(ter zijde).

Kamerheer van de keizerin! Een mooie betrekking...
(luid.)

Zou ik mij een beetje mogen reinigen?
(Af.)

DE BARON.

Ik zie dat er voor mij hier niets meer te doen is.
(Af.)

DE GRAVIN
(doet hem uitgeleide).

Adieu, baron, wachten wij gelukkiger tijden af.
DE RIDDER
(tot den GRAAF).

Mijnheer des Tournelles, mijn zoon moet spoedig loten. Hij studeert te Parijs: het is
een beste jongen, zou hij niet door uw invloed..
(Hij spreekt zachtjes.)

DE MARKIES.

Daar u naar Parijs gaat, wilt u misschien wel een goed woordje voor mij doen bij
den rechter voor dat beroerde proces dat..
(Hij spreekt zachtjes.)

DE GRAAF.

Weest verzekerd, waarde vrienden, dat ik u nooit zal vergeten.. en wanneer ooit te
eeniger tijd.. Helaas!.. Nu, vaarwel, beste vrienden!
( DE MARKIES en de RIDDER af.)
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EDOUARD.

Welnu, nicht, wanneer word ik nu bekeerd?
DE GRAVIN.

Laat mij begaan; ik wil dat je binnen twee maanden kapitein bij de garde bent
(tot den GRAAF).

Beste, je moet al morgen naar Parijs gaan, en Hare Majesteit bedanken voor de gunst
die zij je bewijst.. ik zal je volgen zoodra mijn diamanten voor de hofpartijen in orde
zijn. Edouard zal mij naar Parijs vergezellen.
EDOUARD.

Ja, nicht, ik zal je naar Parijs brengen..
(ter zijde)

met slaande trom.
EINDE.
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Om de mensen*)
Toneelspel in drie bedrijven
door Marcellus Emants.
Personen:
RUDOLF TWENTE,
beeldhouwer,

33 jaar.

DOROTHEA, zijn vrouw,

22 jaar.

HERMAN, zijn broer,

30 jaar.

RIKA WOENSEL,

39 jaar.

GRIETJE, werkmeid bij
TWENTE,
JANS, keukenmeid bij
TWENTE,
DINA TER BORG.

} allen tussen de 20 en 25
jaar.

MIES VAN DOEVEREN.

} allen tussen de 20 en 25
jaar.

BETSY FRANCKER,

} allen tussen de 20 en 25
jaar.

ANTOINETTE DE WIND.

} allen tussen de 20 en 25
jaar.

Het stuk speelt in den Haag, op een Septemberdag, tussen 1 en 6 uur. De drie bedrijven moeten
zonder pauzen op elkander volgen.

*) Dit stuk werd onder de titel: ‘Door de praatjes’ op 18 November 1916 voor de eerste maal
door ‘Die Haghespelers’ opgevoerd. Waarom de oorspronkelike titel, die hier wordt hersteld,
werd veranderd, is te vinden in mijn opstel over de lijdensgeschiedenis van dit werk. Zie de
Maart aflevering van Groot Nederland 1917.
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Bedrijf I.
Het toneel stelt voor een smaakvol, artistiek, niet al te rijk gemeubeld vertrek.
In het achterdoek een brede, dubbele deur, die naar het salon geleidt en een kleinere deur,
die in de gang uitkomt. Rechts en links een zijdeur. Tafel, die als eettafel kan gebruikt worden;
buffet, kastje (tussen de twee achterdeuren) schrijftafel, een brede, zeer gemakkelike armstoel.
De kamer dient als eetkamer en tevens als huiskamer. Op de schoorsteenmantel en op het
buffet staan vazen en grote glazen. Bovendien op de schoorsteenmantel en op het kastje kleine
beelden. In twee vazen prijken dahlia's; in een andere asters. Op de schrijftafel staat een grote
boeket van lichte rozen. Op het buffet een fles Rijnwijn met glazen.

Toneel I.
DOROTHEA, JANS, later RUDOLF.

JANS
(schreiend voor DOROTHEA staande, die een brief lezend ook Het Vaderland in de hand houdt).

Och, mevrouw, zeg maar ja. Ik zou 't zo vreselik vinden, als ik moeder niet levend
terug zag.
DOROTHEA.

Dat begrijp ik, Jans en je moet ook stellig gaan; maar.. als je nu de trein van half
zeven eens nam, dan kon je eerst koken en toch je moeder van avond nog zien.
JANS.

Dat is wel zo, mevrouw; maar je kan toch niet weten.. en als ik haar laatste woorden
niet meer horen zou.. niet één keer meer lieve moe nog es tot haar zeggen kon.. m'n
hele leven zou ik me daar 'en verwijt van maken.
DOROTHEA.

Jawel; maar uit deze brief maak ik volstrekt niet op, dat de toestand al zó ernstig is.
En je weet hoe meneer er op gesteld is deze dag met me te vieren.
JANS.

Ik weet 'et, mevrouw; ik weet 'et. En als 't ook mijn moeder... m'n eigen moeder niet
gold, ik zou er heus niet aan denken u...
RUDOLF
(hoed in de hand van rechts binnentredend).

Wie jammert hier zo? Wat is er aan de hand?
DOROTHEA
(hem de brief gevend).
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Ach, Ru, 'en nare geschiedenis. Jans heeft bericht gekregen, dat de toestand van haar
moeder verergerd is en nu wil ze dadelik weg.
RUDOLF.

Nou.
DOROTHEA.

Op 'en gewone dag zou ik daar niets van zeggen; maar vandaag.. nu ik al, wat jij
graag eet, al in huis heb.. nu de Champagne al klaar staat...
RUDOLF.

Nou zullen we daar wel wat op vinden. Jans, ga jij maar, zo gauw je kunt, weg.
(geld uit zijn vestzak nemend).

Hier, voor reisgeld en 'en kleinigheid extra.. als er wat nodig is voor je moeder.
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JANS.

O, meneer, wat maakt u me gelukkig! Honderdduizendmaal dank. Ik ga dadelik.
(Door de kleine achierdeur af).

RUDOLF.

'et Arme schepsel. Ze is zo op die moeder gesteld.
DOROTHEA.

En jij hebt weer medelijden, hè? Ja, wie op jouw medelijden weet te spekuleren,
krijgt, geloof ik, al wat ie wil van je gedaan.
RUDOLF.

Jij hebt net even goed medelijden. Had je nou Jans hier willen houwen?
DOROTHEA.

Alleen tot zeven uur. Was dat zo erg?
RUDOLF.

Maar Do.
DOROTHEA.

Ja, Rudolf, 't is misschien 'en beetje hardvochtig van me; maar jij bent bij mij nummer
één. Ik weet hoe je er op gesteld was deze dag eens feestelik te vieren.
RUDOLF.

Zeker; maar dat kunnen we immers ook te Scheveningen doen.. bij Riche.
DOROTHEA.

Ja.. als je dat wilt. T'huis is anders gezelliger.
RUDOLF.

Dat ben ik met je eens; maar.. ach.. In 'en restaurant eten is voor 'en enkele keer ook
wel aardig. Vin je niet?
DOROTHEA.

Met jou vin ik alles aardig.
RUDOLF.

Nou, dan ga ik eerst naar 't postkantoor m'n aangetekende brief halen.
DOROTHEA.

Goed.. ja.
(RUDOLF, die heengaat, terugroepend)

Ru, heb je al gezien wat Het Vaderland je voor onze feestdag gebracht heeft?
(zij ontvouwt de krant).
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RUDOLF.

Het Vaderland?
DOROTHEA.

Een schitterende beoordeling van je laatste groep.
RUDOLF
(de krant aannemend, maar niet lezend).

Heb je 'm gelezen?
DOROTHEA.

Wel driemaal!
RUDOLF.

Ben je er mee in je schik?
DOROTHEA.

Dat kan je toch begrijpen.
RUDOLF
(de krant ineenfrommelend en in de snippermand gooiend).

Dan heeft 'et ding zijn taak volbracht.
DOROTHEA.

Maar Rudolf, zo'n mooie kritiek! Lees je die niet eens?
RUDOLF.

Do'tje lief, de lof komt als je geleerd hebt er geen waarde meer aan te hechten. Maar...
wat zijn er 'en bloemen bijgekomen. Dat zie ik nou pas. Dahlia's, asters; van wie
komt al dat moois?
DOROTHEA
(op de grote boeket op haar schrijftafel wijzend).

Deze rozen van mijn heer en meester.
RUDOLF.

Dat weet ik en hier heb je nog 'en extra-zoen er bij.
DOROTHEA.

De asters zijn van Jans en Grietje.
RUDOLF.

De meiden? Dat is lief. Geef Grietje wat lekkers te drinken. Jammer nou van die
Jans.

Groot Nederland. Jaargang 15

6

DOROTHEA.

Dan.. deze dahlia's van Mies van Doeveren en die andere van Dina ter Borg.
RUDOLF.

Zo. Van die kakeltjes. Nou.. al kletsen ze 'en beetje veel... zoals de meeste vrouwen..
't is toch hups van die kinderen.
DOROTHEA.

Dat is 't ook, Ru. Ach, ze menen 't goed en ik ben er je zo innig dankbaar voor, dat
ik weer fatsoenlike vriendinnen.. nu.. vriendinnen is misschien te veel gezegd.. maar
altans weer fatsoenlike kennissen heb... mensen, die me achten. Jij hebt nooit
ondervonden hoe afschuwelik 'et is, als de mensen niet met je om willen gaan.. als
ze je met de nek aanzien. Mij zal 't m'n leven lang heugen, dat ik toch maar van 'en
school ben weggestuurd, omdat de moeders van de andere meisjes niet verkozen,
dat hun kinderen met mij zouden praten.
RUDOLF
(haar liefkozend en sussend).

Nou.. nou...
DOROTHEA.

O, de mensen kunnen zo wreed zijn. En als ik nu nog zelf kwaad had gedaan! Maar
't was alleen om mama en m'n zuster. Wanneer ik daar weer aan denk...
RUDOLF.

Denk er niet meer aan, kleintje. Je moeder en je zuster zijn dood en jij bent immers
fatsoenlik gebleven. Wat voor aanmerkingen kunnen de mensen op jou maken?
DOROTHEA.

Neen.. nu kunnen ze niets meer zeggen. Maar als ik niet getrouwd was.. ach, Rudolf,
'en jeugd als ik heb gehad...
RUDOLF.

Kom... kom... Als Herman hier was, zou hij zeggen: Schwamm d'rüber.
DOROTHEA.

Hoe kom je zo ineens op Herman?
RUDOLF.

Ik heb 'em gisteren gezien.. op 'et Plein. Hij zag mij niet... tenminste hij deed alsof.
DOROTHEA.

Rudolf, over Herman heb ik al lang eens met je willen praten. En nu je toch z'n naam
noemt.. Ik vind 'et zo naar, dat jullie gebroeljeerd blijven en.. nog wel om mij.
RUDOLF.
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Trek je daar niets van aan. Wel beschouwd hebben Herman en ik elkaar nooit kunnen
uitstaan. Hij vond mij heerszuchtig, pedant... weet ik wat nog meer. Ik vond hem lui,
egoïst, onoprecht, treiterig, altijd geneigd iemand 'en lelike kool te stoven.
DOROTHEA.

Oordeel nu niet zo hard. Dat Herman jaloers van je is...
RUDOLF.

Om jou.
DOROTHEA
(eenvoudig).

Ook; maar niet alleen. Hij is veel minder begaafd dan jij en heeft altijd bij jou moeten
achterstaan. Kom.. we moesten eens wat aan hem doen... altans vrede sluiten.
RUDOLF.

Nou.. als jij dat wenst... ik zal er es over denken. Spijt'et je al, dat je hem niet genomen
hebt?
DOROTHEA
(lachend).

Zou je dan eindelik ook eens jaloers worden?
RUDOLF.

Jaloers-zijn is wantrouwen. Moeten wij elkaar gaan wantrouwen?

Groot Nederland. Jaargang 15

7

DOROTHEA.

Neen; dat zeker niet; maar..
(enigszins koket)

voor 'en man is 't nooit goed als hij zich zo heel veilig voelt.
RUDOLF
(lachend).

Voor mij wel, hoor. Maar nou ga ik m'n aangetekende brief halen. Ik hoop, dat 'et
kontrakt er in zit. Denk 's aan, Do: 'en vaste afzet voor m'n beeldjes in 't buitenland.
Wat zou 't aardig zijn, als dat kontrakt net op onze trouwdag aankwam.
DOROTHEA.

Dat zou 't. En dan gaan we van avond naar Scheveningen?
RUDOLF.

Juist. Dus: eerst ga ik naar de post, dan kom ik even t'huis; daarna ga ik naar Ada
Duurs en als ik die les gegeven heb, pakken we lijn tien. Groot toilet, hoor. Trouwdag
en verjaardag tegelijk. Van daag moet je er nog bekoorliker uitzien dan anders.
DOROTHEA.

Meneer zal op z'n wenken bediend worden.
RUDOLF.

Tot straks dan.
(hij geeft DOROTHEA nog een zoen en gaat door de kleine achterdeur af; DOROTHEA neemt de
rozen op, ruikt er aan, en kijkt tevreden en blij om zich heen)

Toneel 3.
DOROTHEA, GRIETJE.

DOROTHEA
(als er getikt wordt).

Binnen.
GRIETJE
(met een boeket rozen in de hand door de kleine achterdeur opkomend)

Mevrouw.

Groot Nederland. Jaargang 15

DOROTHEA.

Nog meer bloemen? En zulke beelderige rozen! Van wie komen die?
GRIETJE.

Het kaartje hangt er aan.
DOROTHEA
(het kaartje lezend).

Betsy Francker. Heeft die ook aan onze feestdag gedacht? Dat had ik niet verwacht.
GRIETJE.

Wel mevrouw.. onze meneer wordt genoeg besproken.. in de hele stad. Ja, als ze je
in de krant zetten...
DOROTHEA.

Dan gaat je naam door 't hele land. Niet waar?... Ja... Is er nog 'en vaas vrij, Grietje?
GRIETJE.

O, nog wel drie.
(een vaas halend)

Ja, zulke mooie beeldjes te kunnen maken.. Naar die twee hier op de schoorsteen
kijk ik altijd met plezier. Is deze vaas goed?
DOROTHEA.

Die is best. Zet nu deze dahlia's op 't buffet.
(DOROTHEA zet de rozen op de schoorsteenmantel., GRIETJE de dahlia's op 't buffet).

Zo. Nu ziet 'et er hier toch echt feestelik uit.
GRIETJE.

Dat zal waar zijn, mevrouw.
(Terwijl GRIETJE door een zijdeur heengaat en DOROTHEA nog eens bewonderend om zich
heen kijkt en 't een en ander verplaatst, komt HERMAN door de kleine achterdeur op.)
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Toneel 4.
DOROTHEA, HERMAN.

HERMAN
(rozen in een papier gewikkeld in de ene hand en zijn hoge hoed in de andere. Hij draagt een geklede
jas, die glanst van ouderdom).

Goeie middag!
DOROTHEA
(verbaasd).

Gut, Herman, jij... hier?
HERMAN
(doende alsof hij weer weg wilde gaan).

O, als ik onwelkom ben...
DOROTHEA
(snel naar hem toegaand en hem terughoudend).

Wat betekent dat? Wil je eens gauw binnenkomen? Ik mag toch verwonderd zijn,
dat je ons nu pas 'en bezoek brengt.. presies 'en jaar na mijn trouwen.
HERMAN
(zeer langzaam sprekend).

Ik kom jou.. jou zie je, gelukwensen .. met je verjaardag. Vergun me je bij deze
gelegenheid 'en paar bloemen aan te bieden... uit 'en goed hart, maar 'en schrale beurs.
DOROTHEA
(de rozen aannemend).

Herman, dat vind ik heel lief van je en ik dank er je hartelik voor.
(Zij steekt hem de hand toe, die hij aanvat. Als hij er een kus op mil drukken, aarzelt hij).

HERMAN.

Of... mag ik niet...
DOROTHEA.
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Waarom zou jij me geen zoen op m'n hand mogen geven? Je bent nu toch m'n zwager
geworden?
HERMAN
(met ironie en enigszins bitter).

't Is waar ook. Ik ben nu toch je zwager geworden. Ach, lieve hemel!
(hij kust haar de hand).

DOROTHEA
(de rozen uit het papier nemend).

O, maar die rozen zijn heel mooi. En wat ruiken ze lekker. Verrukkelik! Zou je me
even van 't buffet die grote vaas willen geven?
HERMAN
(naar het buffet gaande).

Met genoegen. Deze?
DOROTHEA.

Neen, die in 't midden.
(Zij steekt een roos op haar borst).

HERMAN.

A, die mooie.
DOROTHEA.

Juist. Schenk er maar dadelik water in. De karaf staat ook op 'et buffet.
HERMAN
(water inschenkend).

Jongen, wat ben je al in de bloemen gezet.
(Hij geeft haar de gevulde vaas aan).

DOROTHEA.

Niet waar? Dankje
(Zij plaatst de rozen in de vaas op de schrijftafel).

Ziezo. Nu kom je eens hier naast me zitten.
HERMAN.

Zo'n ereplaats voor mij en zo'n ereplaats voor m'n roos? Wel, wel.
DOROTHEA.
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Je weet niet, Her, hoe plezierig ik 'et vind, dat je toch eindelik gekomen bent. Rudolf
en jij hebt geen andere familie dan elkaar. Niet waar? En daarom vond ik 'et zoo'n
naar idee, dat jullie om.. om mijnentwil elkaar nooit meer zagen. Haast had ik gezegd,
door mijn schuld, hoewel ik er toch geen schuld aan heb. Dat zal je moeten toegeven.
HERMAN.

Zeker; maar jij Do.. jij met je gevoelige hart, jij moet 'et
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begrijpen, dat ik er niet gauw toe komen kon eens te gaan kijken hoe gelukkig je
was.. met 'en ander.. nog wel met m'n ouwere broer, die me nooit heeft kunnen
uitstaan. Ja, dat is toch maar de chose.
DOROTHEA
(ernstig).

Her, ik weet, dat je altijd zo slecht over Rudolf gedacht hebt; maar je doet hem
onrecht.. geloof me. Als hij op 't ogenblik t'huis was...
HERMAN.

Zou ik niet hier zijn.
DOROTHEA.

Zou ik je kunnen bewijzen, dat Ru met de beste bedoelingen voor je bezield is.
HERMAN
(opspringend).

Ach, lieve hemel, dat zei hij immers vroeger ook. En toch snoepte hij jou me af,
nadat hij.. God betere 't.. je door mij had leren kennen. Dat ik je zo gemakkelik heb
los gelaten.. ach, jij verlangde 't, en hij was m'n broer; maar
(met dreigend gebaar)

als 'en ander me dat geleverd had.. ik zou hem vermoord hebben!
DOROTHEA
(goedig en zonder ironie).

Herman, jongen, je hadt niets gedaan.
HERMAN
(heftig en sneller sprekend).

Jij kent me niet, Do Je hebt me nooit gekend.
DOROTHEA.

Zó hartstochtelik hield je niet van me.
HERMAN.

Geloof je dat?
DOROTHEA.

Ach...
HERMAN.

Rudolf zei 't.. dat is zo.. en jij keek door zijn ogen.
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DOROTHEA.

Je wist ook veel te goed, dat ik op jou in 't geheel niet verliefd was. Ik mocht je wel,
zeker.. je was lief voor me.. en je kon erg grappig zijn; maar als ik naar jou geluisterd
had, zou 't toch alleen geweest zijn om weg te komen uit 'et huis van mijn
(met bitterheid)

respektabele moeder.
HERMAN
(weer langzamer sprekend en plaats nemend).

Do, je hebt verstandig, heel verstandig gedaan mij niet te nemen. Wat was ik voor
'en vent? Ach, lieve hemel! Grappig.. o ja. 'en Getapte kerel! De lui, die me nu de
rug toekeren, haalden me toen aan, omdat ik droog komiek kon zijn.. Maar ik was
immers te lui en te dom om me bijtijds 'en positie te maken.
DOROTHEA.

Te lui.. misschien, maar te dom...?
HERMAN.

Neen, neen, Do. Rudolf heeft me die waarheid zo dikwels onder m'n neus gewreven,
dat ik de lucht er van m'n levenlang niet meer kwijtraak.
DOROTHEA.

Vergeet niet, Her.. dat jij me toen over heel iets anders sprak dan over.. trouwen.
HERMAN.

Omdat ik niet aannemen kon, dat jij 'en huwelik verlangde; maar hadt je me gezegd...
DOROTHEA.

Met je welnemen...
HERMAN.

Dat ik je niet dadelik over trouwen gesproken heb? Hoe stond 'et
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huis van je moeder bekend? Jullie meisjes moesten als lokvinken dienen en mama
haalde de vangst binnen. Ach.. Schwamm d'rüber. 't Is geleden, en de liefde... lieve
hemel! Zo'n arme slokker als ik denkt daar al lang niet meer aan. En toch.. Als je mij
getrouwd hadt, zou je geen man gekregen hebben, die af en toe in de krant met ere
genoemd wordt.. dat is zo; maar wel 'en man, die de aarde te koud had gevonden
voor jouw voeten. En jij hadt aan mij 'en goed werk kunnen doen. Want voor jou
had ik alles aangepakt, was ik alles geworden. Om 't jou goed te kunnen geven, had
ik me graag de verveling getroost van dag uit dag in op 'en kruk te zitten. En dan had
ik 's avonds in de maatschappij 'en beter figuur geslagen dan nu als piano-virtuoos.
En wat voor 'en virtuoos! Ach, lieve hemel!
DOROTHEA
(nadenkend en medelijdend).

Hoe kan 'en mens z'n leven zó bederven. Arme Herman. Had je tenminste de erfenis
van je vader maar niet doorgebracht.
HERMAN.

Die zou nu immers toch verdwenen zijn in de zakken van m'n vroegere vrienden.
Ach.. Schwamm d'rüber! Voor die paar senten heb ik lol gehad.. en jou leren kennen.
Do, ik had rijk moeten zijn, schatrijk; dat is de chose. Als ik in 'en automobiel had
kunnen rondrijden, renpaarden houwen, met 'en bloem in m'n rok in de opera hangen
en al wat er zo verder bij hoort, dan zou ik heus onder de Haagse leeglopers niet de
minste der broederen geweest zijn. En dan hadt jij wel anders en beter over me
gedacht. Mijn hemel, renteniers moeten er toch ook zijn. Ik weet wel, dat m'n
voortreffelike broer me zelfs in 'en automobiel geminacht zou hebben; maar ik zou
er vrolik in gebleven zijn.. zo vrolik als ik vroeger was en...
DOROTHEA.

Als je nu weer worden moet.
HERMAN.

Neen, Do; mijn vrolikheid heb ik begraven en niet eens in 'en eigen graf. Mijn
vrolikheid ligt hier.. bij jou. Maar wat zal ik nog langer over mezelf praten; ik kom
immers voor jou. En jij ziet er zo fris, zo opgeruimd.. zo.. gelukkig uit...
DOROTHEA.

Ik ben ook heel gelukkig!
HERMAN.

Benijdenswaardige Rudolf. Vertonen jullie dus 'et zeldzame schouwspel van 'en
vlekkeloos gelukkig huwelik?
DOROTHEA.

Ja, dat mag je gerust zeggen.
HERMAN.

Nooit eens woorden, nooit, nooit, nooit?
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DOROTHEA
(lachend).

Nu.. kleine wrijvingen hebben we wel eens; dat zal ik niet ontkennen.
HERMAN.

Toch?
DOROTHEA.

Maar we zijn zo gauw weer verzoend. Rudolf zegt, zulke botsinkjes komen in de
eerste jaren van elk huwelik voor.
HERMAN.

Indien de éne helft zo autoritair is als mijn voortreffelike broer. Tja.
DOROTHEA.

'en Beetje autoritair is Rudolf zeker; daar heb je gelijk in;
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maar.. ach Her, we hebben allebei onze fouten en wie heeft ze niet? Ru is in elk geval
door en door goed en houdt ie eenmaal van je, dan heeft ie ook alles voor je over.
HERMAN.

Ja, dat is waar. Als ie eenmaal van iemand houdt, laat ie niet gauw los. Zo iets
bulhondachtigs.
DOROTHEA.

Nu, is dat niet mooi? Neen Her, op hem schimpen mag je niet.
HERMAN.

Jaloers van hem zijn ook niet?
DOROTHEA.

Wees nu maar tevreden, dat je m'n zwager bent geworden.
HERMAN.

En je de hand mag kussen, niet waar? Ja, voor 't dinee was ik niet goed genoeg; maar
ik word gevraagd op de kliekjes.
DOROTHEA.

Kom je dan niet graag intiem?
HERMAN.

Als je 't zo opvat...
DOROTHEA.

Waar houd je ook weer van?
(zich bezinnend)

O, ja, van Rijnwijn, net als Ru; maar roken doe je niet. Goed onthouwen?
HERMAN.

Uitmuntend; maar.. Rijnwijn drinken heb ik ondertussen verleerd.
DOROTHEA.

Verleerd? Helemaal verleerd?
(medelijdend)

Gaan de zaken dan zó slecht?
HERMAN.

Ik kan me voeden, en er zijn er heel wat, die zelfs dat niet kunnen.
DOROTHEA.

Alleen maar voeden? Niet meer?
HERMAN
(zijn glimmende jas bekijkend).
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Vin jij, dat ik me ook kleden kan? Ik niet. Ja, als m'n hoed even mooi glom van
nieuwheid als m'n jas van ouderdom; maar...
DOROTHEA.

Is 't dan zo treurig met je gesteld? Hè, wat vind ik dat verdrietig?! Daar hebben we
heus niets van geweten. Dat geloof je toch, niet waar?
HERMAN.

Zeker! Wie stelt nu belang in de toestand van arme bloedverwanten?
DOROTHEA.

Hè, Her. Hoor 's, van nu af wordt alles anders. Ru zal je natuurlik helpen; voortaan
kom je hier geregeld eten, en...
HERMAN.

Ho, ho! Ik me hier inkwartieren.. Ru's wijn drinken... Ru's geld aannemen.. 'en
parasietenleven leiden? Ik heb 't wel ellendig... veel ellendiger dan jij beseffen kunt,
maar daarvoor.. neen, Do, daarvoor heb ik nog te veel eergevoel.
DOROTHEA.

Zo te spreken, Her, is niet mooi van je. Dat jullie helemaal van elkander vervreemd
bent, heb ik me vreeselik aangetrokken. Nu kan alles weer in orde komen. Mag jij
dan koppig zijn en...?
HERMAN.

Als ik 't niet was.. zou ik dan jou 'en genoegen doen.. 'en groot genoegen?
DOROTHEA.

'en Heel groot genoegen.
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HERMAN.

Zeg dan maar wat je van me verlangt!
DOROTHEA.

Dat je met Ru je verzoent en hier net zo dikwels komt en net zolang blijft als je zelf
lust hebt.
HERMAN.

Voor jou dan.. voor jou. Want anders.. Al is nu tussen ons beiden alles uit.. wat ik
begrijp en wat ook goed is.. voor jou.. jou en Ru altijd samen te moeten zien
(met een zucht)

Maar enfin..
(hij staat op als om heen te gaan)

, als jij 't verlangt...
DOROTHEA.

Wou je al gaan? Rudolf kan elk ogenblik t'huis komen. Hij is maar even naar de post.
HERMAN
(op zijn horloge kijkend).

'en Paar minuten heb ik nog wel.
DOROTHEA.

Kan ik je onderwijl niet iets geven? 't Is nog wel vroeg; maar... misschien al 'en glas
wijn.. Ik heb hier Rijnwijn.
HERMAN.

Neen... ach neen; ik moet nog les geven.
DOROTHEA.

Dan 'en snoeperijtje. Daar hield je vroeger toch ook van.
(Zij krijgt een paar trommeltjes uit het buffet).

HERMAN.

Nou.. geef me dan maar 'en snoeperijtje. Ondertussen ga ik eens in die zorg van je
zitten. Die stoel lokt me al zo lang.
(zich in de stoel neervlijend).

Jongen, wat zit' en mens daar lekker in. Heerlik moet 'et wezen daar 'en dutje in te
doen. Hè.! Zo'n zachte zitting en rug heb ik in lange tijd niet onder me gehad. Op
m'n lessen geven ze me altijd van die ellendige, harde Weenerstoelen. Mischien wel
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uit angst, dat ik er anders bij in slaap zou vallen.. of dat ik hun mooie goed vuil zou
maken.
DOROTHEA
(de trommeltjes voor hem neerzettend).

Krakelingen, Goudse spritsen, pralines. Je treft 'et, dat ik van daag zo veel in huis
heb.
HERMAN.

Pralines... daar was ik vroeger dol op
(hij neemt er een).

Exquis, hoor. Zeker Brusselse waar.. van Meijers.
DOROTHEA.

Juist.
HERMAN.

Dacht ik 'et niet. Hè, toch wel 'en genot weer eens in 'en aangename omgeving te
mogen uitrusten.. niet binnen 'et uur te worden weggekeken. En... 't is 'en artistiek
gezellig nestje hier; dat moet gezegd worden. Ja, Ru heeft altijd wel geweten zich
'et goeie, 'et mooie en 'et lekkere van dit ondermaanse te verschaffen. Trouwens.. als
alle kunstenaars.
(Hij snoept weer).

Geeft ie nog veel lessen?
DOROTHEA.

In 't geheel niet meer.
HERMAN.

Wat?
DOROTHEA.

Hij begint genoeg te verdienen met de verkoop van z'n beeldjes.. Vooral in 't
buitenland.
HERMAN.

Zo.. is dat de chose.. Dus.. sukses. Komaan.. komaan. Dat moet ik dan toch eens aan
mevrouw Drost vertellen.
DOROTHEA.

Mevrouw Drost.. wie is dat?
HERMAN.

Ach.. 'en dame, bij wie ik les geef.. aan d'r twee lelike dochters.
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DOROTHEA.

Kent die Rudolf?
HERMAN.

Kennen... neen; maar ze ziet hem nog al dikwels... driemaal in de week zegt ze..
ingaan aan de overkant.. bij 'en zekere juffrouw Duurs.
DOROTHEA.

O, Ada Duurs, 't Is waar, aan die geeft ie nog les.
HERMAN.

Aan die alleen? Hé!
DOROTHEA.

Ja. 't Is 'en arm, ongelukkig meisje, die zorgen moet voor 'en gebrekkige moeder. Ru
heeft altijd erg medelijden met haar gehad.
HERMAN.

O, zo! Kweekt ie uit medelijden 'en konkurente? Nu.. dat is mooi.. haast al te mooi!
DOROTHEA.

Hij zou haar graag zo ver brengen, dat ze van haar kunst kon bestaan; maar 'en heel
groot talent schijnt ze niet te bezitten.
HERMAN.

Ten minste.. Volgens mevrouw Drost komt ie er nu al twee jaar lang driemaal per
week aan huis. Als die Ada dus nog altijd niet op eigen wieken drijven kan, zal er
van hoogvliegen wel niet veel inkomen!
DOROTHEA.

Iedereen hoeft nu ook geen Michael Angelo te worden. Kom, neem nog 'en praline.
HERMAN
(nemend).

Daar heb je gelijk in, maar 't is toch vreemd, dat zo'n meisje niet trouwt.
DOROTHEA.

Weet je dan niet, dat ze stokdoof is?
HERMAN.

Nu ja.. stokdoof; maar mooi.. zelfs heel mooi. Heb je haar nooit gezien?
DOROTHEA.

Neen.
HERMAN.

Ook geen portret?
DOROTHEA.
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Neen.
HERMAN.

Dat zal Rudolf toch wel hebben.. in de een of andere la.. of doos.. of kast.
DOROTHEA
(opspringend)

Getoond heeft hij 't me nooit.
(Zij zoekt in een schrijftafel en in een paar laden).

Neen, hier is niets.. niets.
HERMAN.

Hoe vreemd
(na een stilte).

Dat Ru vroeger bij haar moeder op kamers heeft gewoond, weet je zeker. Toen hij
met jou geëngageerd raakte, heeft ie natuurlik die kamers opgezegd.
(na een stilte)

En daarna heeft mevrouw Duurs ze nooit meer te huur gezet. Ze schijnt dat geld dan
toch niet zo nodig te hebben gehad... of... ze heeft 't nu niet meer nodig.
DOROTHEA.
(een beetje geprikkeld).

Ze leeft van 'en klein pensioen. Dat is al wat ik weet. Maar.. wat ben jij goed ingelicht!
Alles van die mevrouw Drost?
HERMAN.

Alles.. neen. Ach, lieve hemel, ik zou er je niet over gesproken hebben, maar... als
je toch van Ru zelf weet, dat hij aan die Ada nog les geeft!
DOROTHEA.

Waarom zou je er me anders niet over gesproken hebben? Steekt er dan kwaad in,
dat Ru die les heeft aangehouden?
HERMAN.

Neen.. o, neen.. dat niet! Ik heb wel 's horen zeggen, dat mede
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lijden en liefde tweelingzusjes zijn, die je goed moet kennen om ze te kunnen
onderscheiden; maar dat geldt natuurlik hier niet. Jullie zijn zó goed samen... hij
vertelt jou alles.. en dus... Aan de andere kant... of nou de mensen... mensen als
mevrouw Drost... of die er geen kwaad van denken... dat is 'en tweede chose.
DOROTHEA
(verontwaardigd).

Waar bemoeit dat mens zich mee!
HERMAN.

Daar heb je gelijk in; maar ach.. als je in zo'n eenzame, afgelegen straat woont en je
ziet iemand geregeld.. om de andere dag.. 'en huis binnengaan, waar 'en mooi meisje
woont.. 'en heel mooi meisje zonder vader en zonder fortuin...
DOROTHEA.

Is dat dan voldoende om...?
HERMAN.

Wie oordeelt er niet naar de schijn? Dat doen zelfs de lui, die er 't heftigst tegen te
keer gaan. Daarom zeg ik altijd: de schijn is nog gevaarliker dan 'et wezen.
DOROTHEA
(ernstig en enigszins opgewonden).

Hoor eens Her, dat Ru me niet bedriegt, daar ben ik zeker van. Tot 'en laagheid is
hij niet in staat.
HERMAN.

O neen!
DOROTHEA.

Vertel dat gerust, kompliment van mij, aan je mevrouw Drost.
HERMAN.

Als je daarop staat.. mij wel. Maar, of 'et de zaak beter zal maken. Ik zou zo denken...
integendeel.
DOROTHEA.

Wat? Als ik zeg.. ik, z'n vrouw.. er is niets van aan... we zijn zo goed en lief samen
als man en vrouw maar kunnen wezen.
HERMAN.

Dan snap je toch, dat zulke mensen hun schouders ophalen... geheimzinnig lachen...
en... nu ja... en blijven geloven, wat ze eenmaal geloven willen. Het verwondert me
al, dat je nog geen anonieme brief gekregen hebt. Of...?
DOROTHEA
(schrikkend).
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Een anonieme brief? Neen.
HERMAN.

Zo vreemd zou 'et niet zijn. Iedereen heeft wel 'en goeie vriend of 'en goeie vriendin,
die behoefte gevoelt langs die meer en meer gebruikelike weg haar overkropt gevoel
lucht te geven in 'et belang van de algemene zedelike wereldorde.
DOROTHEA.

Ik gelukkig dan niet.
HERMAN.

Des te beter. Trouwens.. als jullie 't zo eens bent.. ach lieve hemel, wat zal je je dan
om al die dingen bekommeren! Laat de mensen praten, laat ze schrijven.. en ga je
gang. Ru heeft 'en positie.. Ru is gezien.. jullie hoeft dus niemand naar de ogen te
kijken. Jullie hoeft niet te huichelen.
DOROTHEA.

Dat hoeft geen mens.
HERMAN.

Maar dat doet haast iedereen. En doe je 't niet.. dan wordt 'et toch van je ondersteld!
Heb jij vriendinnen, die je oprecht.. ongevraagd hun mening zeggen en van wie je
alles geloven kunt, wat ze omtrent zich
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zelf wel kwijt willen zijn? En ben jij tegen hen oprecht.. volkomen oprecht? Herejee!
Oprecht zijn is immers 'et eerste, dat onze ouwers ons afleren. Dat noemen ze dan
hun kinderen 'en opvoeding geven!
DOROTHEA.

Nu ja; maar Ru.. neen geloof me, Ru is oprecht genoeg.. soms zelfs te oprecht.
HERMAN.

O ja! Ru.. die is in alles.. biezonder! Maar.. neemt Ru alleen z'n hoed af voor mensen,
die hij hoogacht? Zegt Ru aan z'n kunstbroeders hoe lelik hij hun werk wel vindt
DOROTHEA.

Presies zeggen wat je denkt en voelt.. neen.. dat...
HERMAN.

Doet Ru net zo min als ieder ander mens. Dat is de chose. Dat ie er mooie theorieën
op na houdt.. bekend. Waar zijn.. altijd waar zijn... in je werk en in je leven. Je nooit
bekommeren om lof of blaam. Prachtig; maar heeft ie daar al veel plezier van gehad?
Is hij nu 'en gevierd artiest... gevierd naar verdienste... zo gevierd als anderen, die
hij ougeveer met zich zelf gelijk stelt?
DOROTHEA.

O, dat Rudolf meer eer verdient, dan de mensen hem geven... dat zal waar zijn.
HERMAN.

Ja, lieve hemel.. al neemt geen mens de leugen in bescherming, dat wil nog niet
zeggen, dat iedereen op de waarheid biezonder gesteld is. Denk je eens in, dat ik aan
de mensen ging zeggen: jullie kinderen kunnen zo lang als ze willen op de piano
klimperen, leren doen ze toch niemendal; want al hadden ze talent.. wat mijn
leerlingen nooit hebben.. ik zou 't niet tot ontwikkeling kunnen brengen. Ach hé! Pa
verontwaardigd, moe verontwaardigd.. en ik de deur uitgetrapt. Neen, als je van de
huichelarij eten moet, dan leer je wel inzien, wat je aan de mensen dient te geven
om duiten, achting, eer en al wat je verder verlangt van hen terug te krijgen. Dat is
de chose. En dank je er voor je naar hun eisen te plooien, dan kan je toch niet vergen,
dat ze je daar erg vriendelik voor aankijken of je lof uitbazuinen!
DOROTHEA.

Ik geloof wel, Her, dat je daar niet geheel en al ongelijk in hebt; maar...
HERMAN.

Ik kan me niet als Ru de weelde veroorloven van te leven in idealen.. om te dolen in
hogere sferen. Ik ben geen grrroot artiest... zelfs niet in m'n eigen schatting. Ik leef
maar laag bij de grond.. heel laag zelfs; maar.. of mijn ogen daardoor niet eens wat
zien, waar Ru's ogen blind voor zijn.. of mijn oren niet veel te horen krijgen, dat tot
de zijne niet doordringt..
(na een stilte)
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Och, maar wat kan jou dat alles schelen. Als jullie 't goed.. best zelfs met elkander
kunt vinden.. wat kunnen de mensen je dan voor kwaad doen? Dan ben je immers
onkwetsbaar!
DOROTHEA.

Ru zegt altijd: doe zo goed mogelik wat je denkt, dat goed is en laat dan vrij oordelen
en veroordelen wie oordelen en veroordelen wil.
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HERMAN.

Dus presies wat ik zeg; maar met en beetje mooiere woorden.
DOROTHEA.

Ja, goed.. maar...
HERMAN.

O, ze kunnen 't je heel lastig en onaangenaam maken.. dat snap ik. Ze hebben maar
te zinspelen op ouwe toestanden. Niet waar? Daar weet jij alles van. Maar...
(op zijn horloge kijkend)

Drommels, wat gaat die tijd gauw voorbij, als je gezellig zit te babbelen.
DOROTHEA.

Ik begrijp niet, waar Ru zo lang blijft. Maar als je nu al weg moet, kom je dan gauw
eens terug?
HERMAN.

Kan ik er jou 'en genoegen mee doen.. dan.. zo gauw je wilt. Mits.. ja, dat is waar..
mits Rudolf er niets tegen heeft.
DOROTHEA.

Als ik't hem vraag.
HERMAN.

Komaan; heb je zóveel macht over m'n autoritaire broer?
DOROTHEA.

Zóveel macht is er heus niet toe nodig om Ru iets goeds te laten doen.
HERMAN.

Wat 'en aanbidding! Ru mag jou wel op de handen dragen. En dat je mij ook 'en
plaatsje onder jullie dak wilt inruimen... Do, je weet niet wat je me daarmee doet.
Ach, wat 'en déclassé is, hoef ik jou niet te vertellen; maar van mijn bestaan kan je
je toch geen voorstelling maken.
DOROTHEA.

Arme Her!
HERMAN.

T'huis: ouwe lorren om me heen.. overal stof, vuil, vlekken. 'en Dienstmeid, die je
met geen tang zoudt aanraken. En dan les geven aan halve idioten of voor 'en daalder
per avond deuntjes spelen in cinema's en andere gelegenheden van minder, ja soms
van heel min allooi. Ba!
DOROTHEA.

Had ik 'et maar eer geweten.
HERMAN.
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Maar als ik nu hier eens in en uit mag lopen zonder me te laten aandienen.. als ik me
in deze behagelike omgeving neer mag vlijen en met jou mag keuvelen
(met ironie)..

Ru's beeldjes bewonderen..
(hij heeft er een opgenomen, bekeken en zet het weer neer),

warempel, Do, dan zal ik me weer mens.. fatsoenlik mens gaan voelen.. dan krijg ik
misschien weer schik in m'n leven.
DOROTHEA.

Heerlik zou ik 'et vinden, als ik je die schik in je leven weer geven kon.. hoor Her!
Kom dus gauw, hè? 's Avonds zijn we haast altijd t'huis; tussen vijf en zes uur meestal
ook. En zijn we nu weer goeie vrienden, heel goeie vrienden?
HERMAN.

Heel, heel goeie vrienden. En denk nu maar niet meer aan 't geen ik je gezegd heb
van de mensen en de praatjes.
DOROTHEA.

Neen, hè?
HERMAN.

Schwamm d'rüber! Wel zeker. Saluut! En tot weerziens.
(af).

DOROTHEA
(alleen. Zij gaat eerst opgeruimd weer eens haar bloemen bekijken en verzetten, blijft dan op eens
peinzend stil staan).

Doof.. maar mooi.. heel mooi.
(Daarna gaat ze weer zoeken in laden en dozen.)

Allemaal bekende gezichten.. alleen bekende gezichten. Toch vreemd.
(Zij blijft peinzend staan).
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Bedrijf II.
Zelfde kamer als in Bedrijf I.

Toneel I.
(Dit toneel moet zeer vlug gezegd worden).

DOROTHEA, RIKA, ANTOINETTE, BETSY, later MIES, nog later DINA.

DOROTHEA, RIKA, ANTOINETTE, BETSY zitten samen te praten; de teetafel staat dicht bij
DOROTHEA; trommeltjes en doosjes met snoeperijen staan op tafel. Geroezemoes van stemmen.

RIKA
(niet dwaas opzichtig, maar toch te kleurig en te jeugdig voor haar leeftijd gekleed).

Ik weet 'et zeker. Hij heeft de staat voor twee miljoen bestolen.
(Hernieuwd geroezemoes van stemmen).

DOROTHEA.

Hemeltje-lief, nu vergeet ik helemaal jullie snoep en tee aan te bieden.
RIKA.

En ik snak naar tee.
ANTOINETTE.

Ik geen tee.
BETSY.

Wat heb je voor snoep?
DOROTHEA
(zij is opgestaan en toont de trommeltjes).

Zoute krakelingen, Goudse spritsen, Haagse hopjes, fondants, pralines.
ANTOINETTE.

Snoepen doe ik nooit.
RIKA.

Ik wil wel 'en Goudse sprits en stromen tee.
BETSY.

Geef mij 'en praline. Chokola kan ik altijd eten.. zelfs midden in de nacht.
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(allen lachen).

DOROTHEA
(die de trommeltjes heeft aangeboden).

Asjeblieft. Zeg, ik heb jullie maar hier in de huiskamer ontvangen voor de
gezelligheid. Als er deftige vizite komt, wip ik even over naar 't salon.
RIKA.

Weten jullie 'et andere grote nieuws al? 'et Engagement van van Overvoorde met
Suze Damberts is... af.
ANTOINETTE.

Ziet er 's aan.
(hernieuwd geroezemoes van stemmen).

DOROTHEA.

Maar waarom?
RIKA.

Hij kan 't niet velen, dat zij rookt en zij kan 't niet uitstaan, dat hij zich parfumeert.
luid gelach en geroezemoes van stemmen).

BETSY.

En dat was nu 'en Jugendliebe.
DOROTHEA
(terwijl de deur opengaat en MIES VAN DOEVEREN binnentreedt)

Gut, daar heb je Mies van Doeveren ook.
MIES.

Dag Do. Wel, wel. Van harte gelukgewenst. Nog vele malen na deze. Heb je m'n
bloemen ontvangen? En waren ze naar je smaak? Ik hoop van ja; maar...
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DOROTHEA.

Ze zijn beelderig, hoor. Dank je hartelik en ga zitten.
MIES
(handen gevend).

Zo Rika, zo Betsy, zo Antoi.
BETSY.

Ça va bien?
ANTOINETTE.

Gaat 'et goed?
RIKA.

Veel nieuwtjes gehoord sedert eergisteren?
MIES.

Nieuwtjes?
(DOROTHEA biedt haar snoep en later tee aan).

O ja, Dank je. Verbeeld je: Van Kerken.. je weet wel de majoor van de huzaren...
die heeft 'en week kamerarrest. Is 't niet om te gillen?
(allen lachen).

Anna zei: t'huis stikken we van 't lachen, dat papa met z'n dikke knevel gestraft wordt,
alsof ie 'en baardeloze schooljongen was.
(allen lachen).

ANTOINETTE.

Hè, ziet er 's aan.
BETSY.

Un major!
DOROTHEA.

Hoe vernederend voor z'n vrouw en z'n kinderen.
MIES.

Maar ik zeg je: ze schateren er om.
DOROTHEA.

Dan lachen ze hem uit.
RIKA.

'et Moet tegenwoordig 'en rare boel zijn bij 't militair.
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MIES.

Daar moet je van Dorsen maar es over horen.
ANTOINETTE.

En mijn papa. Weet je wat die zegt?
ALLEN.

Nu?
ANTOINETTE.

Toen ik tot m'n bezinning kwam, zegt ie, ben ik dadelik de dienst uit gegaan.
(allen barsten in lachen uit; hernieuwd stemmenrumoer).

DOROTHEA
(als de deur langzaam open gaat).

Wie komt daar nog?
MIES
(zacht).

Geen onbekende hoop ik.
RIKA
(zacht).

'en Vreemde eend in de bijt?
BETSY
(zacht).

'en Störenfried?
DOROTHEA.

Wel neen. 't Is Dina ter Borg.
RIKA.

De bijziende kip.
DOROTHEA.

Dien, hier ben ik.
DINA
(zeer bijziende en dus voorzichtig in haar bewegingen).

O.. ik.., Do.. neem me niet kwalik. Van harte gefelisiteerd, hoor. Maar als ik geweten
had, dat...
DOROTHEA.
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Dien, 't zijn allemaal vriendinnen. Rika, Betsy, Antoi en Mies.
DIEN.

O, zijn die 't maar. Dan hebben ze nieuwe hoeden op.
(allen lachen en begroeten DINA)

ANTOINETTE.

Ziet er 's aan.
RIKA.

Kind, neem toch 'en bril.
DIEN.

'en Bril staat me niet.
BETSY.

'en Lornjet dan.
(DOROTHEA geeft DINA een stoel).

RIKA.

Op 'en goeie dag loop je nog in 't water, net als Betje Duisberg.
MIES.

Laat ik je zeggen: die wou wel zo.
ALLEN.

O!
(hernieuwd stemmenrumoer, terwijl DOROTHEA tee dient).

RIKA.

Hier. Neem 'en sprits.
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BETSY.

'en Praline moet je nemen.. met likeur er in.
MIES.

'en Krakeling! Die krakelingen zijn verrukkelik vers.
DINA.

't Is mij nog wel wat vroeg.
ANTOINETTE.

Ik snoep nooit en ik drink geen tee ook.
RIKA.

Ik neem nog 'en sprits.
BETSY.

En ik 'en praline.
MIES.

Geef mij dan nog maar 'en krakeling.
RIKA.

Breng je nieuws mee, Dien?
DINA.

O, ik kan jullie wat heel vreemds vertellen.
ALLEN
(behalve DOROTHEA).

Toe, toe. Ja. Vertel, vertel!
DINA.

Nu.. er wordt beweerd... maar zwijgen, hoor. 't Is me onder 't zegel van de strengste
geheimhouding toevertrouwd.
(geroezemoes van stemmen).

Je kent van Dussen.
ALLEN
(behalve DOROTHEA).

Welke?
BETSY.

Poil de carotte?
ANTOINETTE.

Zo'n mottige?

Groot Nederland. Jaargang 15

RIKA.

Die al viermaal geëngageerd is geweest?
MIES.

Die lange bleke slungel?
DINA.

Dezelfde. Die zou binnen 't jaar driemaal van godsdienst zijn veranderd. En 't laatst
heeft ie zich spiernaakt laten dopen.
ALLEN.

O, foei!
(allen gillen 't uit).

DINA.

't Is best mogelik, dat er niets van aan is.
MIES.

O neen. In zulke praatjes is altijd 'en grond van waarheid.
RIKA.

Dat ben ik niet met je eens. Van mevrouw du Tois van Ubbergen vertellen ze wel,
dat ze behalve van Boxtel nog 'en amant zou hebben.
ANTOINETTE.

Ziet er 's aan!
BETSY.

Fi donc!
ANTOINETTE.

En wie dan?
MIES.

Wie dan?
DINA.

Frans Haeksbergen.
RIKA.

Maar er is niets van aan. Ze hebben elkaar ééns in Italië toevallig ontmoet en toen
was van Boxtel er bij en d'r man ook.
DOROTHEA.

Ik vind één amant al zo erg.
(hernieuwd stemmenrumoer).

BETSY.

En ze heeft 'en kind.
RIKA.
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Maar als je zo'n monster van 'en man hebt als die du Tois..
(stemmenrumoer)

'en man, die gedecideerd imbécile is..
(hernieuwd stemmenrumoer)

Al had ze ook vijf kinderen, 'en mens blijft 'en mens.
DINA.

Eén ding is zeker; hier in den Haag meten de mensen altijd met twee maten.
RIKA.

Nu ja; er zijn toch afhankelike mensen en onafhankelike.
MIES.

Laat ik je zeggen: onafhankelik, echt onafhankelik is niemand.
DOROTHEA.

Juist, Mies.
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RIKA.

Ik houd mevrouw du Tois de hand boven 't hoofd. Aan 't strand is ze zo lief met d'r
kind.
ANTOINETTE.

Dat is de waarheid.
DINA.

En met Frans.
RIKA.

Nu, Haeksbergen is ook wat 'en mooie man.
ANTOINETTE.

Ziet er 's aan.
DINA.

Mijn mooi in 't geheel niet.
RIKA.

Kind, hoe kan jij nu zien of 'en man mooi is?
DINA
(terwijl de anderen luid lachen).

Al ben ik bijziende, ik ben toch niet blind.
DOROTHEA.

Dien, blijf kalm. Ze plagen je immers maar.
(stemmenrumoer).

BETSY.

Ik neem nog 'en praline... en stap op.
MIES.

Ik ook. Wie gaat er meer mee?
DINA.

Als de trommels leeg zijn, ik.
MIES.

Die zijn leeg, hoor.
DINA.

Dan neem ik de trem.
ANTOINETTE.

Ik ook. Lijn drie.
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MIES.

Do, plezierige dag verder. M'n groeten aan je man.
(stemmenrumoer; allen omringen DOROTHEA, behalve RIKA, en nemen afscheid).

DOROTHEA.

Zeker. Ik breng jullie allemaal plechtstatig 'en bezoek terug.
DINA
(die 't laatst is heengegaan en terugkeert).

O, Do, waar ben je?
DOROTHEA.

Hier.
DINA.

Ik zou nog vergeten je te zeggen, dat ik de beeldjes van je man, die in de Spuistraat
ten toon zijn gesteld, zo dodderig vind. Vooral 't jongetje, dat diabolo speelt.
RIKA.

Ik houd meer van de Scheveningse visser.
DOROTHEA.

Ik ook.
ANTOINETTE
(terugkerend).

Dien, als je niet gauw komt, ga ik alleen.
DINA.

Ik kom, ik kom. Dag.
(Af.)

Toneel 2.
RIKA, DOROTHEA, later RUDOLF.

RIKA.

En ga je nu niet eens mee tea'en?
DOROTHEA.

Ik heb 'et je al zo lang beloofd, hè? Maar zie je: tegen half vijf komt Rudolf meestal
t'huis en dan vind ik 'et zo jammer om uit te gaan.
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RIKA.

Zijn jullie nog zulke tortelduifjes?
DOROTHEA.

We zijn pas 'en jaar getrouwd. Maar goed.. ik zal eens met je meegaan.
RIKA.

Als je 't me dan 'en dag te voren laat weten, vraag ik Jet van de Vecht ook mee.
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DOROTHEA.

Die kwaadspreekster!
RIKA.

Do, ik weet 'et. Jet is 'en echte kwaadspreekster; maar ik ken ze nu al tien jaar. Ze
heeft me zeker al honderdmaal gevraagd, of ik haar eens met jou in kennis wou
brengen. Doe ik 'et niet, dan wordt ze boos en juist omdat ze zo'n gevaarlike
kwaadspreekster is, zou ik voor al 'et geld van de wereld niet met d'r willen breken.
En wees nu eens eerlik: 'en beetje kwaadspreken doen we immers allemaal.
DOROTHEA.

Hè?
RIKA.

Jij bent misschien 'en uitzondering, omdat je weinig onder mensen komt; maar ik
bijvoorbeeld. Bijna dageliks ga ik ergens tea'en; wel driemaal in de week word ik
uit eten gevraagd en dan zie ik nog veel mensen op de jours, in de opera, op konserten.
Al die mensen... ik durf 'et gerust zeggen.. zien me graag; maar hoe komt dat? Doordat
ik hun altijd wat te vertellen heb. Wat ik gisteren avond bij Heuvelmans gehoord
heb, heb ik daar straks weer hier geplaatst. En wat Dina me heeft verteld, gaat van
middag...
DOROTHEA.

En je hebt aan Dina beloofd, dat je zoudt zwijgen.
RIKA.

Dan vertelt 'en ander 't immers toch. Beter zou 't zijn als geen mens zich bemoeide
met 'etgeen hem niet aanging; maar kindlief, dat is onmogelik. In gezelschap il faut
payer de sa personne, zou Betsy zeggen en waar kan 'en mens nu over praten, als 't
niet is over andere mensen?
DOROTHEA
(aarzelend).

Riek.. jij, die overal komt en alles hoort...
RIKA.

O, als ik eens alles vertelde, wat ik weet... wil je geloven, dat heel den Haag ruzie
kreeg. Van bijna iedereen heb ik wel eens 't een of ander gehoord.
DOROTHEA.

Dus van ons ook.
RIKA.
(eerst verrast en dan aarzelend).

Natuurlik. Dat is te zeggen.. ach... ja.. dat.. dat kan je toch wel nagaan, hè? Jouw
moeder...
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DOROTHEA.

Neen, neen; dat bedoel ik niet. Laten we over die maar zwijgen!
RIKA.

O, doel je op jezelf?
DOROTHEA.

Eigenlik meer op... Rudolf. Je weet misschien, dat ie tegenwoordig geen lessen meer
geeft, behalve aan...
RIKA.

Aan Ada Duurs! O ja, dat weet ik.
DOROTHEA.

't Is dan ook geen geheim. Maar.. omdat de mensen over alles babbelen, vreesde ik..
dacht ik.. altans heb ik wel eens gedacht.. misschien geven ze daar ook.. 'en scheve
uitlegging aan.
RIKA.

Liefie.. luister 's.. 't Is, omdat je er nu naar vraagt; anders zou ik nooit over die Ada
Duurs zijn begonnen; maar heus
(ernstig)

je man moest daar niet meer aan huis komen. Word nu niet boos, dat ik 'et je zeg:
iedereen weet, dat ze vroeger samen zo intiem mogelijk zijn geweest.
DOROTHEA
(schrikkend).

Wat?
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RIKA.

Daar wordt geen aanmerking op gemaakt, want toen was hij ongetrouwd. Maar wat
moeten de mensen er nu van denken als ze zien, dat 'en getrouwde man z'n gewezen
maîtresse nog iedere dag bezoekt?
DOROTHEA
(heftig).

Iedere dag.. dat is eenvoudig niet waar! En dan... gewezen maî...
RIKA.

Laat 't eens in de week zijn. Toen hij ging trouwen, had ie schoon schip behoren te
maken.
DOROTHEA.

Maar dat ie Ada tot maîtresse heeft gehad, is ook niet waar. Zijn model.. nu goed..
misschien; maar hij heeft me alles van z'n leven verteld en...
RIKA.

Model of maîtresse; wat maakt dat voor verschil?
DOROTHEA
(onaangenaam getroffen).

Me dunkt...
RIKA.

Je moet ook niet vergeten, dat 'et van die Ada Duurs niet de eerste keer was.
(Do maakt een beweging van schrik).

Neen; vóór jouw man had d'r moeder al 'en andere heer op d'r kamers.. 'en ambtenaar
bij de telegrafie en dat Ada met die.. dat weet zo ongeveer de hele stad.
DOROTHEA.

Maar dat bewijst toch niet...
RIKA.

Bewijzen.. neen; maar wie vraagt er ooit naar bewijzen? Is 't ook niet voldoende, dat
jij er door in opspraak komt? Maar.. nu moet je niet denken, dat ik tegenwoordig aan
iets verkeerds geloof tussen jouw man en die Ada. Ik weet immers hoe jullie samen
zijn; maar andere mensen kennen jullie niet zo goed. Niet waar? Heus, je man moest
zich met die Ada niet meer afgeven. 'en Getrouwd man kan toch niet alles trotseren
en z'n gang gaan, alsof hij alleen op de wereld stond.
DOROTHEA
(nadenkend).
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Neen.. daar heb je wel gelijk in.
RIKA.

Zeg 'et hem eens in zachtheid. Naar jou zal hij wel luisteren. En nu heb ik heus geen
tijd meer te verliezen. Als je mee komt tea'en, kunnen we bij Veen gaan of daarnaast
in die nieuwe gelegenheid. Maar 't aardigst zit je bij Lensvelt. Daar zie je 't meest en
hoor je 't meest. O, van alles!
DOROTHEA.

Kies jij maar zelf. Ik zal je 'n dag te voren schrijven.
RIKA.

Bestig. Da.. ag. Hé.
(zij stuit op RUDOLF, die met de hoed in de hand binnentreedt).

RUDOLF.

Zo, m'n waarde Rika. Ga je al heen?
RIKA.

Al.. al? Ik heb m'n hele morgen hier gezellig verbabbeld en 'en trommel spritsen leeg
gegeten op de koop toe.
RUDOLF.

'et Laatste doet me genoegen; maar dat je je morgen verbabbeld hebt, spijt me. Wie
weet wat voor nuttige dingen je anders tot stand zoudt hebben gebracht.
RIKA.

Moet je me weer plagen? Ga je gang. Ik dien toch ook m'n dag door te brengen. Niet
iedereen is zo gelukkig als jij 'en talent te bezitten, dat ie exploiteren kan. O, ja, ik
wens je geluk met je trouwdag.
RUDOLF.

Zeer verplicht. Zeg.. heb je 't al gehoord?
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RIKA
(zeer nieuwsgierig).

Wat? 'en Nieuwtje?
RUDOLF.

De minister van Binnenlandse Zaken is in de Kamer op z'n vingers getikt, omdat ie
op 'et punt was 'en fortuin uit te geven voor 'en prachtige.. meid!
RIKA
(verbaasd).

Och neen. Is 't heus? In de Kamer? In 't publiek?
RUDOLF.

'et Wordt verteld; maar voor de waarheid van 'en praatje sta ik nooit in. Jij wel?
RIKA.

Ik zal 't wel laten.
RUDOLF.

Vertel 't dan maar aan niemand van die mooie meid en de minister.
RIKA
(achterdochtig).

Als jij me maar niet voor de gek houdt! Ik vertrouw je geen zier. Tot ziens.
(af).

RUDOLF.

Dag Rika.

Toneel 3.
RUDOLF, DOROTHEA, later GRIETJE.

DOROTHEA.

Maar Ru, wat vertel je daar nu.. van de minister en...?
RUDOLF
(lachend).
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En 'en mooie meid? Kleintje, die mooie meid staat op 'en schilderij, dat de minister
wil aankopen voor 'et Rijksmuseum.
DOROTHEA.

Zo breng je toch rare praatjes in omloop; want dat Rika 't oververtelt..!
RUDOLF.

O, daar durf ik 'en fortuin om verwedden; maar Do'tje, wie hecht er nou waarde aan
de praatjes van zo'n wandelend anekdoten-blad als Rika Woensel?
DOROTHEA
(ernstig).

Ru, dat moet je niet zeggen. Rika zou niet overal gevraagd worden als de mensen
even geringschattend als jij over haar dachten.
RUDOLF.

De mensen.. de grote hoop.. die is 't maar om nieuwtjes te doen. Waar of onwaar...
dat komt er niet op aan. Maar... vraag je nou niet naar 't kontrakt?
DOROTHEA.

Er zijn weer zoveel andere dingen door m'n hoofd gegaan, dat ik.. Is 't in orde?
RUDOLF.

Ze nemen al wat ik maken zal.
DOROTHEA.

O, da's mooi.
RUDOLF.

Nou zijn we pas helemaal echt onafhankelik. Is dat niet meer waard dan zo'n
recensentenpraatje?
DOROTHEA.

Ach, ja; dat wel.
RUDOLF.

En ondertussen heb jij druk bezoek gehad, hè?
DOROTHEA.

Alleen nog van de meisjes.
RUDOLF
(op de aangestoken roos wijzend).

En van wie is deze roos?
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DOROTHEA.

Deze roos is van.. Herman.
RUDOLF.

Wel, wel.. Is m'n wereldwijze, alle menselike arbeid verachtende broer toch eindelik
gekomen. Wat 'en eer!
DOROTHEA.

Hij heeft wel 'en half uur op je zitten wachten. Waar ben je toch zolang gebleven?
RUDOLF.

Nog even bij Biesing aangelopen. En hoe gaat 'et Herman? Spreekt ie nog altijd zo
tergend langzaam? Wat heeft ie me daar dikwels ziedend mee gemaakt.
DOROTHEA
(schertsend).

Ja, zelfbeheersing is niet bepaald je kracht.
RUDOLF
(op de toon van iemand, die van het tegendeel overtuigd is).

Vin je dat?
DOROTHEA.

Maar.. als je gezien hadt hoe armoeiïg Herman in de kleren zit. Jij, die zo gauw
medelijden hebt...
RUDOLF.

Alles eigen schuld. Tegenwoordig schijnt ie altans wat uit te voeren. Maar zolang
z'n vroegere vrinden hem helpen wilden, heeft ie niets gedaan dan klaplopen en nou
neemt ie 't hun natuurlik kwalik, dat ze hem met de nek aanzien. Wat heb ik hem
niet gewaarschuwd! Nooit heeft ie willen luisteren.
DOROTHEA.

Hij is immers 'en zwakke natuur. Maar nu de eerste toenadering van zijn kant is
gekomen.. moesten wij hem toch de hand boven 'et hoofd houden.
RUDOLF.

Hoe?
DOROTHEA.

Ik heb hem gezegd eens meer aan te komen en misschien... misschien komt ie al
vandaag.
RUDOLF.

Zo. Heb jij dat zo bedisseld. En als ik nou zeg: ik wil hem niet ontvangen?
DOROTHEA.
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Dat doe je niet.
RUDOLF
(glimlachend).

Zou je denken?
DOROTHEA.

Ik ben er zeker van.
RUDOLF.

Nou.. laat hem dan maar komen.
DOROTHEA.

Zie je wel, dat je niet zo hardvochtig bent als je soms schijnen wilt.
RUDOLF.

Nou 's medelijdend, dan weer hardvochtig en altijd is 't goed als ik maar doe wat jij
wilt, hè?
DOROTHEA.

Juist. En gaan we nog naar Scheveningen?
RUDOLF.

Zeker. Zo.. tussen zes en half zeven. Eerst moet ik Ada les geven.
DOROTHEA.

Ben je daar dan nog niet geweest?
RUDOLF.

En ik zei je, dat ik bij Biesing was.
DOROTHEA.

Jawel; maar ik dacht.. je bleef zoolang weg en.. vandaag.. moet je nu vandaag ook
al naar haar toegaan?
RUDOLF.

Waarom niet?
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DOROTHEA.

't Is toch onze trouwdag. Me dunkt, dan kon je wel 's hier blijven.. Ik zie je toch al
zo weinig.. met je werk en.. die les.. altijd die les.
RUDOLF.

Drie uren in de week. Is dat zoveel?
DOROTHEA.

Kan die Ada 't nog altijd niet stellen buiten jouw hulp?
RUDOLF.

Ze is te onzelfstandig. Ze heeft wel 'en aardig talent; maar...
DOROTHEA
(hem in de rede vallend).

Waarom begint ze dan niet wat anders?
RUDOLF.

Jij hebt mooi praten. Bloemen-maken, houtsnijden, porseleinschilderen.. aan al die
knutselarijen doet ze al; maar wat brengt dat op? En voor 'en baantje komt ze immers
niet in aanmerking.
DOROTHEA.

Jammer genoeg; want... dat jij daar zo geregeld aan huis komt...
RUDOLF
(verwonderd).

Geregeld aan huis komt?
DOROTHEA.

Ja, Ru, ja. Al hebben we weinig intieme vrienden, heel wat mensen kennen jou. Die
houden ons in 't oog, praten over ons, beoordelen onze daden...
RUDOLF.

En beoordelen ze verkeerd, omdat ze haast altijd maar half op de hoogte zijn en van
onze bedoelingen, onze beweegredenen niets weten. Do'tje lief, van waar waait jou
op eens die angst voor onze kennissen aan? Heeft de een of andere vriendin.. Rika
Woensel misschien.. je gevraagd, waarom ik zo dikwels bij Ada kom.. wat ik daar
wel uitvoer? En zie je nou honderden ogen op ons gevestigd? Kom, doe of je er niets
van merkt, dan kijken die honderden ogen heel gauw weer 'en andere kant uit.
DOROTHEA.

Je zegt zelf: ze beoordelen je en ze beoordelen je verkeerd. Voel je niet hoe juist dat
me hindert? Iets beweren.. tegen mij.. neen, dat doen ze niet.. tenminste niet
ongevraagd... maar daarin zit 'et 'em juist. O, als ik al die kwaadspreeksters of liever
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kwaaddenksters flink kon tegenspreken en zeggen: wat je denkt is niet waar. Het
kom in Ru niet op me te willen bedriegen! Maar...
RUDOLF.

Dan zouden ze 't immers toch niet geloven. Kom, Do, als wij elkaar maar vertrouwen;
wat gaat ons dan dat oordelen van de mensen aan?
DOROTHEA.

Dat is wel zo; maar toch...
RUDOLF.

Wat nou toch?
DOROTHEA.

Toch kan ik 'et gevoel niet verdragen van omringd te zijn door wezens, die stiekem
met hun lelike verdenkingen om me heensluipen en jou op allerlei nare dingen aanzien.
Vroeger heb ik dat afschuwelike gevoel ook gehad; maar toen... toen moest ik me
wel schamen en m'n hoofd buigen en alles in m'n binnenste verkroppen. Maar nu ik
goddank weer ieder in de ogen durf zien; nu ik weet, dat de mensen voor hun praatjes
over jou geen andere grond hebben dan 'en schijn...
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RUDOLF.

Heb je immers alle reden om tevrejen te zijn! Laat ze keffen. Ik heb ook de tijd
gekend, dat ik waarde hechtte aan de meningen van de mensen. Ach, wat hunkerde
ik er naar te horen, dat ze mij en m'n werk goed vonden en wat was ik diep ongelukkig
als ik zag hoe onverschillig ze langs dat werk heenslenterden, als ik hoorde, met wat
voor domme, schampere opmerkingen ze over m'n beeldjes en m'n persoon zich
vrolik maakten. Ik was ook onzelfstandig. Al wat anderen zeiden en vonden leek me
waar en goed. 'en Ongunstige kritiek... gunstige kritieken kreeg ik zo goed als nooit..
maakte me voor dagen van streek, bracht me tot de zwartste zwaarmoedigheid. Ik
vond mezelf jammerlik mislukt. En juist in die donkere tijd van m'n leven leerde ik
jou kennen; wat m'n toestand eerst nog ellendiger maakte. Ik kreeg je dadelik zo
innig lief. Toch moest ik horen: wat... wou je die trouwen.. 'en kind uit dat huis.. de
dochter van die moeder? Ik trok 'et me vreselik aan; maar besefte daar tegelijkertijd
de dwaasheid van. Wie had die lui tot mijn beoordelaars aangesteld? Had ik niet
evenveel recht als ieder ander om me zelf te zijn, mijn leven uit te leven, mijn
opvattingen hoog te houwen? En ik dacht: voortaan leef en werk ik naar eigen wil
en wet, en laat 'et mensdom schetteren en schimpen. Dat gaf me rust en zelfvertrouwen
en m'n levenslust, m'n werkkracht keerden weer. Ik maakte jou tot m'n vrouw en ik
hield vast aan m'n kunst. Toen verscheen op 'en goeie dag die gunstige beoordeling
van m'n beeldjes in 't Duitse tijdschrift en begonnen de lui hier in te zien, dat mijn
realistiese figuurtjes... al waren 't geen Apollo's van't Belvedere... toch wel recht en
reden van bestaan hadden. De kritiek nam d'r draai. 'en Voornaam kriticus, die zich
nog eens geroepen achtte m'n eerste groep geducht af te breken, noemde bij diezelfde
gelegenheid m'n enkele tiepen.. die hij vroeger net zo had neergehaald... ongemeen
bekoorlik. Van dat ogenblik af was m'n naam gevestigd; maar... m'n minachting voor
de meningen van de mensen.. niet minder!
DOROTHEA
(nadenkend).

Ja Ru.. ik weet 'et.. zo ben je.. en.. dat is heel gelukkig voor jou. Ik heb je ook altijd
bewonderd om die trots.. die flinkheid; maar... niet iedereen kan zo wezen. Niet
waar?
RUDOLF.

Dat is 'en kwestie van omstandigheden. Wij hoeven Goddank niemand naar de ogen
te zien en daarom mogen we dat ook niet doen.
DOROTHEA.

Jij weet niet, hoe afschuwelik 'et is te moeten denken: de mensen zien me aan voor
'en verblinde, om niet te zeggen: bedrogen vrouw.
RUDOLF.

Wie doet dat dan? Kom, Do... ga met mensen om.. goed... maar houd ze buiten je
intieme leven.
DOROTHEA.
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Wie haalt ze er in?
RUDOLF.

Wat? Door me niet aan hen te storen zou ik...?
DOROTHEA.

Door geregeld bij Ada aan huis te komen geef jij ergernis en dat hoefde niet.. En dat
je juist vandaag.. van daag ook nog uit wilt gaan.... stel je nu 's even in mijn plaats...
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RUDOLF
(geërgerd).

Do'tje, Do'tje, ze hebben je idee's in je hoofd gezet, die er niet in waren en er ook
niet in horen. Wie 't gedaan heeft, is me om 't even. Maar zet die dwaasheden er fluks
weer uit. Geef me nou 'en zoen en zeg: Ru, ik heb me 'en ogenblik laten meeslepen
door praatjes; maar je hebt gelijk....
DOROTHEA.

Neen, Ru, neen!
RUDOLF.

Dus.. waar ik iets goeds wil doen.. iets, dat ik voel als m'n plicht.. daar werk jij me
tegen.. om de mensen? Do; dat had ik niet van je verwacht.
DOROTHEA.

Jij hoeft aan Ada geen goed te doen, waardoor je mij kwaad doet.
RUDOLF.

O, ja.. dat ik niet als anderen ben, vin je mooi en best; maar als ik 'et waag niet als
anderen te handelen.. val je me af.
DOROTHEA.

Dat mag je niet zeggen! Ik heb je genoeg verdedigd; maar bij al wat ik zeg, denk jij
't eerst aan die Ada.
RUDOLF.

Misgun je dit zachte, ongelukkige schepseltje, dat doof, stokdoof is.. geen broer,
geen zuster, geen familie, geen vrienden heeft en nog zorgen moet voor 'en gebrekkige
moeder.. misgun je die de enige man, die 'en beetje belang in haar stelt? Dat meen
je immers niet.
DOROTHEA
(na een stilte).

Waarom heb je me nooit haar portret eens laten zien?
RUDOLF.

Omdat ik 'et niet bezit.
DOROTHEA.

Jij bezit Ada's portret niet.. 'et portret van de mooie Ada Duurs?
RUDOLF.

Bezit ik niet. Kom, nou stappen we van dat onderwerp af en vertel je me es, waar je
van avond..
(er wordt getikt)
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Binnen.
GRIETJE
(een boeket binnenbrengend).

Nog maar meer bloemen, mevrouw!
DOROTHEA.

Van wie komen die nu weer?
RUDOLF
(die de bloemen aan heeft genomen en nu het kaartje leest, dat er aan hangt).

Ada Duurs. Ach! En zo'n kostbare boeket! Hè, dat vind ik niets aangenaam. Mensen,
die elk dubbeltje moeten omkeren!
DOROTHEA
(koel).

Grietje, zet ze maar in 'en glas.
GRIETJE.

Er is anders nog 'en vaas vrij, mevrouw. Die daar
(zij wijst op een vaas).

DOROTHEA.

Neen, neen; neem maar 'en glas.
RUDOLF.

En zet ze hier midden op tafel.
DOROTHEA
(ontstemd).

Me dunkt Ru, dat deze boeket wel 'en beetje meer achteraf kon staan. Ada Duurs is
toch geen vriendin van ons.
RUDOLF.

Omdat ik haar les geef? Ik stel Ada volstrekt niet lager dan onze andere kennissen.
Grietje, geef 'et glas hier.
(Hij neemt het glas aan en plaatst het midden op tafel. GRIETJE vult het met water en plaatst
de bloemen er in).
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DOROTHEA
(gefnuikt).

O, zo!
(totdat GRIETJE vertrokken is, zet DOROTHEA zwijgend de trommeltjes en doosjes met snoep
weg. RUDOLF houdt haar zwijgend in 't oog).

RUDOLF.

Zeg eens kleintje, hoe heb ik 'et nou met je? Je doet zo raar... je kijkt zo strak. Wat
is er?
DOROTHEA
(met nog bedwongen boosheid).

Er is.. er is.. Nog nooit heb ik 'et gevoel gehad, dat die Ada tussen ons stond en nu
krijg ik 'et!
RUDOLF.

Wat 'en dwaasheid!
DOROTHEA.

Ru.. ik bid je: ga niet meer naar haar toe.
RUDOLF.

Zou jij.. jij me daartoe willen brengen? Zou jij 't goed vinden, als ik me tot 'en daad
liet dwingen, waarom ik me zelf verachten zou? Jij, die van me houdt?
DOROTHEA.

Dat is 't juist. Ik houd van je.. ik houd zo dol van je, dat ik zelfs de vrees: houdt ie
misschien van 'en ander, niet dragen kan.
RUDOLF.

Je weet best, dat er voor die vrees geen enkele grond bestaat.
DOROTHEA
(heftiger wordend).

Neen.. neen. Dat weet ik juist niet.. ik..
(zij barst in tranen uit).

RUDOLF.

Hè, wat is dat nou ellendig! Dat beroerde geklets ook! Kom, Do, kom, houd op met
huilen. Ik kan dat gehuil niet zien. Moeten wij nou door zinloos gepraat ongenoegen
krijgen? En nog wel op onze trouwdag; wij, die 't zo goed samen kunnen vinden, die
zoveel..
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(hij streelt haar over 't hoofd).

DOROTHEA
(opspringend, heftig).

Zolang ik maar alles zwijgend verdraag!
RUDOLF.

Ach wat! Tussen Ada en mij bestaat niets, waarover jij 't recht zoudt hebben je te
ergeren.
DOROTHEA.

Niet meer.. misschien; maar ze was dan toch je.. maîtresse!
RUDOLF
(heftig).

Wordt dat beweerd? Nou.. dat is 'en leugen, versta je!
DOROTHEA.

Je model ook niet?
RUDOLF.

Evenmin. Op verzoek van d'r moeder heb ik één keer haar buste gemaakt.
DOROTHEA.

O, dat dan toch wel!
RUDOLF.

Is dat 'en misdaad.. 'en vergrijp tegen de zedelikheid?
DOROTHEA.

Als jij van 'en andere kunstenaar hoorde, dat ie z'n model... want dat is ze die éene
keer dan toch geweest.. zelfs 'en mooi, 'en heelmooi model.. dat hij dit model,
waarmee hij samen onder één dak woonde... gerespekteerd heeft.. zou jij dat geloven?
RUDOLF.

Ten eerste is Ada volstrekt niet zó mooi...
DOROTHEA.

Ik vraag of jij dat geloven zou, van 'en model, dat vroeger al met 'en ander 'en liaison
heeft gehad?
RUDOLF.

Wie heeft je dat nou weer verteld?
DOROTHEA.

Dat doet er niet toe. Ik wil weten, of jij dat geloven zou.
RUDOLF.

Groot Nederland. Jaargang 15

Als ik die man kende, zoals jij mij kennen moest... ja. En als 'en ellendeling misbruik
heeft gemaakt van haar zwakheid, haar jeugd en
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haar goedgelovigheid, mag jij daaruit dan afleiden, dat ik haar op mijn beurt ook
beledigd, bedrogen, misbruikt heb?
DOROTHEA.
(met iets bevends in haar stem).

Neen.. maar toch wel, dat je medelijden hebt gekregen.
RUDOLF.

Presies... medelijden. En nou ik uit medelijden me haar lot heb aangetrokken, kan
en mag ik haar niet in de steek laten.
DOROTHEA
(allengs steeds heftiger).

Verg ik dat? Heb ik er al naar gevraagd, hoeveel geld je haar geeft?
RUDOLF.

Alsof ze geld van me zou aannemen!
DOROTHEA.

Koop dan haar beeldjes, als geen ander ze kopen wil. Koop ze door derden. Betaal
ze hoog. Geef haar 'en andere meester. Betaal die ook. Verzin wat je wilt. Alles..
alles vind ik goed. Alleen.. geef je zelf niet! Ru, dat de mensen met hun gepraat mijn
jaloersheid gaande hebben gemaakt... 't is zo; maar als er niets tussen jou en dat
schepsel bestaan had en nog bestaat, zou je dan zó aan haar gehecht zijn.. zó alles
van haar verontschuldigen.. en goed en lief vinden.. zó alles doen om haar te sparen?
Dat kan ik immers niet geloven! M'n liefde voor jou heeft me verblind. Dat is 't! Wat
je ook deed, ik heb 'et goed gevonden! Maar nu ik eindelik zie, wat anderen al zo
lang gezien hebben, nu ik hoor hoe je over die Ada spreekt, haar lof zingt, alles, alles
van haar roemt.. neen.. neen! Als ik ooit weer moet denken; hij is bij haar.. hij is met
haar alleen.. hij raakt haar aan... Ru, ik houd 'et niet uit.. ik.. ik word krankzinnig. Je
mag niet meer naar haar toegaan.. je mag niet.. je mag niet!
RUDOLF.

Hoe kan je nou zo spreken? Denk toch es na. Gebruik je verstand. Als ze me werkelik
zo heeft ingepakt, waarom heb ik dan jou tot m'n vrouw genomen en niet haar?
DOROTHEA.

Wat kan me dat schelen als ik zie dat nu.. nu je warmste, je edelste gevoelens voor
haar zijn.. dat je met haar op de wereld alleen wilt staan.. dat je voor haar breekt
met al wat anderen goed en eerbiedwaardig vinden.. dat je in opstand komt tegen de
hele mensheid.. om haar?
RUDOLF.

Niet om haar, maar om me zelf. Dat ik medelijden met Ada heb....
DOROTHEA.

Ach, medelijden!
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RUDOLF.

Ja medelijden.. diep medelijden. Moet ik dat verstikken ter wille van jou? Eis je dat?
Do, Do, voel je niet, dat ik daardoor, juist daardoor minder van jou zou gaan houwen?
DOROTHEA.

Ik voel alleen, dat ik twijfelen ga aan je gevoel voor mij... dat je me daartoe dwingt..
en dat die twijfel me wanhopend.. waanzinnig maakt. Ru, zij heeft 'en moeder; ik
heb niemand dan jou. Geef me zekerheid. Ga niet naar Ada toe!
RUDOLF.

Wantrouw me niet en je hebt zekerheid!
DOROTHEA.

Ik wil geloven, dat je van me houdt. Ik wil juist niets anders;
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maar wees dan ook van mij.. wees van mij alleen! Geef haar niet wat mij toekomt!
RUDOLF.
(zenuwachtig geprikkeld).

Wat dan toch?
DOROTHEA.

Het mooiste en machtigste gevoel, dat in je is! Bij 'en gewoon mens heet dat liefde.
Daarvoor werkt ie, strijdt ie, trotseert ie armoede en ellende, doet ie desnoods 'en
moord! Maar bij jou is 't:.. medelijden! In je medelijden ligt je hart; in je medelijden
ligt je ziel! Wie je medelijden weet op te wekken, kan alles van je gedaan krijgen!
Die heeft je vast.. die bezit je.. die.. die.. die alleen!
RUDOLF.

Do. Do, je maakt me dol met zulk onzinnig geredeneer!
DOROTHEA.

Vind me onzinnig.. bekrompen.. egoïst.. al wat je wilt... ik kan niet amders.. ik kan
niet anders!
RUDOLF.

Mijn hemel, moet ik nou bukken voor zoveel dwaze inbeelding.. me weer gaan
plooien en schikken, omdat de mensen met hun ellendige konventionele moraal...?
DOROTHEA.

Hoor je 't dan niet, dat ik enkel uit liefde zo spreek.. zo smeek.. omdat ik je voor mij
wil hebben.. voor mij alleen.. omdat ik je niet gun aan 'en ander? Liefde en
medelijden.. wie kan ze scheiden? En nu ik eenmaal weet wat liefde is, nu jij me die
liefde hebt leren kennen.. nu kan.. nu wil ik ook zonder die liefde niet meer leven!
Wees toch niet zo hardnekkig en hardvochtig! Nog nooit.. neen, nog geen ogenblik
heb ik er aan getwijfeld, dat je me liefhadt. Wil je dan, dat ik 't nu ga doen?.. Wil je
dat, Ru.. kan je dat willen?
RUDOLF.

God!
DOROTHEA.

En jij, die zoveel medelijden kunt voelen.. zoveel medelijden met iedereen, heb je
dan niets.. niets geen medelijden met mij? Ben je blind, stekeblind voor de toestand,
waarin je mij gebracht hebt? Zie je alleen haar... voel je alleen voor haar?
(er wordt getikt).

Ru, Ru... ga niet meer naar Ada toe.. ik bid je, ik smeek je... ga niet.. ga niet!
RUDOLF.

God, mijn God!
(er wordt weer getikt).
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Hoe kan je....?
(tot GRIETJE, die verschijnt)

Wat is er? Wat wil je?
GRIETJE.

Daar is 'en dame, meneer, 'en dame, die mevrouw wenst te spreken.
DOROTHEA.

Mij? Wie is 't?
GRIETJE.

Hier is haar kaartje!
DOROTHEA
(lezend).

Mevrouw Drost. Die?
RUDOLF.

Ken je die?
DOROTHEA
(gedwongen bedaard).

Grietje, laat mevrouw in het salon.
GRIETJE.

Best, mevrouw.
(af).

RUDOLF.

Wie is die mevrouw Drost? Je doet zo vreemd!
DOROTHEA.

Wie mevrouw Drost is? Mevrouw Drost ziet jou driemaal 's weeks binnengaan bij
Ada Duurs!
(snel af in de salon, door de schuifdeur, die zij achter zich sluit).
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RUDOLF
(na een ogenblik van verbijstering).

Maar Do!... hoe weet je...?
(de deur van de salon is al weer dicht).

Vervloekt!

Bedrijf III.
Zelfde kamer als in de vorige bedrijven.

Toneel 1.
RUDOLF, later HERMAN.

(RUDOLF staat aan de salondeur te luisteren. Niets kunnende verstaan haalt hij de schouders
op, loopt een paar maal zenuwachtig de kamer op en neer en gaat dan zitten lezen. Hij kan
hier echter zijn aandacht niet bij bepalen, werpt zijn boek neer, staat weer op en gaat andermaal
aan de deur luisteren. Dan komt HERMAN binnen).

HERMAN.

Stoor ik soms?
RUDOLF
(opgeschrikt).

Wie..? O.. Ben jij 't Herman.. Kom binnen, kom binnen.
HERMAN.

Je weet misschien nog niet, dat Do....
RUDOLF.

Ja, ja; ik weet er alles van. Neem 'en stoel. 't Is me aangenaam je hier te zien. Hoe
gaat 'et?
HERMAN.

Naar omstandigheden goed; maar de omstandigheden zijn slecht. Ik...
(als beiden gezeten zijn, kijkt RUDOLF weer naar de deur en maakt hij een gebaar van ongeduld).
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Je schijnt wat zenuwachtig te zijn.
(hij doet alsof hij weer wil opstaan en heengaan)

Misschien kom ik toch ongelegen en...
RUDOLF.

Och neen. 't Is maar.. Do is hiernaast. Ze heeft bezoek en...
HERMAN.

En daar zou jij graag bij zijn. Wel nu dan...
RUDOLF.

Integendeel. Blijf gerust zitten. Ik wou.. Die geschiedenis duurt me te lang en.. Kon
ik maar verstaan wat ze daar verhandelen; maar..
(hij is weer opgestaan en luistert weer naar de deur).

't Is nou net, of ik meer dan twee stemmen hoor.
HERMAN.

Jullie hebt natuurlik veel kennissen.
(weer plaatsnemend).

Iemand als jij.. zo'n bekende.. om niet te zeggen gevierde persoonlikheid...
RUDOLF.

Laat dat gevierd er maar af.
HERMAN.

Als ik je daarmee plezier doe.
RUDOLF
(terugkerend van de deur).

Ach.. Do zal nou wel gauw komen. 'en Sigaar?
(hij biedt hem een geopende sigarenkoker of sigarenkistje aan).

HERMAN.

Dankje
(enigszins schamper).

't Is te merken, dat we elkaar in langen tijd niet gesproken hebben.
RUDOLF.

Hoe zo?

Groot Nederland. Jaargang 15

32

HERMAN.

Je schijnt al vergeten te zijn, dat ik niet rook.
RUDOLF
(over zichzelf ontstemd).

Hoe kan ik zo dom wezen!
HERMAN.

Lieve hemel, jij hebt natuurlik aangenamer onderwerpen om over te denken dan je
mislukte broer!
RUDOLF.

Och neen... 't is... dat bezoek leidt me af... Kan ik je misschien iets anders geven?
'en Glas Vermouth... of wijn?
HERMAN.

Dankje! Dankje!
RUDOLF.

Do meende, dat je financiële toestand te wensen liet.
HERMAN.

Als bij de meeste mensen!
RUDOLF.

Nou ja.. maar als ik je met 'en bankje kan helpen.
HERMAN.

Heel vriendelik van je; maar ik heb geleerd de tering naar de nering te zetten. 'en
Beetje laat, denk je; maar beter laat dan nooit. M'n rijke tijd, waarin ik schulden kon
maken, ligt achter me.
RUDOLF.

Dan word je nou tenminste ook niet armer.
HERMAN.

En mag ik blij zijn, dat jij zo'n schooier weer in genade wilt aannemen.. al heb ik
dan ook niets tegen jou misdreven, terwijl jij tegen mij... Ach, Schwamm d'rüber!
RUDOLF.

'et Doet me plezier, dat je zo spreekt en ik neem aan, dat je 't meent; maar.. dan ook
met die spons alle haatdragendheid uitgewist. Niet waar? Kom, geef me daar de hand
op.
HERMAN.

Met genoegen. Ach, lieve hemel.
(hij legt zijn hand in die van RUDOLF)
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.
RUDOLF.

Heus, Her, 't heeft me erg gehinderd, dat ik jou zeer moest doen; maar 't ging niet
anders. Ik had Do zo innig lief gekregen en...
HERMAN.

En jullie begrepen allebei zo goed, dat ze 't bij jou beter zou hebben dan bij mij.
Natuurlik.. natuurlik. Ik denk er ook al niet meer aan. Dat is alles voorbij. Liefde is
'en zaak van luxe en als je lessen geeft voor 'en paar kwartjes met rabat bij
abonnement...
RUDOLF.

Je bent wel zot je zo weg te gooien. Kom, kom; daar moeten we verandering in
brengen. Laat dat maar 'es aan mij over. Wat duivel, je bent toch m'n broer. Do zelf..
maar..
(hij maakt met de tong tegen de tanden een smakkend geluid van ongeduld, springt op en gaat
weer luisteren aan de salondeur)..

HERMAN,

'et Schijnt je toch erg te interesseren wat daar binnen verhandeld wordt.
RUDOLF.

Ik wou, dat ze Do nou eindelik met rust lieten. Ze is vandaag toch al 'en beetje
opgewonden en nou is daar.. of was daar.. 'en zekere mevrouw Drost, die...
HERMAN.

O!
RUDOLF.

Ken je ze?
HERMAN.

Als 't dezelfde is, ja. Dan geef ik les aan d'r beide dochters. Twee hopeloze gevallen..
zoals ik er meer heb.
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RUDOLF.

Ben jij 't dan misschien geweest, die aan Do verteld hebt, dat er praatjes lopen omtrent
Ada Duurs en mij?
HERMAN.

Lopen die? Ik heb alleen.. hoe was 't ook weer? O, ja.. Do zei, dat je in 't geheel geen
les meer gaf, omdat je tegenwoordig genoeg verdiende met de verkoop van je beeldjes!
RUDOLF.

Dat is ook zo.
HERMAN.

Ik vond dat erg prettig voor je. Ik zei, dat je dan eindelik en ten laatste eens pleizier
van je werk beleefde.. dat 'et publiek er kennelik de waarde van begon te begrijpen.
RUDOLF.

Nou ja; maar die mevrouw Drost....!
HERMAN.

O.. nu.. ik zei, dat je volgens mevrouw Drost toch nog wel les gaf aan Ada Duurs.
Dat is de hele chose!
RUDOLF.

Daar schijnt dan uit te worden afgeleid, dat Ada en ik 'et samen eens zijn.
HERMAN.

Zo.. Tja...
RUDOLF.

Vin jij dat misschien ook natuurlik?
HERMAN.

Natuurlik is 't woord niet; maar.. jij bekreunt je niet om de mensen.. en daar heb je
groot gelijk in. Wie de mensen niet aandurft, die eren ze ook niet; maar.. 'et gevolg..
ach, lieve hemel, ja.. 'et gevolg is, dat de mensen zich wèl bekreunen om jou. Die
omgekeerde evenredigheid gaat haast altijd op.
RUDOLF.

Laten ze zich dan bemoeien met m'n werk. Dat is publiek domein; daar mogen ze
vrij aan knagen. Als 't uit m'n handen gaat, trek ik m'n hart er toch van af. Die kunst
heb ik nou eindelik wel geleerd. Maar m'n intieme leven moeten ze met rust laten.
Dat gaat niemand aan! Bemoei ik me met 't geen zij doen?
HERMAN
(met flauw merkbare ironie).

Ze moeten de zedelikheid toch hoog houden.
RUDOLF
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(heftig).

Doen ze dat door onzedelikheid te vermoeden, zodra 'en getrouwde man samenkomt
met 'en andere vrouw dan de zijne?
HERMAN
(als geschrokken door RUDOLF'S heftigheid).

Neem me niet kwalik, dat ik geboren ben.
Rudolf
(flauw lachend).

Je hebt gelijk. 't Is dwaas van me zo heftig te worden tegen jou. Vergeef 'et me.
HERMAN.

Zeker. En doe toch waar je lust in hebt. Als je onafhankelik bent.. als de kritiek je al
lang onverschillig heeft gemaakt voor lof en blaam.....
RUDOLF.

O,... dat...
HERMAN.

En je 'en vrouw bezit, die... enfin.. die 't je zeker niet lastig zal maken...
RUDOLF.

Niet lastig.. wat bedoel je daarmee?
HERMAN.

Nu.. me dunkt.. Do, die je zo goed kent... die zóveel reden
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heeft om je dankbaar te zijn.. want.. nu ze er niet bij is, mag ik 'et zeggen... je hebt
haar uit 'et slijk opgehaald. Ja, ja; dat is maar de chose.
RUDOLF.

Als je 'en vrouw liefhebt, laat je je toch niet weerhouwen door d'r omgeving.
HERMAN.

'en Man als jij niet; maar.. zoals ik zeg: daar zal ze je dan ook wel dankbaar voor
zijn.
RUDOLF.

Dankbaar.. neen.. Dankbaarheid tussen man en vrouw...
HERMAN.

Misschien is dankbaarheid 'et juiste woord niet.
RUDOLF.

Maar dat ze me altans moest vertrouwen en zich niet door kletspraatjes van de wijs
laten brengen.. ja, dat is zo.
HERMAN.

En dat is wel 't allerminste wat je verlangen kunt.
RUDOLF.

Ze zou 't ook, indien ze maar geen halve en kwart vriendinnen had, die..
HERMAN.

O.. tja.. als die...
RUDOLF.

Wat?
HERMAN.

Ik ken die vriendinnen niet.. en dus...
RUDOLF.

Maar je begon: als die..
(wel zenuwachtig, maar niet boos)

Zeg asjeblieft ronduit wat je denkt.
HERMAN.

Als je dan maar niet weer boos op me wordt. Je bent ook zo... zo zenuwachtig.
RUDOLF.

Neen, neen; wees gerust! 't Is beter.. Ik wou maar.. Ik wou maar weten wat je denkt.
HERMAN.

Nu.. jij bent geen zwakke man. Integendeel; maar.. je hebt toch wel 'en zwakke plek.
RUDOLF.
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Zo.. en die is...?
HERMAN.

Tja.. als je nu maar kalm wilt blijven.
(RUDOLF maakt een beweging van ongeduld).

Do te trouwen is 'en mooie.. zelfs 'en heel mooie daad van je geweest; maar..
RUDOLF.

Maar toch 'en zwakheid, meen je.. of.. wat wil je zeggen?
HERMAN.

Wel.. ik stel me zo voor, dat de mensen, die dat verhaal van Ada horen, redeneren:
als die Twente 'en meisje van goeie familie getrouwd had, zou hij die grappen wel
laten; maar deze vrouw.. zulk 'en vrouw dankt God, dat ze nog 'en man heeft gekregen
en....
RUDOLF
(een slag op de tafel gevend)

Vervloekt!
HERMAN.

En als Do... vrouwen hebben 'en fijne neus.. als Do er achter komt, dat er zo over
haar gesproken wordt.. tja, lieve hemel...
RUDOLF.

Dus.. om Do's verleden zou ik uit de weg moeten gaan voor praatjes! Do zou me
beletten te doen wat ik goed vind.. en wat goed is!
HERMAN.

Zo'n vaart zal 't niet lopen. Daarvoor zijn jullie te goed samen; maar... un homme
averti en vaut deux, niet waar? 't Is zaak op alles voorbereid te zijn. Do is 'en lieve
vrouw.. ik weet 'et maar al te goed.. maar ook de beste vrouw denkt met d'r gevoel..
dat is toch maar de chose. Vrou-
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wen komen.. o zo gemakkelik onder 'en invloed.. van daag 'en goeie, morgen 'en
kwaje...
RUDOLF.

Dient de invloed van d'r man dan niet te overwegen? Moet 'en man niet op z'n vrouw
altans kunnen bouwen?
HERMAN.

Spreekt vanzelf. En.. houdt ze van 'em.. zoals Do van jou... om van dankbaarheid te
zwijgen.. dan zal dat ook wel zo wezen; maar...
RUDOLF.

Wat nou weer voor 'en maar?
HERMAN.

Lieve hemel, vaar toch niet altijd zo uit tegen mij.
RUDOLF.

Let er niet op. Ik meen 't niet kwaad; maar die ellendige geschiedenis maakt me
zenuwachtig.. Als Do nou maar kwam!
HERMAN
(na een korte stilte).

Ik herhaal: wees op alles voorbereid.. Al zie je.. en terecht.., o, zeer terecht.. vrij laag
op me neer, je zult toegeven, dat ik wel enige ervaring heb van vrouwen. En ik zeg
je: op den duur vergt 'en vrouw des te meer van 'en man, naarmate die man al meer
voor haar gedaan heeft. Daar is 'en vrouw nu eenmaal vrouw voor. Ze kan niet laten
'en man hoe langer hoe meer te plooien naar d'r ogenblikkelike zin en behoefte;
maar... schiet hij daar ten slotte z'n karakter bij in, dan.. minacht ze hem op de koop
toe.
RUDOLF.

Voor dat plooien is ze anders bij mij aan 'en verkeerd adres.
HERMAN.

Groot gelijk. Waarom zou jij die Ada, dat ongelukkige meisje niet helpen? Al heeft
ze zich eens.. al weer zo lang geleden.. in d'r onnozelheid vergaloppeerd, nooit heb
ik anders dan met lof over haar horen spreken. Zoals ze zorgt voor d'r ouwe,
gebrekkige moeder.. 'et moet voorbeeldig zijn.
RUDOLF.

Dat is 't ook. En wat heeft zo'n schepseltje aan d'r leven? Nooit, nooit, nooit eens 'en
genieting.. hoe klein ook.. zelfs geen afleiding. Werken, werken, altijd maar werken
en.. zwijgen. En dan nog zien, dat haast alle mensen haar schuw uit de weg gaan.
Denk je die eenzaamheid es in. Zou ik met zo'n rampzalig wezentje niet eens
medelijden mogen hebben? Moet die haar enige vriend nog worden afgenomen? Eist
dat 'et fatsoen van de fatsoenlike wereld? Eist vrouweliefde dàt?
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HERMAN.

O, als je dat nagaat.
(hij heeft weer 'en beeldje van de schoorsteenmantel genomen en bewondert het).

Jongen, jongen, dat beeldje is mooi, hoor; ... heel mooi. Neen, ik begrijp best, dat
'en edelmoedige, artistieke natuur als de jouwe 'en ware behoefte voelt, om zich over
dat kind te ontfermen.
RUDOLF.

Ik ben dan ook niet van plan me door kletspraatjes van de wijs te laten brengen.
HERMAN.

Dat moet je ook niet. Jij bent altijd 'en man van karakter geweest.. standvastig in
alles.. 'en rots. Misschien wil je 'et niet geloven; maar juist daarom was ik vroeger
zo jaloers van je. Tegenwoordig niet meer... ach, lieve hemel. 'en Bedelaar kan nog
wel jaloers zijn van 'en bankier; maar niet van 'en koning. Wordt de afstand al te
groot, dan houdt de jaloe-

Groot Nederland. Jaargang 15

36
zie van zelf op. En nu we weer goeie vrienden zijn geworden, nu ik.. arme sukkel..
er zoveel belang bij heb met jou op goeie voet te blijven.. nu...
(na een korte stilte)

Zeg.. heb je er tegen, dat ik me 'en glaasje wijn inschenk Ik heb erge dorst gekregen.
RUDOLF.

Ga toch je gang!
(hij loopt zenuwachtig heen en weer; HERMAN schenkt zich Rijnwijn in en vlijt zich neer in
dezelfde leunstoel als in bedrijf 1; zodra hij zit; slaakt hij een zucht van welbehagen).

Ten slotte toch nog de vlag te moeten strijken voor dat ellendige gepraat.. neen, neen;
daar laat ik me ook niet toe brengen. Ik geef me zelf geen slag in 't gezicht!
HERMAN
(na gedronken te hebben).

Die Rüdesheimer is puik, hoor. Zeker van 't jaar '93. Jongen.. toch 'en genot weer
eens 'en lekker glas te drinken. Altijd die lelike Hollandse biertjes.
RUDOLF.

Wist ik maar wat die mevrouw Drost haar gezegd heeft!
HERMAN.

Wat in zulke gevallen de ene getrouwde vrouw altijd aan de andere zegt: ik zou 't
niet verdragen.. ik zou m'n man wel klein krijgen... ik zou dit en ik zou dat. Dat
noemen ze dan: l'esprit de corps des femmes. Tja.. 'en vrouw.. je mag voor haar doen
wat je wilt.. ze blijft de man z'n natuurlike vijand,
(korte stilte).

Rudolf, je was zo vriendelik me 'en lapje van de Nederlandse Bank aan te bieden.
RUDOLF.

Toch geld nodig?
HERMAN.

Ik denk aan m'n hospita.. ook zo'n natuurlike vijand. Die komt morgen om de
kamerhuur en dan heb ik nog 'en paar rekeningetjes te voldoen.
RUDOLF.

Hoeveel wil je?
HERMAN.

Nu.. wat je missen kunt.
RUDOLF.

Vijf en twintig gulden?
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HERMAN.

Heel graag.. en te leen, zie je.. je krijgt 'et vast en zeker terug.
RUDOLF.

Zeg dat nou maar niet.
(een bankbiljet uit z'n portefeuille nemend)

Asjeblieft.
HERMAN.

Dank je.. en.. nu.. dan, tot wederdienst bereid.
(hij stopt het biljet in 'en onogelijk portemonnaietje).

Dat mag ik toch zeker wél zeggen.
RUDOLF.

Ik kan niet begrijpen, dat Do zich zo heeft laten inpakken en ophitsen. 't Is toch de
waarheid, dat ze alles aan mij te danken heeft. Wat zou er van haar geworden zijn
als ik ze niet had getrouwd.
HERMAN.

Dat heb al zo dikwels gedacht. 'en Frans schrijver.. z'n naam ben ik natuurlik vergeten..
heeft eens gezegd: de vrouw inspireert de man tot grootse werken; maar.. ze belet
hem die uit te voeren.
(hij schenkt zich weer in).

RUDOLF.

Wou je dat hier te pas brengen?
HERMAN.

Och neen.. te pas brengen niet. 'et Valt me maar zo in.
RUDOLF.

O.
HERMAN
(na een stilte).

Eén ding is zeker: wie veel.. veel is gauw te
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veel.. van 'en vrouw houdt, moet altijd op 'n hoede zijn. Zo licht brengt ze je tot iets,
dat je anders niet hadt gedaan. Goedheid en zwakheid.. ach, lieve hemel, waar is de
grens?
RUDOLF.

Je zegt 'et wel en als dat gepraat daar binnen nou niet gauw 'en einde neemt...
HERMAN.

Ga er heen. Wie zou 't je beletten?
RUDOLF.

Niemand; dat weet ik wel. Maar als die mevrouw Drost.. ik ken me zelf.. ik maak
me driftig en dan...
HERMAN.

Bel je gedienstige en vraag of mevrouw Drost er nog is.
RUDOLF.

Ja; dat kon ik tenminste in elk geval eerst doen.
(schelt).

HERMAN.

Maar blijf toch kalm. Jullie zijn immers zo goed samen.. jullie hebt geld.. jullie
behoeft je voor geen mens te generen.. Mijn hemel, wat..?

Toneel 2.
RUDOLF, HERMAN, DOROTHEA, later GRIETJE.

DOROTHEA
(schiet, zonder HERMAN te zien, door de dubbele deur schichtig en opgewonden naar binnen, valt
aanstonds in een grote stoel neer en bedekt haar gezicht met beide handen)

God, God, God!
RUDOLF.

Wat is dat?
GRIETJE
(binnenkomend door de kleine deur).

Heeft meneer gescheld?
RUDOLF.
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Ja, ik...
DOROTHEA
(zenuwachtig opspringend).

Grietje, ik wil geen mens meer zien! Je laat niemand meer binnen! Niemand! Versta
je: niemand!
GRIETJE

Goed mevrouw.
(zij wacht nog even, RUDOLF aanziende).

RUDOLF.

Ga maar.
(GRIETJE af).

Wat is er gebeurd, dat je zo...?
DOROTHEA
(zeer opgewonden).

Wat er gebeurd is? Dat me nu eindelik de ogen pas goed zijn opengegaan. Nu weet
ik, wat de mensen van me denken; hoe ze me aanzien, hoe ze me beoordelen!
RUDOLF.

Wees zo goed...
DOROTHEA.
(heftig).

Omdat ik getrouwd was, dacht ik ook geacht te zijn; m'n hoofd te durven opheffen..
met alle fatsoenlike mensen op één lijn te staan.
RUDOLF
(zich eveneens opwindend).

Is dat dan soms niet zo?
DOROTHEA.

'et Moest zo zijn.. en 't kon ook zo zijn, als ik 'en man had, die me die achting wist
te verzekeren.. die de mensen niet noodzaakte me te minachten, omdat hij me zelf
niet acht.
RUDOLF.

Wat is dat nou weer voor onzin! Wie heeft je die gekheid wijs gemaakt?
DOROTHEA.
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Ja, ja! Wat niet strookt met jouw opvattingen en lusten, dat is gekheid en onzin. Maar
ik ben niet langer dupe van je drogredenen... je mooie theorieën van plichtsvervulling
en doen wat je zelf goedvindt en
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boven de mensen staan. Alles zand, dat je me in de ogen hebt gestrooid!
RUDOLF.

Komaan.. heb ik je zand in de ogen gestrooid.
DOROTHEA.

Spreek toch niet zo uit de hoogte. Je weet heel goed, dat 'et waarheid is. Zelfs ons
huwelijk.. wat was 't voor jou anders dan 'en middel om me te krijgen.. om me af te
trekken van Herman, die me geen huwelik beloofde, niet opwond met klinkende,
hoogdravende woorden.. o, neen; maar die 't op stuk van zaken veel eerliker met me
meende.
RUDOLF
(verontwaardigd).

Aha!
DOROTHEA.

Ja zeker! Uit liefde voor jou heb ik aan je broer.. 'en misdaad begaan.
RUDOLF.

Zo.
DOROTHEA.

Had ik hem niet in de steek gelaten, dan zou hij er nu zo ellendig niet aan toe zijn.
Hem had ik kunnen staande houden.. redden van de ondergang. Voor hem had ik
alles.. alles kunnen zijn; voor jou ben ik... niets!
RUDOLF.

Je schijnt niet te weten, dat Herman hier is. Of...
DOROTHEA.

Hij is hier?
HERMAN.

Ja, Do, en al waag ik 'et niet te beoordelen wat jij voor Rudolf betekent, wat je van
mij zegt, is de waarheid. Jij.. jij alleen hadt me kunnen staande houden, hadt me
kunnen redden.
RUDOLF.

Zou ik nou soms mogen vernemen wat er eigenlik aan de hand is, wat die mevrouw
Drost heeft beweerd?
DOROTHEA.

Als je dat nog nodig vindt.. mij wel. Bijna 'en uur lang heeft dat schepsel me
gemarteld. En waren er toen geen andere vizites gekomen, misschien zat ze er nog,
om te genieten van de afschuwelike pijniging, die ik met 'en lachend gezicht moest
ondergaan.
RUDOLF.

Groot Nederland. Jaargang 15

Maar dat mens heeft je toch niet opgezocht enkel en alleen om je te beledigen?
DOROTHEA.

Was ze daar maar voor uitgekomen! O, ik zou ze wel te woord hebben gestaan. Maar
die gluiperigheid.. dat lieverige, sluwe gevraag... dat lage, gemene uithoren.. O!
RUDOLF.

Ik kan toch moeilik aannemen, dat ze niets anders gedaan heeft dan jou ondervragen
en uithoren!
DOROTHEA.

Zo dom is ze ook niet.
RUDOLF.

Waarvoor beweerde ze dan te komen?
DOROTHEA.

Ze was er zeker al 'en half uur, eer ik dat te horen kreeg, en al die tijd had ze maar
glimlachend zitten gluren. Gluren naar mij, gluren in de rondte. 't Was of ze alles
goed in d'r hoofd wilde prenten, om zich naderhand duidelik te kunnen voorstellen,
en aan iedereen haarfijn te kunnen beschrijven, waar dageliks die vreselike standjes
worden afgespeeld tussen mevrouw Twente en d'r man om z'n dove maar mooie
maîtresse!
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RUDOLF
(zich bedwingend).

Ik wil geloven, dat jij je dat alles zo verbeeldt; maar...
DOROTHEA
(heftig).

O, ja, als mij iets onaangenaams overkomt, verbeeld ik 'et me.. maar is er wat met
Ada te doen...
RUDOLF
(heftig, schoon zich bedwingend).

Wat heeft mevrouw Drost gezegd? Dat verlang ik te horen en anders niets.
DOROTHEA.

En dat zal je ook te horen krijgen! Eerst louter komplimentjes over m'n lief huis, 't
mooie uitzicht, de gezellige kamer, m'n goeie artistieke smaak, enz. enz. Ik begreep
niet, waar ze heen wilde. Toen vragen: u is nog niet lang getrouwd, wèl? Maar u is
heel lang geëngageerd geweest, niet? Woonde uw moeder niet in de de Ruyterstraat?
RUDOLF.

Had toch gezegd: mevrouw, wat gaat u dat aan?
DOROTHEA.

Om 't mens nog meer kwaad te doen denken? Dank je wel. Ik heb glimlachend al d'r
vragen beantwoord, alsof ik in de verste verte niet begreep, dat ze niets anders wilde
dan mij 'en poosje op de pijnbank te leggen. Maar in m'n binnenste.. o, in m'n
binnenste kookte en ziedde 't!
RUDOLF.

Ten slotte diende ze toch wel te zeggen wat ze op stuk van zaken van je verlangde.
DOROTHEA
(onverschilliger).

O, ja. 'en Voorwendsel was gemakkelik te vinden. Ze wou, dat jij haar oudste dochter
les zoudt geven in 't boetseren.
RUDOLF.

Kon ze dat niet aan mij vragen?
DOROTHEA.

Heb ik ook gezegd. En wat antwoordde ze? Dat ze zich niet rechtstreeks tot zo'n
groot kunstenaar had durven wenden.
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RUDOLF.

Ach kom. Ja wel. Voor zo'n geval ben ik 'en groot kunstenaar. En toen heb je dan
toch gezegd, dat ik geen lessen meer aanneem. Niet waar?
DOROTHEA.

Dat heb ik; maar daarop kwam 't juist. Hé, geeft uw man geen les meer? Heb ik me
zo vergist? Ik meende zeker te weten, dat ie nog les gaf aan juffrouw Ada Duurs.
RUDOLF.

Nou ja.
DOROTHEA.

Wat.. nu ja? Zou die vrouw ooit de naam van Ada Duurs in mijn tegenwoordigheid
hebben durven uitspreken, als ze niet gedacht had, dat 'en schepsel als ik zich maar
alles liet welgevallen of.. dat ik dupe, volkomen dupe was van jouw afschuwelike
huichelarij?
RUDOLF.

O, zo.. Ik huichel.
DOROTHEA.

Me dunkt, dat 'et duidelik is. Als je ook maar iets.. maar iets voelde van de liefde,
waar je mond altijd zo vol van is.. als je ook voor mij maar 'en beetje over had van
al 't medelijden, waarmee je tegenover anderen altijd zo gul bent, dan had je al lang
'et schandelike van je gedrag ingezien.. al lang.. eindelik gedaan wat werkelik je
plicht is: mij.. je vrouw beschermd tegen de gemeenheid en de laagheid van de wereld.
Maar ik...
RUDOLF.

Ja, ja. Als ik me niet dadelik voeg en plooi naar jouw opwellin-
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gen en grillen.. als ik mijn eigen opvattingen.. mijn heerlike onafhankelikheid.. m'n
hele karakter.. alles, waar ik jaren lang voor gestreden heb.. gestreden met anderen,
gestreden met mezelf.. als ik dat niet aanstonds prijs geef, omdat jij door 'et geleuter
van wezens als 'en mevrouw Drost en 'en Rika Woensel van streek bent geraakt en
niet goed meer weet wat je zegt.. dan meen jij 't recht te hebben mij uit te maken
voor huichelaar en me al wat lelik en slecht is te verwijten. En dat noem jij dan liefde!
Jij, die me verdenkt, hoont, krenkt, beledigt, die alles doet om me neer te trekken..
jij verwijt mij gebrek aan achting. 't Is fraai! Maar voel jij je door mij bedrogen, ik
voel 't me niet minder door jou.
DOROTHEA.

Omdat ik niet als 'en slavin in 't stof voor je neerlig, nog blij, dat je wel op me trappen
wilt?
RUDOLF.

Aha! Ik, die je juist uit dat stof heb opgeheven.. ik ben 't, die op je trappen wil.
DOROTHEA.

Had me er in gelaten, als je toch alleen van plan was me schijn te geven voor
werkelikheid.
RUDOLF.

Is 't dan schijn, dat je mijn naam draagt en zouden Rika Woensel, Betsy Francker en
hoe je vriendinnen allemaal heten mogen, ja, zou zelfs mevrouw Drost je ooit hebben
opgezocht en toegesproken, als je die naam niet droeg?
DOROTHEA.

Dat ook nog? O, ik maak je m'n kompliment. 't Is biezonder edel van je zó te denken,
me dat te zeggen!
RUDOLF.

Ik doe niets anders dan herhalen wat jij zelf van morgen hebt beweerd. Dankbaarheid
verg ik van niemand. Van m'n vrouw zou dankbaarheid me zelfs hinderen en
onaangenaam zijn; maar zóveel grievende ondank... zulk 'en miskenning.. dat is me
dan toch te kras!
DOROTHEA.

Ik weet 'et. Hier in huis heerst maar één wil. De jouwe. Wie daar niet voor buigen
wil,.. hoort er niet meer in.. moet er uit. 't Is goed. Her, wil jij me helpen?
HERMAN.

Hemel, Do, als ik dat kan.. als jij me daartoe in staat acht.
DOROTHEA.

Ik wil hier vandaan.. en vandaag nog. De mensen zullen zien, dat ze zich toch in me
vergist hebben.. dat ik niet zo'n weerloos schepsel ben als zij geloven.. niet enkel de
vrouw met 'et jammerlik verleden, die zich om dat verleden alles.. ook 'et
vernederendste moet laten welgevallen! Maar... alleen weet ik me niet te redden..
niet te keren.. en.. Ik ken ook geen meneer met geld, die medelijden met me heeft..
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en al kende ik 'em wel.. hij zou me toch verstoten, omdat ik niet uit dankbaarheid
voor hem kruipen wil. Jij...
HERMAN.

Wel, Do, al wat ik voor je doen kan, zal natuurlik dadelik gedaan worden. Ru, je
begrijpt, dat ik in deze omstandigheden als gentleman..!
RUDOLF
(heftig).

Ik begrijp.. ik begrijp.. Ik vraag me af: of op stuk van zaken jij 't niet bent, die al dit
onheil gesticht hebt.. of jij niet die me-
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vrouw Drost, waarvan ik nog nooit gehoord had, hierheen hebt gestuurd?
HERMAN.

Wat? Daar verdenk je mij van?
RUDOLF.

Durf es zeggen, dat ik daar geen reden toe heb.
HERMAN.

Zeker durf ik dat! Mevrouw Drost is uit eigen beweging, geheel en al uit eigen
beweging gekomen. Met geen woord, geen syllabe heb ik haar aangespoord.
DOROTHEA.

Wat doet 'et er ook toe door wie en hoe mij de ogen zijn open gegaan. 'et Geen me
vandaag is aangedaan door 'en mevrouw Drost, zou me anders toch morgen zijn
aangedaan door.. de hemel weet wie. Tracht niet de schuld op 'en ander te schuiven!
Bij jou, bij jou alleen ligt die schuld en dat je dit niet inziet of niet wilt inzien, bewijst
al voldoende, dat ik net even min op jouw achting rekenen kan als op die van welk
ander mens ook.
HERMAN.

Behalve dan toch op de mijne.
DOROTHEA.

De jouwe.. jouw.. achting?
(HERMANS laatste woord heeft DOROTHEA plotseling doen schrikken en tot nadenken gebracht.
RUDOLF merkt dit. Korte stilte).

RUDOLF
(sarkasties).

Zeker. De zijne. Verwondert je dat? Hoe hoog Herman je acht, heeft ie je immers al
vroeger getoond. En hij is nog altijd niet van mening veranderd. Wat ie toen voor je
over had, heeft ie ook nou voor je over.
HERMAN.

Wat wil je daarmee zeggen, Rudolf?
RUDOLF.

De waarheid. Anders niets. En nou Do zoveel waarde hecht aan de goedkeuring en
de achting van de mensen.. 'en achting, die ik haar niet schijn te kunnen waarborgen..
nou zal 't haar zeker aangenaam zijn als die mensen haar leven met jou.. harer waardig
zullen noemen.
DOROTHEA.

Ru....
HERMAN.
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Wat beduidt die belediging van.. van 'en weerloze; want dat ik tegenover jou hier
weerloos ben...
RUDOLF.

Heb je zelf niet gedacht, toen je hier aanbelde.
HERMAN.

Is 't dan mijn schuld, dat jullie 't samen niet vinden kunt? Niemand kan 't me kwalik
nemen, dat ik in deze omstandigheden voor Do wil doen wat in m'n macht staat. Veel
kan ik haar niet aanbieden, helaas; maar als je spreekt van de achting van de mensen...
Wat kunnen de mensen tegenwoordig op mij aanmerken?
RUDOLF.

De mensen?.. Niets.
DOROTHEA.

Maar als jij zo denkt.. alles zo inziet.. waarom laat je me dan los? Waarom dwing je
me...?
RUDOLF.

Je dwingen? Ik denk er niet aan. Je recht geven tot je beschuldiging, dat ik 'en
huichelaar, 'en tiran ben.. dat hier in huis enkel mijn wil mag heersen? Neen. Alleen
wat 'en mens in vrijheid doet, heeft waarde. Wil jij van me weg.. geef jij aan Herman
boven mij de voorkeur...
DOROTHEA.

Heb ik dat dan beweerd? Heb ik je niet integendeel gezegd:
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Ru, buiten jou kan ik niet. Heb ik je niet gevraagd.. gebeden.. gesmeekt: wees van
mij... ga niet tot die andere? Waarom blijf je dan zo onverzettelik? Je zegt: om de
mensen; maar als ik 'et je vroeger gevraagd had.. niet om de mensen.. voor me zelf,
alleen voor me zelf.. zou je dan toegegeven hebben?
RUDOLF
(wrevelig).

Ach...
DOROTHEA.

Neen, antwoord me.. in Godsnaam antwoord me. Zou je dan toegegeven hebben?
RUDOLF.

Zou jij 't hebben gevraagd?
DOROTHEA.

Neen, neen. Zeg dat niet. Ik wil 't je nu nog vragen.. voor 't laatst.. voor 't allerlaatst..
en voor me zelf; omdat m'n rust.. m'n geluk.. m'n leven.. ja, m'n leven.. alles.. alles
voor mij daarvan afhangt. En nu Ru, wat antwoordt je nu?
RUDOLF.

Nu...?
(na een ogenblik van strijd en aarzeling).

Ik zal.. niet meer gaan.
DOROTHEA
(hevig opgewonden).

Heus.. dat.. Ru.. dat is je ernst.. dat..?
RUDOLF
(eer stug dan vriendelik).

Ik zal niet meer gaan.
DOROTHEA

O!
(zij wil hem om de hals vallen, maar deinst terug, afgeschrikt door zijn strakheid).

HERMAN.

En dus.. Der Mohr, der seine Schuldigkeit getan hat, kann... gehn. Ach, lieve hemel.
Ja, ja. D'r was er 's 'en vrouwtje; die was nog jong en mooi. En zolang ze jong en
mooi was, wond ze alle mannen om d'r kleine vinger. Es ist eine alte Geschichte,
doch bleibt sie immer neu, und wem sie just passieret, dem bricht das Herz entzwei.
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DOROTHEA.

Her, ik smeek je: spreek niet zo. Wees niet hard. Weer heb ik je lelik behandeld. Ik
voel 't.. ik weet 'et en ik kan niet anders zeggen dan: vergeef me.. verplaats je in mijn
toestand.. hoe alles zo gekomen is. Als je wist hoe ellendig ik 'et vind, dat ik jou nu
weer.... en vandaag... Ach, Her.. heb ook maar medelijden.
HERMAN.

Enkel medelijden? Kind, ik verheug me.. voor jou. Ik geef je weer groot gelijk. Je
handelt verstandig. Ik.. wat kom ik er op aan? Wat ben ik hier anders dan de arme
bloedverwant, die gebruikt wordt voor onaangename karreweitjes en nog dankbaar
mag zijn als hem niet de deur wordt gewezen?
DOROTHEA.

Zeg niet zulke vreselike dingen.
HERMAN.

Dat is toch de chose.
DOROTHEA.

Je weet immers, dat ik zo niet denk. Rudolf ook niet. O, ik bid je, stapel geen
gloeiende kolen op m'n hoofd.
HERMAN.

'et Komt niet in me op. Ik zeg je, dat ik blij ben.. blij, dat jullie weer verzoend bent..
blij, dat ik af en toe nog eens komen mag.. me warmen aan jullie vuur.. me te goed
doen in jullie gezelligheid. Wat kan ik meer verlangen?
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DOROTHEA.

Ja, ja. Kom, kom heel dikwels. Zo vaak je wilt.
HERMAN.

Als je man er niets tegen heeft,
(RUDOLF geeft geen antwoord).

Als ik denken mag: die zwijgt, stemt toe.
DOROTHEA.

Hij vindt 'et goed; ik ben er zeker van.
HERMAN.

Ik begrijp wel.. na zo'n opwinding.. Daar moeten enige dagen over heen gaan. Nu
ja.. Misschien zegt ie dan wel net als ik: Schwamm d'rüber.
(als RUDOLF blijft zwijgen, haalt hij de schouders op).

Tot weerziens dan.
(hij geeft haar de hand).

DOROTHEA
(aarzelend).

Tot weerziens
HERMAN
(tot RUDOLF).

Adieu.
(als RUDOLF hem even aanziet; maar niet antwoordt, haalt hij weer de schouders op en vertrekt.)

Toneel 3.
DOROTHEA, RUDOLF.

(Onder HERMANS laatste woorden heeft RUDOLF zich naar de rechterzijdeur gewend om heen
te gaan. Zodra HERMAN vertrokken is, gaat DOROTHEA schielik naar RUDOLF toe en slaat van
achteren komend, haar arm om zijn hals. Hij blijft staan en laat haar begaan; maar beantwoordt
de tederheid niet).
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DOROTHEA.

Ru.. O, ik ben je zo dankbaar. Je weet niet.. je kunt niet weten hoe gelukkig je me
nu weer hebt gemaakt. Dat alles weer goed is... net als vroeger. Dat die angst van
m'n hart is afgevallen.. O, ik vind 'et zo heerlik. Ik ben kinderachtig geweest, niet
waar? Ik heb 'et zelf wel gevoeld; maar ik kon niet anders.. ik kon niet. Die gedachte,
dat je hieldt van 'en andere vrouw.. vroeger was ie nooit bij me opgekomen; maar
toen ie er eenmaal was.. toen ie brandde in m'n hersenen.. ik kan je niet zeggen wat
er toen in me omging. Ik voelde me gek worden, razend.. tot alles in staat. Maar
Goddank is dat nu allemaal voorbij. Ik ben weer kalm en o... o, zo gelukkig. Kan je
't me vergeven, dat ik zo.. slecht tegen je ben geweest?
RUDOLF
(koel).

Ach.. vergeven.. Ja... vergeven kan ik 'et.
(DOROTHEA laat hem los).

DOROTHEA.

Je zegt 'et zo... zo vreemd.. zo koel. Vin je 't dan niet goed... niet...?
RUDOLF.

Jij hebt jouw gevoel; ik heb... 'et mijne.
DOROTHEA.

Ik begrijp je niet. Wat.. wat bedoel je?
RUDOLF
(weer willende heengaan).

Niets.
DOROTHEA
(met heftigheid).

Neen, Ru, neen. Je verwijt me iets. Ik wil weten wat dat is.
RUDOLF.

Ach neen. Waartoe nou...?
DOROTHEA.

Je moet 'et me zeggen. Tussen ons mag niets blijven zitten... mag ook geen
onklaarheid meer zijn. Spreek uit wat je nog op je hart hebt.
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Ik zal 't wegnemen. Heus, wat 'et ook is, ik zal 't wegnemen. Alles wil ik doen.. alles..
alles; maar heb dan ook geen geheimen voor me.. zeg me wat er is.
RUDOLF
(na een korte stilte).

Je weet, Do, dat ik ijdel ben geweest.. en dat ik die ijdelheid in me heb moeten
verstikken, 'en Groot kunstenaar heb ik willen worden.. iets zeldzaams. Ik weet nu,
dat ik er een ben.. van de tweede.. misschien van de derde rang.
DOROTHEA.

Neen, Ru, dat is niet waar! Je onderschat je.
RUDOLF
(met een afwerende handbeweging).

Stil maar. Onderschatting behoedt voor teleurstelling. Maar op één ding had ik m'n
trots behouwen. Dat was onze liefde. Die bleef dan toch mooi en zeldzaam, omdat
ze 'en liefde was van vlekkeloos vertrouwen. Zo'n zeldzaam mooie liefde had ik dan
toch ingeboezemd. Die trots kon niemand.. dacht ik.. me ontnemen.
DOROTHEA
(ontroerd fluisterend).

Ik deed 'et.
RUDOLF.

En ik volgde je voorbeeld. Dingen heb ik je gezegd..
(met een afwerende handbeweging).

Bah!.. Wij vernederden elkaar.. om de mensen. Maar... ach.. waarom zouden wij
beter zijn dan anderen.. karakter tonen? Wij zijn immers ook maar heel gewone...
mensen.
DOROTHEA.
(na een korte stilte).

Ru, ga weer naar Ada toe. Nu vraag ik 'et je zelf.
RUDOLF
(hoofdschuddend).

Te laat, Do. Dat verandert niets meer.
DOROTHEA
(zeer angstig).
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Kan je dan niet gelukkig met me zijn?
RUDOLF
(zonder enige opwinding).

Zeker wel. Ik houd van je.. en.. van niemand anders. Ik ben heel gelukkig. Alleen...
DOTOTHEA.

Alleen?
RUDOLF.

Zo gelukkig.. zijn.. zo velen.
DOROTHEA.

O, Ru, dat is wreed.
RUDOLF.

Heel wreed. Voor me zelf misschien 't allerwreedst.
(hij neemt zijn hoed).

DOROTHEA.

Ga je heen?
RUDOLF.

Alleen haar zeggen, dat ze haar enige vriend nooit terug zal zien. Maak je niet
ongerust.
(Als RUDOLF heen is gegaan, barst DOROTHEA in tranen uit).

EINDE.
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Men moet nergens op zweren.
‘Proverbe’ (spreekwoord) of blijspel in één bedrijf
door Alfred de Musset.
Vertaling van Carry van Bruggen.
Personen:
DE MARKIES DE VALBERG.
DE BARON, zijn oom.
GERMAIN, zijn bediende.
GRAVIN DE VERNON.
VICTOIRE, haar kamenier.
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Eerste Tooneel.
DE

BARON, GERMAIN.

DE BARON.

Mijn neef is dus niet hier, zeg je?
GERMAIN.

Nee, mijnheer, ik heb hem overal gezocht.
DE BARON.

Maar dat is onmogelijk! Het is precies vijf uur. Zijn we hier dan niet in het huis van
de gravin?
GERMAIN.

Zeker, mijnheer, daar staat haar piano!
DE BARON.

Mijn neef is op haar verliefd, niet waar?
GERMAIN.

Natuurlijk, mijnheer... dat spreekt vanzelf.
DE BARON.

En hij komt haar alle dagen opzoeken?
GERMAIN.

Hij doet niet anders, mijnheer!
DE BARON.

Zou hij misschien mijn brief niet ontvangen hebben?
GERMAIN.

Met uw welnemen, mijnheer, juist van morgen.
DE BARON.

Maar dan moet hij toch hier op het kasteel zijn, nu ik hem thuis niet heb aangetroffen.
Ik had hem geschreven, dat ik kwart over één uit Parijs zou vertrekken en dat ik dus
om drie uur in Montgeron zou zijn. Van Montgeron naar hier is twee-en-een halve
mijl. Twee en een halve mijl... dat is, laten we zeggen, vijf kwartier gaans, als de
wegen slecht zijn. Maar dat zijn ze op het oogenblik volstrekt niet!
GERMAIN.

Ze zijn daarentegen juist bijzonder goed.
DE BARON.

Om drie uur van Montgeron vertrekkende, kon ik dus op alle manieren kwart nà vier
bij de uitspanningsplaats zijn. Dan had ik nog een bezoek te brengen bij mijnheer
Duplessis, dat hoogstens een kwartier kon duren, zoodat ik, den tijd om hier te komen
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meegerekend, niet later dan vijf uur weer bij hem zou zijn. Dat alles had ik hem met
de grootste nauwkeurigheid geschreven. Nu is het precies vijf uur... op 't oogenblik
zelfs eenige minuten na vijven. Is mijn rekenening niet buitengewoon nauwkeurig?
GERMAIN.

Zeker, mijnheer, maar mijn meester is dat niet!
DE BARON.

Ik hoop tenminste, dat hij klaar is met pakken?
GERMAIN.

Met uw verlof, mijnheer... wat bedoelt u?
DE BARON.

Ik vraag of daarginds, op zijn kasteel, zijn koffers gepakt zijn.
GERMAIN.

Voor zoover ik weet, volstrekt niet, mijnheer.
DE BARON.

En ik had hem toch geschreven, dat de groothertogin bevallen is... de groothertogin
van Saxen-Coburg-Gotha... Germain; dat is geen kleinigheid!
GERMAIN.

Ik geloof het graag, mijnheer!
DE BARON.

Ik had hem geschreven, dat mijnheer Desprez mij, eergisteravond, een bezoek was
komen brengen. Mijnheer Desprez kwam van Saint-Cloud, om mij te zeggen, dat de
minister mij liet vragen, in den morgen van
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den volgenden dag - dat wil dus zeggen: gisteren - op zijn cabinet bij hem aan te
komen. Juist toen ik aan die opdracht wilde voldoen, ontving ik bericht, dat de minister
te Compiègne was, waarheen hij den koning had vergezeld. Daarom begaf ik mij
naar Compiègne, want ik wist, van hoeveel gewicht de zaak was en dat ze geen uitstel
kon lijden, dat begrijp je wel, nietwaar?
GERMAIN.

Zonder twijfel, mijnheer.
DE BARON.

De minister was op jacht. Men ried mij daarop aan naar mijnheer de Gercourt te
gaan, die mij heimelijk tot in de intieme vertrekken van den koning geleidde... doch
de koning was juist naar Fontainebleau vertrokken.
GERMAIN.

Dat trof vervelend!
DE BARON.

Volstrekt niet! Ik wilde je alleen maar eens laten zien, hoe stipt ik ben.. in alles.
GERMAIN.

O, wat dat betreft.. ja!
DE BARON.

In deze wereld is stiptheid de voornaamste van alle deugden. Men zou zelfs kunnen
zeggen, dat ze de grondslag, ja de sleutel is tot alle andere! Want even zoo goed als
de fraaiste aria of de welluidendste redevoering slechts te juister tijd en plaats kunnen
behagen - even zoo goed hebben de meest uitnemende deugden en de zeldzaamste
gaven slechts dan waarde, indien ze op een bepaald en goed-gekozen oogenblik
worden aangewend! Onthoud dat goed, Germain, niets staat zoo treurig als ergens
te komen op een ongepast moment - getuige een zeker beroemd diplomaat, die te
laat kwam aan het sterfbed van zijn vorst en de koningin verraste bij het inzetten van
hare papillotten! Op deze wijze maken de schoonste talenten zichzelf waardeloos,
en het is voorgekomen, dat lieden, die zich onder de wapenen, en zelfs in de
diplomatie buitengewoon onderscheiden hadden, hun verdere carrière totaal bedierven,
door het gemis van een goed en goedgeregeld horloge. Ik hoop, beste vriend, dat het
jouwe accuraat loopt?
GERMAIN.

Ik zet het geregeld gelijk, mijnheer.
DE BARON.

Uitstekend. Dan wil ik je nu nog vertellen, hoe ik in Compiègne vernam - en wel
van de markiezin de Morivaux, die ik daar ontmoette en die mij een plaats in haar
rijtuig aanbood - dat men mij door onjuiste inlichtingen had misleid en dat de minister
zich te Parijs bevond. Zijne Excellentie ontving mij om half drie en was zoo goed
mij persoonlijk mede te deelen, dat de groot-hertogin van Saxen-Coburg-Gotha
bevallen is - zooals ik je daareven al vertelde - en dat de koning mij en mijn neef
heeft aangewezen om haar te gaan gelukwenschen.
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GERMAIN.

In Gotha, mijnheer?
DE BARON.

Te Gotha, ja! Het is een groote eer voor je meester.
GERMAIN.

Ongetwijfeld, mijnheer, maar hij is uit.
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DE BARON.

Ja, dat begrijp ik juist niet. Hij is dus nog altijd even ondoordacht, nog altijd even
verstrooid, en hij vergeet nog altijd alles?
GERMAIN.

Het is zoo erg als het wezen kan, mijnheer.. niet zoozeer, dat hij alles vergeet, maar
hij denkt altijd aan wat anders.
DE BARON.

Morgenochtend moet hij, zonder mankeeren, op weg zijn naar Duitschland. En hij
heeft nog geen enkele order voor zijn vertrek gegeven?
GERMAIN.

Neen, mijnheer! Maar vanmorgen, voordat hij uitging, heb ik hem een grooten
reiskoffer zien openen, en een heele poos erom heen wandelen.
DE BARON.

En wat heeft hij er in gedaan?
GERMAIN.

Een blad muziekpapier!
DE BARON.

Een blad muziekpapier?
GERMAIN.

Ja mijnheer, en daarna heeft hij den koffer zorgvuldig gesloten en de sleutel in zijn
zak gestoken.
DE BARON.

Een blad muziekpapier! Altijd weer dezelfde dwaasheden. Als de koning van die
ziekte wist, zou hij hem zeker niet een zoo belangrijke taak hebben toevertrouwd -,
gelukkig is hij onder mijn hoede! Nu, Germain, wat heeft hij verder gezegd en gedaan?
GERMAIN.

Hij heeft den heelen dag gezongen, mijnheer.
DE BARON.

Heeft hij gezongen?
GERMAIN.

En prachtig, mijnheer! 't Was een lust naar hem te luisteren!
DE BARON.

Een mooi begin voor een gezant! Germain, jij hebt, geloof ik, wel wat gezond
verstand. Zeg mij nu eens, acht je hem werkelijk in staat zich in een délicate
aangelegenheid als deze behoorlijk te gedragen?
GERMAIN.
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Wel mijnheer... naar Gotha gaan... en een buiging maken voor een kraamvrouw... ik
zou bijna denken, dat kan ik zelf wel.
DE BARON.

Je weet niet, waarover je spreekt!
GERMAIN.

Maar mijnheer... over de Groothertogin... u zei me toch zelf, dat ze bevallen is?
DE BARON.

Het is inderdaad waar, dat ze het levenslicht heeft geschonken aan een nieuwen spruit
van vorstelijken stam. - Maar wat heeft mijn neef verder nog gedaan?
GERMAIN.

Hij is hier gekomen, ik weet niet hoeveel maal, om mevrouw de gravin te spreken.
DE BARON.

En waar is de gravin?
GERMAIN.

Ze is nog niet opgestaan, mijnheer.
DE BARON.

Op dit uur van den dag... dat is toch al heel erg! Dineert die dame niet?
GERMAIN.

Neen mijnheer, ze soupeert alleen.
DE BARON.

Alweer zoo'n warhoofd! Een goede buur voor een gek!
GERMAIN.

Mijn meester zou heel boos worden, mijnheer, als hij zoo over zichzelf hoorde
spreken. Wanneer iemand het waagt, hem de geringste opmerking te maken over
zijn verstrooidheden, wordt hij verschrikkelijk woe-

Groot Nederland. Jaargang 15

7
dend - omlangs scheelde het niet veel of hij had me vermoord, alleen omdat hij zijn
tabak in plaats van suiker over zijn aardbeien had gestrooid, en gisteren nog....
DE BARON.

Gerechte hemel! Zou men gelooven, dat een man van verdienste en een man van
zéér groote verdienste, Germain! - want mijn neef is bijzonder gedistingueerd - in
zulke kinderachtige vergissingen zou kunnen vervallen?
GERMAIN.

Het is wel treurig, mijnheer!
DE BARON.

Heb ik hem niet met eigen oogen door een koninklijken contradans zien loopen met
zijn handen in de zakken en wandelen te midden van de quadrille als in een laan van
het park?
GERMAIN.

Drommels, mijnheer! hij heeft dezer dagen iets dergelijks gedaan, hier bij mevrouw
de gravin. Er was een groote partij en mijnheer Vertigo, de dichter van hier in de
buurt, las een melodrama in verzen. Juist op het meest pakkende oogenblik, mijnheer
- als het jonge meisje vergiftigd is en haar vader ontdekt tusschen de moordenaars!
- terwijl de dames wegsmolten in tranen, staat mijn meester op en gaat het glas water
uitdrinken dat de dichter bij zich op zijn tafeltje had gezet. De geheele uitwerking
van de scène was bedorven.
DE BARON.

Het verwondert me eigenlijk niets. Hij heeft eens dertig sous in een kopje thee
gegooid, dat een allerliefste jongedame hem aanbood, omdat hij dacht, dat ze
inzamelde voor de armen!
GERMAIN.

Den vorigen winter, toen mijnheer's broeder trouwde, waart u hier niet. Zooals u
begrijpt, wilde mijn meester naar het bruiloftsfeest gaan. Tegen den avond kom ik
bij hem binnen, om hem te helpen toilet maken. Hij stuurt me weg, ontkleedt zichzelf,
wandelt daarna, met uw respect, een uur lang rond in zijn hemd... houdt opeens op,
en bekijkt zich verbaasd in den spiegel. ‘Wat duivel voer ik toch uit?’ vraagt hij
zichzelf... ‘het is nacht, ik ga naar bed!’ en daarop stapte hij werkelijk in bed en hij
zou de heele bruiloft vergeten hebben, als wij hem niet waren komen waarschuwen.
DE BARON.

En jij gelooft, dat zoo iemand in staat is om naar Gotha te gaan? Bedenk eens, wat
ik op mij neem, Germain, want de wil van den koning moet geschieden! Het is niet
te ontkennen: -, mijn neef is de aangewezen persoon, en ik ben alleen zijn begeleider;
men wijst hem aan, omdat zijn titel, die van zijn vader, hooger is dan de mijne -,
maar ik draag alle verantwoordelijkheid!
GERMAIN.

Maar als mijn meester nu zoo een verdienstelijk man is...
DE BARON.
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Ongetwijfeld, maar is dat voldoende? Hij had me zóó beloofd, zich te beteren.
GERMAIN.

Hij probeert het ook wel, mijnheer, zoetjes aan, maar hij kan niet verdragen, dat
iemand hem tegenspreekt... en zoudt u willen gelooven... Maar daar is hij.
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Tweede Tooneel.
DE BARON, GERMAIN, MARKIES.

DE MARKIES.

Wacht eens even... dat schijnt hier hekserij te zijn... 't schijnt wel dat ze al mijn
papieren willen stelen!
GERMAIN.

Mijnheer, daar is mijnheer de Baron.
DE MARKIES.

Wat heb je met dat blad muziekpapier gedaan, jij, uilskuiken, dat ik daar straks nog
had? Waar heb je 't gestopt, waar is het gevlogen?
DE BARON.

Goedendag Valberg... wat is je overkomen?
DE MARKIES.

Ik zal hier binnenkort eens schoon schip maken... ik stuur jullie allemaal de laan uit!
(tot den BARON, die lacht)

en jou het eerst van allemaal, schelm!
GERMAIN.

Maar mijnheer, dat is mijnheer de Baron.
DE MARKIES.

Ach, pardon, beste oom! En u komt dus van Parijs? Ja, u moet weten -, ik mis een
blad muziekpapier.
GERMAIN.

Natuurlijk hetzelfde dat hij zoo secuur weggesloten heeft.
DE BARON.

Je zult moeten erkennen, neef, dat ik precies op mijn tijd ben - ik was hier op het
afgesproken uur. En jij, ben je klaar om te vertrekken?
DE MARKIES.

Om te vertrekken?
DE BARON.

Ja, morgen ochtend.
DE MARKIES.

Ja... dat zweer ik u... als ze me afwijst, dan vertrek ik op staanden voet en ziet ze me
nooit van haar leven terug.
DE BARON.
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Als ze je afwijst... wat bedoel je toch?
DE MARKIES.

Ja, bij mijn eer, als ze mij slecht ontvangt en met koelheid behandelt - dan is mijn
besluit onherroepelijk genomen!
DE BARON.

Maar hoe zou ze je slecht ontvangen en koel behandelen, nu je van den koning komt?
DE MARKIES.

Bemoeit de koning zich hier dan met alles?
DE BARON.

Drommels, dat schijnt wel... als hij je de bezorging opdraagt van een eigenhandig
geschreven brief!
DE MARKIES.

Voor de gravin?
DE BARON.

Voor de groothertogin. Ben je vergeten, dat je belast bent...
DE MARKIES.

Ik was even in den war, want ik heb zelf ook een brief te schrijven, aan de gravin.
Hebt u haar gezien?
DE BARON.

Neen, ze slaapt.
DE MARKIES.

Welnu, en wat zegt u nu wel van die zaak? Heb ik niet heel goed gehandeld?
DE BARON.

Welke zaak
DE MARKIES.

Ah mon Dieu... ik weet al wel wat u zeggen wilt. U hebt
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haar nooit kunnen uitstaan, u hebt u met haar gebrouilleerd... u bent een proces tegen
haar begonnen... en nu vraag ik u, wat wint u daarmee? Uw advocaat had mooie
praatjes genoeg voor zoo'n ongelukkig lapje wijngaard! Nu zit hij al in 't Parlement
ook, en van al wat hij zegt, deugt er geen steek! Ze zeggen, dat het hoogere politiek
is, maar ik geloof er niets van en ik ben zeker dat de wet verworpen zal worden.
DE BARON.

Waar ter wereld heb je het toch over? Het gaat hier om ernstige zaken, die al je
aandacht vereischen.
DE MARKIES.

Als dat zoo is, spreek dan mijnheer, en ik zal naar u luisteren!
DE BARON.

Het betreft onze zending. Heb je alles gelezen wat ik je daarover schreef?
DE MARKIES.

Over onze zending? Ja, natuurlijk, ik ben altijd ter beschikking van den koning.
DE BARON.

Uitstekend.
DE MARKIES.

Zijne Majesteit kent mijn toewijding.
DE BARON.

Prachtig! Je zult dus gereed zijn...
DE MARKIES.

Kunt u er nog aan twijfelen? Ik heb mijn bevelen gegeven. Is alles in orde, Germain?
GERMAIN.

Mijnheer, ik heb geen enkel bevel ontvangen.
DE MARKIES.

Wat zeg je daar, schelm? En die groote koffer dan, dien ik je midden in mijn kamer
heb laten zetten?
GERMAIN.

Ja, als mijnheer op reis wil zingen!
DE MARKIES.

Op reis wil zingen, onbeschaamde vlerk?
GERMAIN.

Wel, mijnheer, uw muziek is erin en de sleutel hebt u in uw zak.
DE MARKIES.

In mijn... wel allemachtig... 't is waar! Ze hebben me die natuurlijk weer gelijk met
mijn handschoenen en mijn zakdoek gegeven. Die lui hier letten nergens op.
GERMAIN.
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Ik kan u verzekeren, mijnheer...
DE BARON.

Hou je mond maar, laat ons alleen en ga alles in orde maken!
(GERMAIN af).

En nu, Valberg, nu ga ik je weer verlaten; ik moet naar mijnheer Duplessis terug om
de brieven van het hof in ontvangst te nemen. Nog deze paar woorden, neef: denk
er aan, dat onze zending een héél gewichtige is en dat je toekomst kan afhangen van
de wijze, waarop je je hierin zult gedragen!
DE MARKIES.

Helaas... ik weet het maar al te goed!
DE BARON.

Beloof me dus, dat je ernstig je best zult doen, jezelf te genezen van al die kleine
verstrooidheden, die vaak onaangename afdwalingen van den geest - teneinde de
zaak met beleid te kunnen afwikkelen!
DE MARKIES.

O, wat dat betreft, dat beloof ik u!
DE BARON.

In ernst?
DE MARKIES.

In vollen ernst.
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DE BARON.

Ga dan je laatste orders geven. Het is twintig minuten vóór zes, ik ga nu naar mijnheer
Duplessis, hij woont niet ver, en ik kan dus voor het diner terug zijn. En je belooft
me dus in alles mijn raad te volgen? Je weet, hoe ze zijn, die heeren van het Hof!
DE MARKIES.

Maak u maar niet bezorgd. Ik weet precies hoe ik met ze omspringen moet. Ik zal
me nauwkeurig op de hoogte laten houden. Als u mij alleen maar den naam van uw
gevolmachtigde wilt opgeven, dan zal ik er zelf heen gaan.
DE BARON.

Maar ik heb geen gevolmachtigde, wat bedoel je toch?
DE MARKIES.

Als u geen gevolmachtigde hebt, kunt u de zaak ook nog niet bij de rechters aanhangig
maken.
DE BARON.

De rechters? Maar waarvoor dan toch?
DE MARKIES.

Voor uw proces!
DE BARON.

Ik heb geen proces.
DE MARKIES.

Wat? Hebt u me dan niet net verteld, dat u de heeren van het Hof moest spreken?
DE BARON.

Ik sprak van het Hof van Saxen-Coburg-Gotha!
DE MARKIES.

Ach ja, dat 's ook waar, onze zending. U moet weten, ik ben wat gepreoccupeerd...
de gravin heeft namelijk een proces, en ik heb op me genomen, het te volgen. Ze is
een allerliefste vrouw.
DE BARON.

Jawel, jawel, we weten wel, dat je erg met haar ingenomen bent, en dat je je alleen
daarom hier in je kasteel opsluit, omdat jullie buren bent! Maar zorg alsjeblieft dat
die neiging onze plannen niet in den war stuurt!
DE MARKIES.

Wees maar gerust, u hoeft nergens bang voor te zijn. Zoo in 't dagelijksch leven lijk
ik wel eens wat zorgeloos, ziet u, maar zoodra er iets ernstigs in het spel is, dan ben
ik zoo oplettend als 't maar kan.
DE BARON.

Dat hoop ik dan maar!

Groot Nederland. Jaargang 15

DE MARKIES.

Gaat u nu maar in vrede naar mijnheer Duplessis -, ik zorg voor het overige.
DE BARON.

Laat dan eens zien, dat je ook precies kunt wezen!
DE MARKIES.

Ik zal een beetje op Germain letten, dat hij geen verkeerde dingen doet.
DE BARON.

Heel goed.
DE MARKIES.

Dan ga ik verder mijn papieren in orde brengen, er zijn er heel wat.
DE BARON.

Maar hou me nu in 's hemels naam niet langer op, wat ik je bidden mag!
DE MARKIES.

De Hemel beware me! Ga, mijnheer, ga de koninklijke brieven halen; ik van mijn
kant, ik ga mijn moeder schrijven; verder is het niet meer dan billijk, dat ik den
minister mijn dankbetuiging zend, mijn honden laat ik achter bij mevrouw De
Belleroche, ik stuur al onze bloedverwanten
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een kennisgeving, en ik hoop, als u straks terugkomt, dat het huwelijk beklonken zal
zijn.
DE BARON.
(op het punt te vertrekken, blijft staan).

Wat, het huwelijk? Welk huwelijk?
DE MARKIES.

Wel, het mijne. Wist u er niets van?
DE BARON.

Wat beduidt die grap? Je spreekt over je huwelijk?
DE MARKIES.

Ja... met de gravin. Heb ik u dan niet verteld, dat ik met haar trouwen ga?
DE BARON.

Nee, waarachtig niet! Dat is wat nieuws!
DE MARKIES.

Het bezorgt me heel wat beslommeringen, zooals u ziet!
DE BARON.

Maar men trouwt toch niet den dag vóórdat men op reis moet. Wacht daarmee tot je
terug bent.
DE MARKIES.

Neen, mijn lot moet vandaag beslist worden.
DE BARON.

Geen denken aan, beste jongen!
DE MARKIES.

Maar ik denk er wel aan en sterk ook, want ik ga niet anders op reis dan nà en in
overeenstemming met haar antwoord.
DE BARON.

Maar of dat antwoord nu goed of slecht is, wat heeft dat met onze zending te maken?
Je bent toch hoop ik, niet van plan, de gravin mee te nemen?
DE MARKIES.

En waarom niet, als zij er in toestemt?
DE BARON.

Goede genade! Met een vrouw op reis... hoeden, japonnen, kameniers... een berg
pakken en doozen... en dan het nachtverblijf en de tranen om een gebroken ruit.
DE MARKIES.

U spreekt over allerlei kleinigheden...
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DE BARON.

Ik spreek over wat behoorlijk is, en dit is niet behoorlijk. Er is in de brieven die ik
bij me heb, nergens sprake van een vrouw en ik weet in 't geheel niet, hoe men zoo
iets opnemen zou.
DE MARKIES.

Dat kan me volstrekt niet schelen.
DE BARON.

Maar het kan mij wèl schelen, en ik verzeker je, als je erop blijft aandringen...
(de MARKIES zet zich aan de piano en preludeert)

DE BARON
(ter zijde).

Die jongen is waarachtig gek.. ik kan hem onmogelijk mee naar Gotha nemen. Maar
wat dan? Alleen gaan kan ik ook niet, zijn naam staat voluit in den koninklijken
brief... de waarheid zeggen beteekent een schandaal maken... en al kon ik gedaan
krijgen, dat mijn naam in de plaats van den zijnen kwam - en dat zou volmaakt billijk
wezen! - dan zou door ons oponthoud het juiste oogenblik voorbij gaan....
(men hoort schellen)

Groote hemel, daar schelt de gravin... Ik zal mijnheer Duplessis nog misloopen! Ik
bid je, beste neef, luister toch naar me...
DE MARKIES.

Ik meende, dat u waart heengegaan, mijnheer!
DE BARON.

Je bent verliefd op de gravin...
DE MARKIES.

Dat is mijn geheim!
DE BARON.

En je hebt het me daareven verteld!
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DE MARKIES.

Als het mij dan ontsnapt is, wil ik het niet langer verbergen.
DE BARON.

Ik bid je, beste neef, wees ernstig. Ik kan niet voor je spreken bij de gravin, want ten
eerste verfoeit ze me, en ten tweede heb ik haast. Ziehier nu wat ik je voorstel. Je
hebt twee zaken tot een goed einde te brengen... offer niet de eene op aan de andere!
DE MARKIES.

Niets liever dan dat!
DE BARON.

Zoek de gravin dus op en dring op een antwoord aan. Stemt ze toe, dan zal ik er me
niet tegen verzetten, dat ze naar Duitschland komt, maar dat kan onmogelijk op
staanden voet.. dat moet zich zoo vanzelf vinden.
DE MARKIES.

Natuurlijk!
DE BARON.

Ze zou ons in dat geval achterop kunnen reizen.
DE MARKIES.

Dat is een uitstekend idee.
DE BARON.

Nietwaar? En als ze weigert...
DE MARKIES.

Als ze weigert, verlaat ik haar voor eeuwig.
DE BARON.

Volkomen juist. Je keert de ondankbare den rug toe!
DE MARKIES.

Ach... aanbidden zal ik haar toch altijd...
DE BARON.

Natuurlijk.
(ter zijde)

Kwaad is hij niet en zelfs zijn verstrooidheden kunnen, mits handig aangewend, tot
zijn voordeel strekken. Maar hij heeft tot nu toe geen leiding gehad! Komaan, hij
moet maar mee naar Gotha!
(luid).

Dat is dus afgesproken, en nu laat ik je alleen. Als ik terug kom, heb je je aanzoek
gedaan, en ik hoop met gunstig gevolg, want het schijnt, dat de gravin er al eenigszins
op is voorbereid!
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DE MARKIES.

Ja.. ik weet eigenlijk niet.. ik ben hier al eenige keeren geweest, om er haar over te
spreken, en - hoe het komt begrijp ik niet - ik vergeet het telkens, maar ditmaal heb
ik een papiertje in mijn tabaksdoos gelegd, om er mijzelf aan te herinneren.
DE BARON.

Dan zal het nu wel spoedig in orde zijn.
DE MARKIES.

Ik weet niet of ze toestemmen zal, ze kan zoo moeilijk eenigen tijd bij hetzelfde
onderwerp blijven. Als je tegen haar praat, doet ze net of ze luistert en intusschen is
ze met haar gedachten heel ergens anders!
DE BARON.

Is ze misschien wat verstrooid?
DE MARKIES.

Juist, ze is verstrooid. Dat is iets onverdragelijks.
DE BARON.

Dat ben ik met je eens. - Nu, ik ga naar mijnheer Duplessis.
DE MARKIES.

Ja, dat is het beste, want ik heb 't nu toch zoo druk met mijn huwelijk, en met het
proces van de gravin, en met onze zending. En dan duizend brieven te beantwoorden...
en een nieuwen roman te lezen, die ze mij gegeven heeft... u begrijpt, dat ik niet alles
tegelijk kan doen!
DE BARON.

Jawel, jawel, denk nu maar aan je huwelijk.
DE MARKIES.

U hebt gelijk. Mijn hoofd loopt om... en ik denk maar nergens aan... ik laat u niet
eens uit...
DE BARON.

Kom, kom, je schijnt me wel voor den gek te houden!
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(terzijde, terwijl hij weggaat).

Hij zei, dat hij op Germain zou letten, maar ik zal eens zorgen, dat ze een beetje op
hem letten.

Derde Tooneel.
DE MARKIES, VICTOIRE.

DE MARKIES.

Hé! Hallo! Is daar niemand?
VICTOIRE.

Wat verlangt mijnheer de markies?
DE MARKIES.

Geef me mijn kamerjapon.
VICTOIRE.

Mijnheer de markies maakt toch maar een grapje...
DE MARKIES.

Hè?! Ach... ja... ja...
VICTOIRE.

Mevrouw de Gravin weet dat u hier is, ze zal wel dadelijk bij u komen.
DE MARKIES.

Waarom? Ik zal dadelijk laten inspannen en naar haar toe gaan.
VICTOIRE.

Maar mijnheer... u bent hier in haar huis.
DE MARKIES.

Je hebt gelijk... Ik meende... ik dacht...
VICTOIRE.

Mijnheer, daar is mevrouw.

Vierde Tooneel.
DE GRAVIN, DE MARKIES, VICTOIRE.

DE GRAVIN

Groot Nederland. Jaargang 15

(binnentredend).

François, ga jij Victoire eens roepen!
VICTOIRE.

Hier ben ik, mevrouw.
DE GRAVIN.

Goed!.. Mijnheer de Valberg, het verheugt mij u te zien. U bent gisteren weer zoo
allervermakelijkst verstrooid geweest. Ik ben bepaald doodelijk van u, als ik u zóó
zie!
DE MARKIES.

Dat is niet de manier om mij te genezen, integendeel, maar men zegt wel eens, dat
de contrasten elkaar aantrekken!
DE GRAVIN
(tot VICTOIRE).

Ik moet noodzakelijk mijn japon hebben, kind.
VICTOIRE.

Ja, mevrouw.
DE GRAVIN.

En geef me een anderen kraag.
(neemt voor haar toiletspiegel plaats).

Deze staat me afschuwelijk,
(tot den MARKIES).

Maar ga toch zitten!
VICTOIRE.

Ja... mevrouw kan hem natuurlijk afdoen, als hij mevrouw niet bevalt... maar hij is
toch heusch heel aardig. Wacht... hier zit een plooi...
(ze schikt den kraag).

DE GRAVIN.

Ah juist, een plooi
(bekijkt zich in den spiegel).

Precies zooals ik zei. Zóó zit het keurig. Zorg er voor dat mademoiselle Dufour er
nog zoo een maakt, precies als deze, geheel en al als deze, begrepen?
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VICTOIRE.

Ja mevrouw. En wanneer wil mevrouw die hebben?
DE GRAVIN.

Wanneer? Morgen vroeg natuurlijk. François moet er dadelijk heengaan, ik ben er
vreeselijk om verlegen.
VICTOIRE.

Het kan misschien in zoo'n korten tijd niet klaar!
DE GRAVIN.

O, natuurlijk, alles wat ik verlang, vind jij onmogelijk, en dan zeg je me nog, dat je
zooveel van me houdt!
VICTOIRE.

Dat is ook echt waar!... en mevrouw beknort mij!
DE GRAVIN.

Al goed... al goed... geef me mijn rouge! Hebt u niets te zeggen, mijnheer Valberg?
DE MARKIES.

Maar mevrouw, u luistert in 't geheel niet naar me.
DE GRAVIN
(haar lint omstrikkend).

Vergeef me... vergeef me... sprak u daareven niet over contrasten?
DE MARKIES.

Over contrasten?.. Was het niet over contracten?
DE GRAVIN.

Dat is ook wel mogelijk. Victoire!
VICTOIRE.

Mevrouw?
DE GRAVIN.

Ik weet niet meer wat ik zeggen wou... die contracten ook!
DE MARKIES.

Als u naar me luisteren wilt, zal ik het u zeggen.
DE GRAVIN.

Ik luister altijd met het meeste genoegen naar u.
DE MARKIES.

Krijgt u van middag bezoek?
DE GRAVIN.
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Als u er iets tegen hebt, dan niet. Dat was juist wat ik zooeven wou zeggen, want de
heele stad komt uit pure verveling hier in 't park wandelen. Victoire! Zeg, dat men
niemand laat binnenkomen.
VICTOIRE.

Ik ga het zeggen, mevrouw.
DE MARKIES.

Ik ben u daarvoor zeer verplicht... want ik wilde met u spreken... héél ernstig!
DE GRAVIN
(tot VICTOIRE).

Mijn schoonzuster wèl, Victoire!
VICTOIRE.

Ja, mevrouw!
DE GRAVIN.

Ze is zoo bijzonder met u ingenomen, mijnheer Valberg.
DE MARKIES.

Wat mij betreft, ik vind haar charmant. Ze is een van die vrouwen, die een man van
het eerste oogenblik af bekoren!
DE GRAVIN.

Victoire, zeg, dat ze mijnheer de Clervant ook moeten binnenlaten!
VICTOIRE.

En niemand anders?
DE MARKIES.

Ach mevrouw, mijnheer de Latour óók, als u zoo goed wilt zijn.
DE GRAVIN.

Mijnheer de Latour? Welnu ja, mijnheer de Latour dan ook maar.
VICTOIRE.

Dan ga ik het gauw zeggen.
DE GRAVIN.

Wacht even. - Breng me de lijst van gisteren.
VICTOIRE.

Maar mevrouw heeft gisteren iedereen laten binnenkomen.
DE GRAVIN.

Werkelijk?
VICTOIRE.

Ik weet het zeker.
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DE GRAVIN.

Welnu, dan laat je vandaag ook iedereen binnenkomen.
VICTOIRE.

Heeft mevrouw mij straks nog noodig?
DE GRAVIN.

Nee.. nee.. maar je moet toch maar wat in de buurt blijven... en laat mij waarschuwen
als de stoffen komen.
(VICTOIRE af.)

Vijfde Tooneel.
DE MARKIES, DE GRAVIN.

DE MARKIES.

Bent u bezig inkoopen te doen?
DE GRAVIN.

Ja, voor den winter.
DE MARKIES.

U houdt veel van uitgaan, nietwaar?
DE GRAVIN.

Natuurlijk! 't Is het eenige waar ik om geef. U weet hoe ongelukkig ik ben geweest
de drie jaren, dat mijn man mij bij zich hield opgesloten op een van zijn landgoederen!
DE MARKIES.

Op een van zijn landgoederen?
DE GRAVIN.

Ja zeker... behalve dan die ééne reis langs de oevers van den Rijn, die we hebben
gemaakt.
DE MARKIES.

Langs de oevers van den Rijn?
DE GRAVIN.

Ja.
DE MARKIES.

Is dat daar een mooie streek?
DE GRAVIN.
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Ik kan er u niet veel van zeggen, ik weet het niet. Men geeft zich alle moeite ter
wereld om van de eene plek naar de andere te trekken -, en ik zie er geen verschil
tusschen. Dat vermogen schijn ik nu eenmaal te missen. Men laat mij kasteelen zien,
en bergen en bosschen, en rivieren en dan kerken... vooral kerken... Gothische kerken,
waar het altijd zoo vreeselijk koud is.. iederen dag een nieuwe verkoudheid! Ik
herinner me nog zoo goed, als ik 's morgens zoo heerlijk warm in bed lag, dat mijn
man de kamer binnenkwam met het plan voor de een of andere kathedraal.
DE MARKIES.

Ja, dat was zeker heel onaangenaam.
DE GRAVIN.

Te moeten pruilen, om thuis te kunnen blijven! En nu moet u weten, dat het nog niet
genoeg was door vochtige kelders te dwalen en zich den hals te verwringen bij het
turen naar kroonlijsten -, neen de echte glorie van mijn man was om iedere torenspits
te beklimmen, en dan werd ik natuurlijk achter hem aan naar boven geheschen. Weet
u hoe dat gaat? Dat is rondom een pijler naar boven klauteren, in een nauwe,
benauwde toren, voortdurend ronddraaien alsof er een kurketrekker in je hoofd zat,
totdat je er zeeziek van wordt en de oogen moet sluiten om niet te vallen. En op dat
oogenblik haalt de gids een kijker uit zijn zak om je het landschap te laten
bewonderen. Zoo heb ik Duitschland gezien.
DE MARKIES.

We zullen toch waarschijnlijk dezelfde route nemen met den baron.
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DE GRAVIN.

Is de baron hier?
DE MARKIES.

Ja mevrouw, hij is juist aangekomen. Hij is vanmorgen in dat hevige onweer uit
Parijs vertrokken -, ik denk dat daardoor het weer zoo veranderd is!
DE GRAVIN
(lachend).

Omdat de baron hier gekomen is? U bent alleraardigst.
DE MARKIES.

Maar u sprak toch over hem?
DE GRAVIN
(lachend).

Zeker! Zeker! Het is kostelijk!
DE MARKIES.

Dat dacht ik toch ook. Ziet u, ik vergis me wel eens - dat is onverdragelijk.
DE GRAVIN.

Welnee, welnee, ik vind u zóó juist charmant!
(ze schijnt iets te zoeken).

DE MARKIES.

Wat zoekt u? Tabak? Ik heb uitstekende bij me.
(opent zijn tabaksdoos)

Ah, dat zou ik haast weer vergeten. Mooi!
DE GRAVIN.

Wat is er?
DE MARKIES.

Ziet u dit papier? Raad eens!
DE GRAVIN.

Ik ben niet sterk in 't raden. Zeg 't me maar.
DE MARKIES.

Het is ...als u misschien zoudt willen hertrouwen....
DE GRAVIN
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(zoekt iets op haar piano).

Welnu?
DE MARKIES.

Wat zoekt u toch?
DE GRAVIN
(steeds zoekend).

Spreek maar door... spreek maar door...
DE MARKIES.

U zoudt met mij de gelukkigste vrouw ter wereld zijn.
DE GRAVIN
(steeds zoekend).

Met u?
DE MARKIES.

Ja zeker.
DE GRAVIN.

Ik kan het niet vinden... 't is onbegrijpelijk.
DE MARKIES.

Maar wat zoekt u dan eigenlijk?
DE GRAVIN.

Een papier, dat ik daar straks heb neergelegd.
DE MARKIES.

Iets van belang?
DE GRAVIN.

Ja en neen, 't is een lied.
DE MARKIES.

Ik bezit een liederenbundel en als u wilt, zal 'k u die leenen.
Hij is compleet van 1650 af.
DE GRAVIN.

Het was een nieuw lied.
DE MARKIES.

O, die zijn daar óók wel in.
DE GRAVIN.

Nieuwe liederen?
DE MARKIES.

Ja nieuw, in dien tijd!
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DE GRAVIN.

Van 1650. Ha, ha, ha, u bent altijd dezelfde.
DE MARKIES.

Ja, ik ben standvastig. Maar u weet toch wel dat de vrouwen daar niet altijd van
gediend zijn?
DE GRAVIN.

Hebt u reden tot klagen over de vrouwen?
DE MARKIES.

Ach, als u toch de mijne wilde zijn..! Daar komt bezoek!
DE GRAVIN.

Het is uw bediende!
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Zesde Tooneel.
DE GRAVIN, DE MARKIES, GERMAIN.

GERMAIN.

Pardon mevrouw, ik kom in opdracht van mijnheer den Baron, dit papier aan mijnheer
den markies brengen.
DE MARKIES.

Wel allemachtig, het was wel noodig.. Oh mevrouw, dat is al heel merkwaardig.. dit
is een romance.. is het misschien wat u zoekt?
DE GRAVIN.

Laat 's kijken, ja, werkelijk, ik geloof dat 't dezelfde is. Dan hadt u ze zeker gestolen
(gaat aan de piano zitten en speelt).

GERMAIN
(terzijde).

Jawel, 't is die uit den koffer.
(tot den MARKIES).

Mijnheer, mijnheer de Baron heeft mij gelast u te vragen...
DE MARKIES.

Wat? Wat is er?
GERMAIN.

Of u aan uw zaken denkt!
DE MARKIES.

Zoo! Ja, jij kwam ons juist storen...
GERMAIN.

't Is maar dat mijnheer de Baron daarstraks een expres-bericht uit Fontainebleau heeft
ontvangen, dat hem zeer verontrust. Hij is daarop nog eens naar monsieur Duplessis
gegaan en scheen geheel ontsteld.
DE MARKIES.

Werkelijk?
GERMAIN.

Ja, en ik ben die muziek komen brengen, om hier te kunnen binnenkomen en u te
zeggen, dat er op staanden voet een antwoord moet zijn.
DE MARKIES
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(denkt na).

Daar heb je goed aan gedaan. - Neen mevrouw, zoo is het niet.. ik verzeker u, dat u
zich vergist!
(gaat naar de piano))

DE GRAVIN.

Wacht even! Ik heb het.. ik ben er!
(zij speelt opnieuw).

GERMAIN.

Het schijnt me toe, dat ze nu niet bepaald over hun zaken spreken. Mijnheer de baron
heeft mij gezegd eenige woorden van hun onderhoud op te vangen
(trekt zich langzaam ter zijde terug).

DE GRAVIN.

U ziet toch wel, dat het er zóó staat?
DE MARKIES.

Ja, de muziek. Maar de woorden.
DE GRAVIN.

De woorden! Die ken ik niet!
DE MARKIES.

Maar die zijn van...
(hij zingt)

, Fanny, l'heureux mortel qui près de toi respire...
GERMAIN
(bij de deur).

Dat gaat nog niet hard naar Gotha toe...
DE MARKIES.

De rest ben ik vergeten! Dat is zonderling...
DE GRAVIN.

Zéér zonderling, voor iemand met zoo'n geheugen.
DE MARKIES.

Ja, gewoonlijk onthoud ik alles wat ik wil.

Zevende Tooneel.
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DE GRAVIN, DE MARKIES, GERMAIN, VICTOIRE.

VICTOIRE.

Mevrouw, de stoffen zijn gekomen.
DE GRAVIN.

Het is goed.
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DE MARKIES.

Wordt er naar u gevraagd? Dan wil ik u niet langer terughouden.
DE GRAVIN.

Gaat u niet met mij mee? Dan kunt u mij raad geven.
DE MARKIES.

Neen, ik ga vandaag niet uit. Ik wacht op iemand, die ik spreken moet.
DE GRAVIN.

Hier, bij mij?
DE MARKIES.

Ja... en... ach dat is waar ook... u bent het zelf.
DE GRAVIN.

Ik?
DE MARKIES.

Ja! Maar heb ik het u dan al niet gezegd?
DE GRAVIN.

Wat?
DE MARKIES.

Dat ik niets liever verlang dan met u te trouwen?
DE GRAVIN.

Ik zou niet weten wanneer...
DE MARKIES.

Maar daareven! Ik ben voor niets anders hier gekomen.
DE GRAVIN.

Ik kan het me niet herinneren.
DE MARKIES.

Maar waar denkt u dan toch aan? Zooveel verstrooidheid is inderdaad onbegrijpelijk.
Het schijnt me toch toe..
DE GRAVIN.

Wel, wat...?
DE MARKIES.

Ik heb u verteld van mijn reis.
DE GRAVIN.

Welke reis?
DE MARKIES.

Door Duitschland.
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DE GRAVIN.

Wel nee! Ik heb u van de mijne verteld!
DE MARKIES.

Wat.. van uw reis?
DE GRAVIN.

Wel zeker, die reis langs den Rijn, die ik indertijd met mijn man heb gemaakt!
DE MARKIES.

Ik vraag u vergeving, maar ik verzeker u...
DE GRAVIN.

U vergist u geheel en al! Ga mee mijn stoffen bekijken, dan zal ik u dien bundel van
ik-weet-niet-wie geven en kunt u het slot van onze romance vinden.

Achtste Tooneel.
GERMAIN, VICTOIRE.

GERMAIN.

Welnu, juffrouw Victoire, wat zegt u daarvan? U weet dat mijnheer verliefd is op
mevrouw?
VICTOIRE.

En ik weet ook, dat mevrouw verliefd is op mijnheer.
GERMAIN.

En dat mijnheer met mevrouw verlangt te trouwen?
VICTOIRE.

En dat mevrouw niets liever wil!
GERMAIN.

Weet je dat zeker?
VICTOIRE.

Volkomen!
GERMAIN.

Maar je weet misschien niet, dat we voor een zending op reis gaan?
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VICTOIRE.

Waarheen?
GERMAIN.

Naar Gotha. Het schijnt, naar wat ik er van heb gehoord, dat de Groothertogin bevallen
is en dat wij haar uit naam van Zijne Majesteit moeten gaan gelukwenschen.
VICTOIRE.

En wat zou dat?
GERMAIN.

Dat zou, dat mijn meester een ‘ja’ of een ‘neen’ wil hebben van de gravin, voor hij
op reis gaat, zoodat hij weet waar hij aan toe is, dat we morgen vroeg met den baron
vertrekken, dat er maar één woord noodig is om alles in orde te brengen, en dat ze
zingen, in plaats van dat woord te spreken!
VICTOIRE.

Maar hij heeft toch over trouwen en over reizen gesproken.
GERMAIN.

En zij antwoordt hem met een liedje!
VICTOIRE.

Maar waarom helpt die baron dan niet een handje?
GERMAIN.

Uit vrees, dat hij alles bederven zal, want hij denkt, dat je meesteres hem niet uitstaan
kan.
VICTOIRE.

Mijnheer Germain...
GERMAIN.

Juffrouw Victoire...
VICTOIRE.

Onze meesters zijn groote kinderen, ik geloof, dat wij die zaak in orde moeten
brengen. Je hebt hier een papier gebracht, nietwaar? Was dat de romance, die ze
daareven zongen
GERMAIN.

Ja, daar is ze.
VICTOIRE.

Geef eens hier, en nu...
(zij schrijft iets op de romance).

GERMAIN.

Wat schrijf je daar?
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VICTOIRE.

Maak je maar niet ongerust! Ziezoo, dat leggen we op de piano.
GERMAIN
(lezend).

Maar als ze nu boos worden?
VICTOIRE.

Zou dat kunnen? Ze droomt van hem met open oogen. Reden te meer, dat ze.
GERMAIN.

Daar komen ze aan! Laten we maken, dat we wegkomen.
VICTOIRE.

Maar laten we luisteren!

Negende Tooneel.
DE GRAVIN.

Dus die bleekrose kleur bevalt u niet?
DE MARKIES.
(een boek in de hand).

Neen, ik zou ze niet gekozen hebben.
(leest)

‘Fanny, l'heureux mortel qui près de toi respire....
DE GRAVIN.

Ja, nu bent u tevreden! Met het boek in uw hand, kunt u wel op uw geheugen aan!
DE MARKIES.

Ah, mon Dieu. Al had ik geen boek gehad, dan zou het me toch wel eens weer te
binnen geschoten zijn
(Leest).
Fanny, l'heureux mortel qui près de toi respire
Sait, à te voir parler, et rougir et sourire
De quels hôtes divins le ciel est habité.
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DE GRAVIN.

Wat weet u daar een uitdrukking in te leggen.
DE MARKIES.

Het is niet moeilijk, mevrouw, iets te zeggen, dat uit den grond van het hart komt,
en is het niet alsof dit vers gemaakt is om het voor u te zeggen?... Fanny, l'heureux
mortel...
DE GRAVIN.

Ik geloof, dat u maar wat grapjes maakt.
DE MARKIES.

Neen, ik zweer u bij mijn ziel en bij al wat mij heilig is, dat ik... dat ik het een
charmant vers vind.
DE GRAVIN.

Welnu... zing het dan eens, ik zal u accompagneeren. (Ze gaat bij de piano zitten).
DE MARKIES
(bij haar).

U zult zien, dat ik het boek kan missen. - Waar denkt u aan, mevrouw?
DE GRAVIN.

Aan die bleekrose zijde.. Ze bevalt u niet, is 't wel?
DE MARKIES.

Neen, ik voel meer voor die herfstbladkleurige taffetas.
DE GRAVIN.

Die stof is veel te oud.
DE MARKIES.

Ze scheen me toch heelemaal nieuw.
DE GRAVIN.

Ach kom... sommige dingen zijn altijd van 't vorige jaar.
DE MARKIES.

Wat u daar zegt, is echt vrouwelijk.
DE GRAVIN.

Hoe, vrouwelijk? Wat bedoelt u daarmee?
DE MARKIES.

Wel, mijn hemel.. jullie vrouwen, jullie moet altijd weer wat nieuws hebben.
DE GRAVIN.

Jullie vrouwen... u bent wèl beleefd!
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DE MARKIES.

De vrouw denkt aan niets dan aan het oogenblik! Ze bekommert zich evenmin om
het verleden als om de toekomst. Maar ik verzeker u, als ik getrouwd was, dat ik
mijn vrouw al die fantastische grillen niet zou toestaan!
DE GRAVIN.

U zoudt haar een herfstbladkleurige japon laten dragen?
DE MARKIES.

Als dat met mijn smaak overeenkwam, ja!
DE GRAVIN.

En uw vrouw zou u in uw gezicht uitlachen en de japon niet dragen.
DE MARKIES.

Als ze mij werkelijk liefhad, mevrouw, zou ze de japon haar leven lang dragen.
DE GRAVIN.

Welnu, als u daarop rekent, dan zult u wel ongetrouwd moeten blijven.
DE MARKIES.

U spreekt in ernst, mevrouw
DE GRAVIN.

Ja, en ik raad u aan, het zoeken naar zoo'n gewillig slachtoffer maar op te geven!
DE MARKIES.

Maar... hemel... dat is mijn doodvonnis...
DE GRAVIN.

Uw doodvonnis?
DE MARKIES.

Ja - want ik ben niet zooals u, mevrouw. U hoeft mij de dingen niet tweemaal te
zeggen. O, ik vreesde al wel voor dat wreede woord, maar het voorziende, verstond
ik het niet.. Het brengt me tot wanhoop, het overstelpt me... In 's hemels naam...
herhaal het niet...
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DE GRAVIN.

Maar mijn hemel, wat bezielt u ineens?
DE MARKIES.

Of denkt u dat ik hier op aarde kan vertoeven ver van u, ver van haar, die ik liefheb?
Het leven zou mij ondragelijk zijn! Ja, lach maar, mevrouw, lach zooveel u lust hebt...
ik weet wel, dat u mij zeggen zult dat haastige spoed zelden goed is, en dat u uw
eigen plannen hebt, en ik de mijne en weet ik wat al meer. U zult zeker wel honderd
redenen hebben, honderd bezwaren... maar kan er één enkel bestaan, als men elkaar
liefheeft? Is het uw proces, dat u terughoudt? Ik heb u toch gezegd, dat u het gewonnen
hebt. Twintig keer ben ik bij uw advocaat geweest. Hij woont wat ver uit de buurt,
maar wat doet dat er toe? Dat kan het dus niet wezen -, neen, mevrouw, u hebt mij
niet lief.
DE GRAVIN.

Ik vraag u wel om vergiffenis, maar wat vertelt u me daar nu voor nonsens?
DE MARKIES.

Ik zeg niets dan de zuivere waarheid, maar nu u toch niet naar me wilt luisteren, ga
ik liever heen. Adieu, mevrouw!
DE GRAVIN.

Mag ik u eens wat zeggen, markies? Uw verstrooidheden amuseeren mij alleen als
ze amusant zijn. Wanneer u uw buurmans hoed opzet of ‘mademoiselle’ zegt tegen
den kapelaan, dan zal niemand er aan denken om boos te worden, maar dat behoeft
u geen aansporing te zijn om heele maal uw bezinning te verliezen en om over een
herfstbladkleurige japon te praten als een man, die zich wil gaan verdrinken, want u
begrijpt heel goed dat u in dat geval, in plaats van op onze vroolijkheid een beroep
zoudt moeten doen op ons geduld, en dat is altijd een leelijk ding... het geduld is de
doodvijand van ons vrouwen!
DE MARKIES.

Dat wil dus zeggen, dat ik u verveel. Reden te meer om heen te gaan...
DE GRAVIN.

Ik geloof werkelijk, dat u uw bezinning kwijt bent.
DE MARKIES.

Hoe langer hoe mooier! - O, wat ben ik ongelukkig.
DE GRAVIN.

Blijft u niet soupeeren?
DE MARKIES.

Neen, ik ga heen! - Adieu, mevrouw!
(hij gaat in een hoek zitten).

DE GRAVIN.
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U moet doen zooals u wilt, ik vind u onverdragelijk en ik begrijp er niets van. Laat
mij dan maar met mijn muziek. Wat hebben we daar?
(terug bij de piano, leest ze heel zacht wat er op de romance is geschreven).

DE MARKIES
(gezeten).

En ik, die haar zoo teeder liefheb.. hoe heb ik haar zoo kunnen mishagen? Wat heb
ik toch gedaan om haar te beleedigen? Ik kom hier, het hart vervuld van haar alleen,
gereed om mijn leven aan haar voeten neer te leggen, ik doe haar in vertrouwen de
ernstige bekentenis van mijn liefde.. ik vraag haar hand op de meest eerlijke en
onomwonden manier... en met welk een hardheid stoot ze mij terug. Ik begrijp er
niets van, en hoe meer ik er over nadenk, hoe minder begrijp ik er van.
(Hij staat op en loopt, zonder de gravin op te merken, met groote stappen heen en weer).

Het kan niet
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anders zijn of ik heb zonder het te weten een onvergeeflijk misdrijf begaan.
DE GRAVIN
(reikt hem het papier toe als hij langs haar gaat).

Hier, Valberg, lees dat eens even.
DE MARKIES
(als voren).

Onvergeeflijk? Neen, niet mogelijk. Zoodra ik haar weerzie, zal ze mij vergeven.
Germain! Ik wil uitgaan. Ja, natuurlijk, ik moet haar terugzien! Ze is zoo goed en
zoo toegevend, zoo bevallig en zoo schoon. Geen vrouw, die met hààr te vergelijken
is.
DE GRAVIN
(terzijde).

Dat is een verstrooidheid, die er mee door kan.
DE MARKIES
(als boven).

Het is waar.. ze is drommelsch coquet... en allerverschrikkelijkst lui.. Haar
voortdurende onnadenkendheid...
DE GRAVIN
(hem het papier aanbiedend).

Het portret wordt er niet mooier op.. mijnheer de Valberg.
DE MARKIES
(als boven).

Zou een verstandig man zich werkelijk in die vreeselijke onnadenkendheid kunnen
schikken? Zou ze wel de kalmte bezitten, het gezonde verstand en de gelijkmatigheid
van humeur, die zoo noodzakelijk zijn in het huwelijk? Ik zou misschien nog heel
veel met haar te stellen hebben!
DE GRAVIN
(terzijde).

Dat is werkelijk de moeite van 't luisteren waard!
DE MARKIES
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(als boven).

Neen, ze houdt van uitgaan, menschen zien - Germain! - Welnu, ik zou niet jaloersch
zijn. Wie zou dat kunnen met zóó een vrouw? - Germain! - Ik zou haar laten gaan,
om harentwil zou ik behagen scheppen in dingen, die ik verfoei - ik zou er een eer
in stellen, haar bewonderd te zien, ik zou op hààr als op mijzelf vertrouwen... en als
ze mij ooit bedroog... - Germain! - dan zou ik haar een dolk in het hart steken.
DE GRAVIN
(hem bij de hand grijpend).

Ach nee... nee... mijnheer de Valberg.
DE MARKIES.

U hier, mevrouw? Groote hemel... hoe kon ik denken...
DE GRAVIN.

Lees dit, voordat u mij doodt!
DE MARKIES.

Wat is dat?
(hij leest)

‘Mijnheer de markies wordt beleefd verzocht zich wel te willen herinneren dat hij
met mevrouw de gravin wenscht te trouwen, voordat hij naar Duitschland vertrekt.’
Welnu, mevrouw, nu ziet u toch, dat ik over die reis heb gesproken en niet u!
DE GRAVIN.

Maar is het dan ernst met die reis?
DE MARKIES.

Dat vraagt u nog.. nadat ik me twee uur lang heb afgetobd om 't u te herhalen!
DE GRAVIN.

Dan hebt u mijn kamenier voor mij gehouden, deze regels zijn van haar hand.
DE MARKIES.

Inderdaad? Ze schrijft niet slecht!
DE GRAVIN.

Neen, maar ze schrijft onbeschaamdheden.
DE MARKIES.

Volstrekt niet, 't is geheel en al mijn idee.
DE GRAVIN.

Maar wat gaat u in Duitschland doen?
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DE MARKIES.

Uit naam van den Koning de Groothertogin gelukwenschen.
DE GRAVIN.

En wanneer vertrekt u?
DE MARKIES.

Morgenochtend.
DE GRAVIN.

U wilt me dus in de postwagen trouwen?
DE MARKIES.

Juist! Ik wil u schaken. Dat zou een verrukkelijke reis zijn.
DE GRAVIN.

Een schaking dus?
DE MARKIES.

Ja, in alle vormen!
DE GRAVIN.

Dat zullen er mooie zijn!
DE MARKIES.

Natuurlijk zouden op reis de afkondigingen moeten plaats hebben...
DE GRAVIN.

Bij ieder oponthoud, nietwaar? En de getuigen?
DE MARKIES.

Daar hebben we mijn oom voor.
DE GRAVIN.

En onze ouders?
DE MARKIES.

Die zullen er zeer mee ingenomen zijn.
DE GRAVIN.

En de menschen?
DE MARKIES.

Wat kunnen die er van zeggen? We zijn toch fatsoenlijke menschen en niemand zal
ons voor misdadigers houden, zoodra we in een postwagen zijn gestapt.
DE GRAVIN.

Uw plan is zoo dwaas en zoo ongerijmd, dat het mij amuseert.
DE MARKIES.

Niets is eenvoudiger dan er naar te handelen!
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DE GRAVIN.

Ik zou er bijna toe kunnen komen...
DE MARKIES.

Ik ben overgelukkig! Hola! Germain!
(GERMAIN op).

GERMAIN.

Heeft mijnheer geroepen?
(terzijde).

Ik geloof, dat we het nu te boven zijn.
DE MARKIES.

Haal vlug dien grooten koffer, die bij mij thuis in 't midden van de kamer staat en
breng hem dadelijk hier.
GERMAIN.

Hier naar toe, mijnheer?
DE MARKIES.

Ja, en haast je wat!
(GERMAIN af).

DE GRAVIN
(lachend).

Och, mijn hemel, wat een dwaasheid. Laat u uw koffer hierheen halen?
DE MARKIES.

Ja zeker, we moeten op staanden voet gaan pakken, want ik vind altijd, als je eenmaal
een goed idee hebt, dan moet je daar ook bij blijven.
DE GRAVIN.

Een oogenblik, markies. Voordat we in een draf en met lossen teugel naar 't andere
eind van de wereld vertrekken, dienen we toch een paspoort te hebben. En bent u er
wel zeker van, dat ik alle eigenschappen bezit die vereischt worden om behoorlijk
uw huishouden te bestieren in een van de vele kasteelen, die u daar in de lucht bouwt?
DE MARKIES.

In de lucht? Ik begrijp u niet...
DE GRAVIN.

Bezit ik wel de kalmte, het gezonde verstand en de gelijkmatigheid van humeur, die
zoo noodig zijn in het huwelijk, vooral als de beer des huizes er het voorbeeld van
geeft?
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DE MARKIES.

U schertst! Is het werkelijk noodig, u te herhalen, wat iedereen weet, dat u alle
deugden bezit, zoo goed als alle gaven en alle lieftalligheden?
DE GRAVIN.

Maar u vergeet dat ik coquet ben, en allerverschrikkelijkst lui... en onnadenkend...
vreeselijk onnadenkend vooral!
DE MARKIES.

Wie heeft dat durven zeggen, mevrouw?
DE GRAVIN.

Een van mijn vrienden.
DE MARKIES.

Een onbeschaamde...
DE GRAVIN.

Niet altijd! 't Is een zonderling, die portretten maakt voor zijn spiegel en ze dus
schildert naar zijn eigen beeltenis! Raad nu eens wie... 't Is een diplomaat, die heel
aardig musiceert, een poëet met wat verstand van stoffen... als jager gevaarlijk voor
zijn buurmans heg, bij 't whisten een sterke partner... een geestig man die domheden
zegt, een zeer galant man, die ze somtijds zelfs doet! - in 't kort, het is een
buitengewoon delicaat aanbidder, die het hart van een vrouw tracht te veroveren,
door haar complimentjes te zeggen uit gewoonte, en grofheden uit verstrooidheid!
DE MARKIES.

Als ik zooiets werkelijk gedaan heb, mevrouw, dan is het de laatste maal van mijn
leven geweest en u zult zien hoe ik op reis...
DE GRAVIN.

Maar heb ik dan al toegestemd in die reis?
DE MARKIES.

U hebt toch ja gezegd!
DE GRAVIN.

Ik heb bijna ja gezegd. Tusschen die beide woorden ligt een heele wereld!
DE MARKIES.

Stem toe mevrouw en het portret, dat u daareven ontworpen hebt, zal niet langer het
mijne zijn. Dat het vandaag nog gelijkend is, ligt aan u! De twijfel, de vrees, de hoop,
de onzekerheid, waarin ik voortdurend verkeerde, beletten mij te zien en te hooren
en te begrijpen, wat buiten u omging. Geloof niet, dat ik mijn verstand zou hebben
verloren als ik u minder had bemind -, nu heb ik het in uw oogen achtergelaten, één
woord van u is voldoende om het mij terug te geven.
DE GRAVIN.

Wat u d[aa]r zegt, brengt me op een heel aardig idee - het is best mogelijk, dat we,
[zo]nder het te vermoeden, elkaar van het verstand hebben beroofd. U zegt dat de
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liefde voor mij u verstrooid heeft gemaakt... welnu, misschien was ik zoo onnadenkend
door mijn.. vriendschap voor u. Als we nu eens wederzijds beproefden het kwaad te
herstellen en ons altijd gedroegen naar elkanders raad? Op die manier zouden we
nog tot de grootste wijsheid kunnen komen!
DE MARKIES.

Ik voor mij wil niets liever dan u gehoorzamen.
DE GRAVIN.

Daar is geen sprake van.. het wordt eenvoudig een ruil! Om een voorbeeld te geven..
u hebt gezegd dat ik lui ben...
DE MARKIES.

Maar mevrouw...
DE GRAVIN.

U hebt het gezegd en ik spreek het niet tegen. U daarentegen bent altijd even
bewegelijk.. als ik opsta, komt u thuis van de jacht, uw
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vingers zitten vol met inkt, terwijl ik vreeselijk het land heb aan schrijven. met de
lectuur is het precies zoo... u verslindt los en vast, tot drama's-inverzen toe... terwijl
ik rustig sluimer op hun zoeten cadans.. Tusschen de menschen weet u niet wat u
beginnen moet of het moest zijn als mijnheer De Brancas, die zijn pruik ophangt aan
een kaarsenkroon.. u staat met een ongelukkig gezicht in een hoek en zegt geen woord
of spreekt tegen uzelf, zonder er u om te bekommeren, wie er bij staan... ik
daarentegen, ik wil wel bekennen, dat ik dol ben op een beetje babbelen, dat ik muziek
verrukkelijk vind en dat een bal mij meesleept. Zou er uit zooveel contrasten niet
een uitstekend schilderij te maken zijn? Laten we een omlijsting zien te vinden,
waarin èn uw herfstbladkleur past èn mijn bleek-rose.. onze deugden zoo goed als
onze gebreken.. en waar we beurtelings de blinde en het hondje zijn. En wat een
mooi voorbeeld om de menschen te laten zien: een man, die om zijn liefde afstand
doet van het ‘ik wil’ en een vrouw, die met nog grooter opoffering van het
‘als-ik-maar-wilde’ afziet!
DE MARKIES.

U verrukt me, u brengt me in vervoering! Ach, mevrouw, als u mij waardig vond u
mijn geheele leven toe te wijden -, dan zou ik van geluk aan uw voeten sterven.
DE GRAVIN.

En wat zou ik daaraan hebben?
(GERMAIN binnen met den koffer).

GERMAIN.

Ziehier uw koffer, mijnheer de markies.
DE MARKIES.

En mijn oom?
GERMAIN.

Mijnheer is nog niet terug van mijnheer Duplessis.
DE MARKIES.

Welnu, mevrouw?
DE GRAVIN.

Welnu... we zullen het probeeren.
DE MARKIES.

Gauw! Germain, François, Victoire.. breng alles wat hier in huis is.
DE GRAVIN.

Is dàt nu een manier om mij te bedanken?
DE MARKIES.

Oh, mevrouw, daar zal ik allen tijd voor hebben.
DE GRAVIN.

Allen tijd voor hebben? 't Is wel vriendelijk!
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DE MARKIES.

Maar natuurlijk, want van dezen dag af zal ik mijn leven lang niets anders meer doen.
(VICTOIRE binnen).

VICTOIRE.

Heeft mevrouw mij ook noodig?
DE GRAVIN.

Zóó, juffrouw Victoire, jij hebt je dus daar straks veroorloofd...
DE MARKIES.

Beknor haar nu niet. Als ik de diamant van Buckingham bezat, zou ik haar dien in
de hand stoppen
(hij geeft haar een beurs).

DE GRAVIN.

Dat is nu die verstandige man!
DE MARKIES.

Vandaag moet u wat door de vingers zien! Laten we nu eerst uw muziek inpakken.
DE GRAVIN.

Dat is een prachtig begin.
DE MARKIES
(de muziek ordenend).

De Duitschers houden heel veel van
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muziek, we zullen daar zeker kenners ontmoeten en ik verheug er mij nu al op, u
voor ze te hooren zingen,
(hij zingt)

: Fanny, l'heureux mortel... Die beste menschen zullen u aanbidden. - Germain!
GERMAIN.

Mijnheer?
DE MARKIES.

Ga mijn viool halen!
(GERMAIN af)

.
DE GRAVIN.

Vergeet vooral die romance niet!
DE MARKIES.

Ze zal mij altijd aan den schoonsten dag mijns levens herinneren!
DE GRAVIN.

En mijn herfstbladkleurige japon? Victoire!
VICTOIRE.

Ja mevrouw.
(ze brengt de japon, een oogenblik later komt GERMAIN met de viool).

DE MARKIES.

Neemt u de japon werkelijk?
DE GRAVIN.

Dat was immers een van uw voorwaarden?
DE MARKIES.

O, groote hemel, zij is de oorzaak, dat ik u heb kunnen mishagen. Breng maar liever
andere, juffertje!
(werpt de japon over een stoel).

DE GRAVIN.

Weet u, wat we doen moeten? We moeten zoo weinig mogelijk meenemen, niets
dan het allernoodigste, dan gaan we daar ginds allerlei inkoopen doen!
DE MARKIES.

Uitstekend! - Germain.
GERMAIN.
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Mijnheer!
DE MARKIES.

Mijn geweer en mijn jachthoorn! Ja, we zullen al het overige in Gotha koopen.
DE GRAVIN.

Wat? In Gotha?
DE MARKIES.

Wel,... daar gaan we immers heen?
DE GRAVIN.

Wacht even, neem dat kistje eens aan!
DE MARKIES.

Wat zit daarin? Familiepapieren?
(kijkt erin)

Neen, het is thee. Maar die kun je toch overal krijgen.
DE GRAVIN.

O, maar ik kàn geen andere drinken!
DE MARKIES.

Wat een heerlijke dagen wachten ons nu!
DE GRAVIN.

We zullen daarginds ook Duitsche costumes koopen, dat is prachtig voor een
bal-masqué.
DE MARKIES.

Als we mijn zonnewijzer eens meenamen, mevrouw? Hij loopt uitstekend.
DE GRAVIN.

Maar bent u nu heelemaal...? Denk toch aan uw schoone voornemens!
DE MARKIES.

U hebt gelijk, mijn horloge is voldoende,
(hij legt het in zijn koffer).

DE GRAVIN.

Bedenk, dat u nu op u zelf moet letten, u bent diplomaat.
DE MARKIES.

O, wees maar gerust! Ik heb op dat gebied mijn sporen al verdiend!
(hij neemt terwijl in den wilde allerlei dingen uit de kamer en stopt die in den koffer. Al
sprekende, doet hij er ook zijn portefeuille, zijn handschoenen, zijn zakdoek en zijn hoed in).

Ik ben al eens in Denemarken geweest en
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daar heb ik mij heel goed doorheen geslagen. Mijn oom, die zichzelf voor een heel
genie houdt, wil mij altijd de les lezen, maar heelemaal wel bij 't hoofd is hij toch
niet... hij zanikt wel eens een beetje!
(sluit den koffer).

DE GRAVIN.

Daar is hij!

Tiende Tooneel.
DE GRAVIN, DE MARKIES, DE BARON, GERMAIN, VICTOIRE.

DE BARON.

Mevrouw, ik vraag u wel om vergeving dat ik hier zoo maar onaangediend binnenkom,
maar een onvoorziene omstandigheid...
DE GRAVIN.

Het is mij een groot genoegen, mijnheer...
DE MARKIES.

Mijn beste oom.. omhels me! En u moet mevrouw ook omhelzen. Alles is uit.. alles
is vergeten! Ik wil zeggen, alles is in orde! U kunt u mijn geluk voorstellen.
DE BARON.

Helaas, beste neef, alles is verloren! De groothertogin van Gotha is dood!
DE MARKIES.

Hoe jammer. Onze koffers waren juist gepakt.
DE BARON.

Mijnheer Duplessis heeft mij daarstraks de droevige tijding meegedeeld.
DE GRAVIN.

Wat, Valberg, vertrekken we niet? En ik had er nu zoo mijn zinnen op gezet.
DE MARKIES.

Gerechte hemel.. u laat me toch niet in den steek?
DE GRAVIN.

Neen, maar neem me dan alsjeblieft mee op reis, 't doet er niet toe waarheen!
DE MARKIES.

Waarheen u wilt, mevrouw... naar Noorwegen.. naar Italië.. desnoods naar Turkije...
DE BARON.
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Wie had nu zoo een vreeselijke catastrophe kunnen verwachten? Al mijn maatregelen
waren genomen, de koninklijke brieven in mijn bezit, de geschenken aangeschaft,
alles was voorbereid, alles was voorzien... en nu moet ten slotte de éénige
mogelijkheid, die niemand ook maar in de verte heeft kunnen vermoeden...
DE MARKIES.

Ach ja.. 't is alweer zooals het spreekwoord zegt:... ‘Men moet nergens op zweren.’
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Het geheim van Polichinelle.
Tooneelspel in proza en verzen, groot drie bedrijven
door Bernard Canter.
Personen:
DE HERTOG LORENZO DEL TOLEDO.
DE HERTOGIN ELVIRE DEL GRANADA, zijn gemalin.
DE JONKVROUW BELLA CARA, dochter van den hertog uit zijn eerste huwelijk.
DE JONKHEER FLORGUINDUS, zoon van de hertogin uit haar eerste huwelijk.
DE RIDDER MATAR A HIERRO.
DE RIDDER SANGRE FRIA.
DE GRAVIN ADELANTE.
DE DOKTER PERA.
DE RECHTER ASNAZO.
DE GENERAAL GUERRERO.
DE KOOPMAN BANQUERO.
DE WIJSGEER BOBARRON.
DE BARBIER BARBERO.
DE KAPSTER BARBERINA, zijn vrouw.
DE DICHTER ENCANTO.
DORIS, een boerin.
KADMUS, een kermis-zigeuner.

Figuren in de poppenkast:
POLICHINELLE.
COLOMBINE.
HARLEKIJN.
DE HUISBAAS.
DE REUS.
DE DEURWAARDER.
DE DOOD.

Spanje, tegen het eind der achttiende eeuw.

Groot Nederland. Jaargang 15

4

Het geheim van Polichinelle.
Aan mijn vader Abraham Canter.

Eerste bedrijf.
Op het stadsplein te Toledo. Een scheerderswinkel met een loggia. Een schrijversstandplaats.

Eerste Tooneel.
BARBERO, ENCANTO.

BARBERO.
(Hij komt met een geopend scheermes uit zijn winkel, zet het mes op een riem aan, die tegen de
deurpost hangt bij eenige scheerstoelen).
Een oogenblik Encanto, waarde dichter,
't Is binnen druk, elk wacht er op zijn beurt,
En mocht uw beurt na 't wachten nog niet komen,
Vergeet den tijd dan dichter, in uw droomen.
ENCANTO.

Een barbier behoort niet in rijmen te spreken.
BARBERO.
Waarom niet? 'k Acht mijn scheerdersambt verheven,
Ver boven 't ambacht eens publieken schrijvers,
Ik maak der menschen facie blank en glad,
Terwijl gij 't blank papier met inkt bekladt.
ENCANTO.

Een barbier behoort niet in rijmen te spreken. Dit is een beleediging voor de muzen,
de dichtkunst, het rhythme en mijn oor. En ware het dat slechts alleen. Maar het
beleedigt iets dat ver daar boven staat. Het beleedigt ons publiek. Bedenk, Barbero,
het publiek wenscht alreeds niet uit onzen mond rhythmen en rijmen te hooren, wij
die in rhythmen ter wereld komen, in rhythmen boven het leven uit, door het leven
heen, over het leven verheven gaan tot in den dood.
BARBERO.

Door den dood heen, over den dood verheven, boven den dood uit.
ENCANTO.

Ik wil zeggen, gij een barbier, zoudt willen rijmen en wij de onsterfelijke dichters,
ons zou het verboden blijven, hoog te draven, op den wolkenblanken hengst, gerezen
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uit het roode bloed der stervende Medusa? Ons zou men blijven dwingen te voet te
gaan, met musschenhipjes als prozaïsten voort te springen? Ze verstaan heden ten
dage alleen sjilp, sjilp... Barbero.
BARBERO.

Is dit wellicht een beleediging?
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ENCANTO.

Hoe meent gij dat?
BARBERO.

Wel gij zegt sjilp, sjilp, op verachtelijken toon, terwijl ik hier het blanke lemmet
aanzet.
ENCANTO.

Ik zei het met de uiterste minachting. Ik zou het niet minachtender kunnen zeggen
in de comedie, tijdens de opvoering van een dier moderne tooneelspelen, waarin
alles zoo natuurlijk gebeurt, dat als er een varken in het stuk gekeeld is, de
tooneelspelers er na de voorstelling ham van eten.
BARBERO.

Goed, dan ben ik beleedigd en er zal bloed vloeien.
(dreigend met het scheermes).

Want ik heb wel gemerkt, dat gij het geluid van mijn mes nabootst, nu ik het langs
den riem strijk. En aldus beleedigt gij mijn eere-ambt, dat tevens is een ambt van
vertrouwen. Gij, die u een dichter waant, maar die niets anders zijt dan een publiek
schrijver op de groote markt te Toledo, voor twee stuivers te koop voor iedereen, die
uw pen wil misbruiken, gij vermeet u een vak te vernederen, als het mijne, dat mij
in nauwe aanraking brengt met de voornaamste lieden van mijn tijd. Ja mijn vriend,
de barbiers komen heden ten dage in nauwere aanraking met de grooten des lands,
dan de dichters en de harts- en levensgeheimen der voornamen zijn ons beter bekend
dan aan u. Want vroeger mag het dan zoo geweest zijn, dat wie 't hart had, het oor
had, thans is het, wie ze bij den neus heeft, heeft het oor. En mijn weten is twee-zijdig,
want wat de mannen mij vergeten toe te vertrouwen, dat vullen de vrouwen aan,
wanneer ze gekapt worden door de eerbare dame Barberina, mijne vrouw, evenzeer
eerbaar als dame, evenzeer dame als eerbaar, zeldzame persoonlijkheid in de zeer
verdorven stad Toledo.
ENCANTO.

Ik zei niets beleedigends tegen u, Barbero. Ik sprak van het musschengesjilp op ons
modern burgerlijk tooneel, waar men den nachtegalenzang verjaagd heeft. En wat
de dame Barberina betreft, zij is een zeldzame vrouw, daar zij weet wat zwijgen is.
BARBERO.

Weshalve alle andere dames van Toledo haar hebben uitverkoren tot wrijfpaal harer
klapachtigheid. En indien het maar bij klapachtigheid bleef. Maar als de ekster veel
snapt, ligt er goud in zijn nest. Ah, als ik maar schrijven kon zooals jij, Encanto. Ik
zou kronieken kunnen opstellen met ware gebeurtenissen van zooveel ontzettendheid,
dat ik als inkt het bloedroode sap van den granaatappel zou moeten gebruiken.
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Tweede Tooneel.
VORIGEN, BARBERINA.

BARBERINA.

Kom je haast? De klanten zitten met ingezeepte facies te wachten, mijn pols is lam
van 't inzeepen, en hij staat zijn tijd te verpraten.
(tot ENCANTO).

Deze man heeft door zijn praatlust zijn geluk met voeten getreden. Hij had de eer
kunnen genieten toreadors te mogen scheren voor zij zich in de arena begeven, als
hij door zijn gesnap zich niet de halve stad tot vijand had gemaakt.
ENCANTO.

Zijn rijmzucht is nog gevaarlijker dan zijn praatzucht.
BARBERINA.

Hou jij je mond, kale poëet. Wat heb ik aan jouw geleerdheid. Als jij een fatsoenlijk
man was, liet jij je baard liever staan, dan ze week op week, op crediet te laten scheren.
BARBERO.

Een mooie ridder. Als-ie geen kaalkop had, zou hij zijn haar óók op crediet laten
knippen.
BARBERINA
(tot BARBERO).

Denk je, dat ik het niet alleen af kan? Heeft-ie zijn haar soms op jouw kosten laten
uitvallen? Naar binnen en niet meer in de open lucht geschoren. Die man is zoo ijdel,
dat hij geen mes op een snoet kan zetten of hij wil de heele stad Toledo, tot getuige
van zijn kunstvaardigheid hebben. Toreadors had hij kunnen scheren... Naar binnen.
(BARBERINA en BARBERO af).

Derde Tooneel.
ENCANTO, DORIS.

DORIS.
(Landelijke kleeding. Een mand met vruchten en een met bloemen aan een juk)

Heer, staat hier op de markt ook een schrijver?
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ENCANTO.

Die staat hier - en hij staat hier voor u.
DORIS.

Dan heb ik werk voor u - als u niet te duur bent.
ENCANTO.

Dat is er naar, meisje, wat je verlangt. Het wordt niet betaald naar de werkelijke
waarde, maar naar de vraag.
DORIS.

Mijn vrijer heet Kadmus. Het is een beste, brave jongen, maar hij is zoo driftig en
zoo jaloers. Wij hebben een kleine ruzie gehad wegens zijn lastige jaloerschheid.
Het was op het bal van Sint-Maarten. Hij zei, ik keek
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naar een anderen jongen. Ik zei, dat lieg-ie, zei ik. Dat was de waarheid. En toen
deed ik het juist. Nietwaar als-ie het toch liegt.
ENCANTO.

O, vrouwenlogica!
DORIS.

Ik versta u niet. Ik ben maar een eenvoudige meid van 't land, en ik kom alle weken
tweemaal naar Toledo om bloemen en vruchten te verkoopen. Toen ik dan naar dien
anderen jongen keek, heeft een andere jongen naar mij ook gekeken. Toen heeft
Kadmus met hem ruzie gemaakt. Het is een beste brave jongen mijn Kadmus, maar
veel te driftig en jaloers. Toen hebben ze allebei hun mes getrokken en Kadmus gaf
den anderen jongen een por.
ENCANTO.

Doodelijk?
DORIS.

Dat dachten wij allemaal eerst. Daarom is Kadmus gevlucht. Maar de gewonde is
hersteld. Nu wil ik mijn Kadmus weder terug hebben. Hoeveel kost zoo'n brief?
ENCANTO.

Een eenvoudigen brief in boersch proza? Twee piasters.
DORIS.

Dat is te veel. Heeft u niet wat goedkoopers?
ENCANTO.

Boersch proza moet tegenwoordig het beste betaald worden. Daar is de meeste vraag
naar. Ik kan je 't in heerentaal schrijven.
DORIS.

Goed dan, dat is nog deftig ook. Hoeveel kost dat?
ENCANTO.

Daarnaar is de vraag maar half zoo groot. Eén piaster.
DORIS.

Dat is nog te duur. De verdienste is tegenwoordig niet groot hoor... en ik spaar voor
mijn uitzet. Hebt u nog wat goedkoopers?
ENCANTO.

Dan kan je krijgen, lyrisch proza. Een halve piaster.
DORIS.

Te duur.
ENCANTO.

Een sonnet voor een kwart piaster.
DORIS.

Groot Nederland. Jaargang 15

Is er nog wat goedkoopers?
ENCANTO.

Een treurspel in verzen of een fijn geestig blijspel in verzen. Daar is geen vraag naar...

Groot Nederland. Jaargang 15

8

DORIS.

En hoeveel kost dat dan als je het naar Kadmus schrijft?
ENCANTO.

Eén granaatappel, met veel bloed er in.
DORIS.

Je mag uitkiezen, hier...
(houdt de mand met fruit naar hem gekeerd)

en schrijf het dan even.
ENCANTO.

Prachtig. Schrijf het even. Schrijf eventjes een mooi historisch treurspel of een
fijn-geestig blijspel in verzen tegen betaling van één granaatappel. Ze is als 't op
poëzij betalen aankomt even scheutig als een Hollander.
DORIS.

Doe het nou maar... wil je ook nog bloemen hebben? Deze gele rozen? Deze tak
accasia?... ruik eens? Lekker hè? Ik heb ook nog oleander en versche laurier...
ENCANTO.
(hij zet zijn klaptafeltje op en gaat zitten schrijven).

Laurier! 's Dichters loon. Zeg het dan maar.
DORIS
(dicteerend).

Kadmus. Het was gemeen van je, dat je aan het liegen ging. En je hebt dien anderen
jongen bijna vermoord. Als je niet begonnen was met te liegen, had ik niet naar hem
gekeken. Als ik niet gekeken had, zou je niet hebben gestoken...
ENCANTO
(schrijvend).

Niet zoo vlug, niet zoo vlug...
DORIS
(langzamer, daarna telkens vlugger).

Als je niet gestoken had, zou je hem niet gewond hebben, zoodat ze allen dachten,
dat-ie dood was. Dan zou je niet hebben behoeven te vluchten. Als je niet gevlucht
was, zou ik je niet hebben gemist. Ik mis je zeer... lieve Kadmus... ik mis je te zeer..
als ik bloemen pluk mis ik je zeer,... als ik viooltjes pluk, mis ik je... Als ik
vergeet-mij-niet pluk... pluk... pluk...
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(zij houdt haar boezelaar voor de oogen en begint te snikken en te weenen).

ENCANTO
(gewild streng).

Meisje tegen wien denk je dat je spreekt? Je hebt mij gehuurd om voor je te schrijven,
niet om naar je gejammer te luisteren...
DORIS.

Ik verlang zoo naar mijn Kadmus!...
ENCANTO.

Wat heb ik daar mee te maken? Als je nog langer grient sla ik mijn tarief op... en
denk er aan, je kunt bij niemand anders terecht. Ik ben de eenige dichter in de stad
Toledo, wiens blijspelen in verzen de vrijers tot de vrijsters brengen.
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DORIS.

Je mag al mijn bloemen en mijn heele korf met vruchten, als je maar zorgt, dat-ie
terugkomt... Maak het zoo gevoelig, dat-ie niet langer kàn wegblijven.
ENCANTO.

Goed, huil er dan maar een beetje op.
(Houdt het papier onder haar oogen).

DORIS.

Neen... als-ie weet, dat ik gehuild heb, komt-ie zeker niet. Dat mag-ie niet weten. Ik
wil niet, dat-ie weet, dat ik zoo bedroefd ben, dat-ie weg is en dat ik zoo naar hem
verlang. Verander het maar zoo een beetje, dat het net is, alsof ik er niets om geef,
en dat hij toch weet, dat ik om hem schrei.
ENCANTO.

Dus er moeten tranen in zijn, zonder dat ze er op liggen... dat wordt hooge kunst.
Ah, meisje, je wilt de verzwegen traan in de dichtkunst... en dat voor één granaatappel,
wat bloemen en een lauriertak...
DORIS.

Ik wil je nog wel een halven piaster er bij geven.
ENCANTO.

Ik zou een baard dragen, die tot op den grond reikte, als ik mij niet altoos op crediet
had laten scheren, hier bij Barbero, het levend, zingend, sprekend menschenhoofd
van Toledo. Daarom betaal een piaster, een heelen piaster... dan kan ik Barbero
voldoen en jij krijgt je Kadmus terug.
DORIS.

Goed dan,... hier is je piaster... schrijf nu...
(dicteerend).

Lieve Kadmus, ik lig alle nachten wakker en huil om je. Ik pluk de granaatappelen
en ik huil... ik pluk de oranjes en ik denk aan je en huil... Ik pluk de druiven en ik
denk aan je en ik huil. Als ik het fruit in de manden doe, huil ik. Vroeger als ik naar
Toledo liep, zong ik. Nu huil ik. Ik ben heelemaal op van verdriet, lieve Kadmus.
Ach lieve Kadmus, ik kan niet langer meer zonder je...
(zij weent in haar boezelaar, dan plotseling op geheel anderen toon, over ENCANTO'S schouder
op het papier kijkend)...

Je zorgt toch wel, dat er niets in komt van tranen... daar zorg je toch wel voor?
ENCANTO.

Zeker, zeker. Je hebt mij er toch voor betaald?
DORIS.
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Ach mijn lieve Kadmus, kom toch gauw terug. Ik heb zoo'n vreeselijken spijt. Vergeef
het mij maar, beste jongen, op mijn knieën, beste, goeie Kadmus, smeek ik je, kom
toch weer terug
(weer over zijn schouder kijkend).

Je zorgt er toch wel voor, dat-ie niet merkt, dat ik naar hem verlang?
ENCANTO.

Zeker, zeker. Je hebt mij er toch voor betaald?
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DORIS.

Ik ben maar een boeremeid, ik kan geen letter schrijven of lezen. Ik heb nog nooit
een brief weggestuurd. Maar melken kan ik als de beste. En kaas maken. En onze
bongerd is de mooiste van het heele dorp. Als Kadmus terugkomt, breng ik je boter
en kaas. En flaaien. Hou je van flaaien.. met spek?
ENCANTO.

Flaaien, zeg je? Flaaien met spek? Op den heelen Olympus is er geen dichter, die
zooveel van pannekoeken houdt als ik.. mèt en zonder spek.
DORIS.

Is de brief nou af?
ENCANTO.

Op de onderteekening na... zet je drie kruisjes maar hier...
DORIS
(na geteekend te hebben).

Zoo, stuur hem nou maar gauw weg.
ENCANTO.

Uitstekend. En waarheen?
DORIS.

Nou dat is ook een vraag. Naar Kadmus.
ENCANTO.

En waar is zijn adres? Waar woont-ie?
DORIS.

Dat is nou ook wat moois. Als ik dat wist, was ik toch zelf naar hem toegegaan en
had ik jou niet zoo'n duren brief laten schrijven.
ENCANTO.

O, vrouwelijke logica!
DORIS.

Volgende week als ik weer in stad kom, mot je zorgen dat het antwoord er is... dan
breng ik de flaaien voor je mee... en boter en kaas... Je moet maar goed naar hem
uitkijken. Kadmus is de man, die op de markten de poppenkast vertoont... Nu ken je
hem wel.
(weggaand, aarzelend terugkomend)

Halt... schrijf nog onder aan den brief... Kadmus, lieve Kadmus, schrijf me terug
waar je woont. Dan vlieg ik naar je toe... en ik zal je kussen van liefde... overal zal
ik je kussen van liefde...
(over zijn schouder).
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Je laat hem toch niet merken, dat ik naar hem verlang? Wacht als ik hem maar eerst
weer heb. Dan zal ik hem leeren driftig en jaloers te zijn zonder oorzaak... Tot ziens
schrijver...
(af).

Vierde Tooneel.
ENCANTO, BARBERO, BARBERINA.

BARBERO
(naar buiten komend).

Wat zie ik? Encanto gebogen over zijn tafel? En voor hem ligt niets
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minder dan het overdadig genot van een granaatappel. En o, schandelijke verspilling,
er staan rozen op zijn tafel. Let op, deze man zal de luxure heden zoo ver drijven,
dat hij zich weder op crediet zal laten scheren.
BARBERINA.
(opkomend met een bekken en een scheerkwast).

Barbero!
BARBERO.

Stilte!
BARBERINA.

Wat sta je hier te luieren?
BARBERO.

Stilte!
BARBERINA
(zij heft de kwast met zeep dreigend op).

Ik heb alle klanten ingezeept en ze zitten te wachten.
BARBERO.

Stilte!
BARBERINA.

Waarom?
BARBERO.

Om de stilte
(Hij wijst op den schrijvenden ENCANTO).

BARBERINA.

Ah ha... hij werkt!
BARBERO.

Ja... op bestelling. Hij schijnt een goeie klant te hebben gehad. Rozen, een
granaatappel... misschien heeft hij wel geld ook.
BARBERINA.

Dan zal-ie betalen.
BARBERO.

Ik heb nog nooit geld van hem gezien.
BARBERINA.

Ja, 't is een echte poëet.
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BARBERO.

Die mijn brood eet.
BARBERINA.

Het is een groot kunstenaar.
BARBERO.

Het is waar wat Bobarrón de wijsgeer mij gisteren zeide, toen ik hem gisteren schoor.
BARBERINA.

Wat zei-ie dan?
BARBERO.

Een vrouw bemint altoos in het tweetallig stelsel.
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BARBERINA.

Dat gaat mij te hoog.
BARBERO.

Dat zei ik ook. Toen zei hij: Een vrouw bemint altoos òf haar man in een anderen
man òf een anderen man in haar man.
BARBERINA.

Dat begrijp ik nog minder.
BARBERO
(Een mes op een riem aanzettend).

Voor al de poëzie van mijn verheven vak, voor de sierlijke zwenkingen van mijn
arm als ik mijn mes aanzet, voor de fijngevoeligheid van mijn palm
(hij zet het mes op de palm van zijn hand aan)

, voor de edele bewegingen, waarmede ik de snede strijk langs de wangen en de kin
en de lippen mijner klanten, heb je geen oog, hoewel je er je brood van hebt. Maar
deze man, die met een ganzeschacht papier zwart maakt, noem je een echte poëet en
een groot kunstenaar, hoewel hij zich tot op crediet laat scheren. Deze man is op
crediet in de wereld gekomen, want zijn vroedvrouw moet nog betaald worden. Deze
man is op crediet zuigeling geweest, want toen zijn minnemoer met de rekening van
't zoogen kwam, vond men zijn vader in den gijzeltoren, en deze man zal op crediet
sterven, tenzij hij van den arme begraven wordt....
BARBERINA
(plagend).

En toch is hij een echt poëet en een groot kunstenaar.
BARBERO.

Maar hij zal niet langer op crediet geschoren worden!
BARBERINA.

Ben je jaloers?
BARBERO.

Neen... maar miskend. Mijn scheren is een kunst en hun dichten een ambacht.
BARBERINA.

Wat, wil je dien fatsoenlijken man, die geen ander kwaad in de wereld doet, dan
verzen schrijven, met je scheerriem te lijf? En dat, terwijl binnen de door mij
ingezeepte klanten zitten te wachten?
(De ingezeepte klanten komen op 't rumoer van haar kijven naar buiten. Tot de klanten).
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Aan mijn inzeepen ligt het niet, als jullie gezichten opengebeten worden. Maar aan
dezen man. Deze man had al de eer kunnen genieten, toreadors te mogen scheren,
als hij door zijn lichtgeraaktheid niet zich de halve stad tot vijand gemaakt had. Hij
heeft zijn geluk met voeten getreden.
(Zij staat met de vuist voor hem).

ENCANTO.

Barbero pas op je eer. Op die manier wordt ze licht geraakt.
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BARBERINA.

Hou jij je mond, kale poëet. Naar binnen... niet in de open lucht geschoren. Toreadors
had-ie kunnen scheren, als-ie niet zoo lichtgeraakt was geweest. En wat scheert-ie
nu? Ezeldrijvers, geldsnoeiers, kooplui en zelfs een poëet. Gaan jullie maar gauw
naar binnen. Jullie hebben nu facies bleek als Pierlala's, maar toch zijn jullie harlekijns.
Vort... naar binnen...
(De klanten naar binnen, gevolgd door BARBERO en BARBERINA).

Vijfde Tooneel.
ASNAZO, PERA.

ASNAZO.

Het is een zeer ingewikkelde rechtzaak.
PERA.

Het is een allerverdachtst ziektegeval.
ASNAZO.

Wellicht is hij schuldig. Wellicht is hij onschuldig. Ik weet het niet. Maar daar ik
rechter ben, zal ik vonnissen.
PERA.

Wellicht is zij maanziek. Wellicht is zij niet maanziek. Ik weet het niet. Maar daar
ik geneesheer ben, zal ik practiseeren.
ASNAZO.

Ik ben rechter om te rechten. Daarom zeg ik schuldig. Want als wij rechters onschuldig
zeggen, wordt onze achtbare stand overbodig. Worden wij overbodig, dan vervallen
wij tot armoede. Vervallen wij tot armoede, dan komen wij zelf tot misdaad. Want
hoewel rechters, zijn ook wij maar stervelingen net als alle andere menschen.
PERA.

Ik ben geneesheer om te genezen. Daarom geef ik geneesmiddelen. Als wij dokters
zeggen, wij kunnen niet genezen, dan lijden wij honger. Als wij honger lijden, worden
wij ziek. Als wij ziek worden, zullen wij sterven. Want hoewel dokter, zijn ook wij
sterfelijk.
ASNAZO.

Het is voor ons rechters noodig, dat wij, om zelve onschuldig te blijven, anderen
schuldig verklaren.
PERA.

Het is voor ons dokters noodig, dat wij, om zelf in leven te blijven, anderen dooden.
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ASNAZO.

Wij kunnen toch als rechters onszelf niet vonnissen.
PERA.

Wij kunnen toch als geneesmeesters onszelf niet bedokteren.
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ASNAZO.

De jurisprudentie is een strijd tusschen zelfbehoud en geweten.
PERA.

De geneeskunst is een strijd tusschen geweten en zelfbehoud.
ASNAZO.

Schuldig of onschuldig - ik excecuteer.
PERA.

Ziek of gezond - ik practizeer.
ASNAZO
(een snuifje aanbiedend).

Summum jus, summa injuria...
(hij niest).

PERA.

Mors vita est
(hij niest eveneens).

ASNAZO.

Gezondheid.
PERA.

Van 't zelfde.
(beiden af in de herberg).

Zesde Tooneel.
BANQUERO, GUERRERO.

BANQUERO.

Zooals 'k u zei, de handel is een oorlog.
GUERRERO.

Zooals 'k u zei, de oorlog is een handel.
BANQUERO.

Bij ons is het er op of er onder.
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GUERRERO.

Bij ons is het er onder of er op.
BANQUERO.

Wie het minste geld heeft, verliest.
GUERRERO.

Wie het meeste geld heeft, wint.
BANQUERO.

Een goed koopman is als een generaal.
GUERRERO.

Een goed generaal is als een koopman. Want soldaten zijn waar.
BANQUERO.

Bij ons verliest men met geld, eer.
GUERRERO.

Bij ons verliest men mèt eer, geld.
BANQUERO.

Hebt gij veel geld verloren?
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GUERRERO.

Ik heb veel eer gewonnen. Hebt gij veel eer verloren?
BANQUERO.

Ik heb veel geld gewonnen.
(Elk naar een andere zijde af).

Zevende Tooneel.
DE RIDDER MATAR A HIERRO. DE RIDDER SANGRE FRIA, later DE GRAVIN ADELANTE.

MATAR A HIERRO.

Gegroet ridder Sangre Fria.
SANGRE FRIA.

Gegroet ridder Matar a Hierro.
MATAR A HIERRO.

Is er nieuws in de veste Toledo?
SANGRE FRIA.

Veel nieuws.
MATAR A HIERRO.

Al het nieuws verzinkt bij het nieuws, dat ik weet.
SANGRE FRIA.

Gij hebt u laten kappen?
MATAR A HIERRO.

Gij hebt u laten scheren?
SANGRE FRIA.

Dacht gij, dat ik een Spaansch edelman, nieuws noem de vuige lasterpraat van dezen
baardschrapper, volgens wien elke jonkvrouw van Toledo twee minnaars heeft?
MATAR A HIERRO.

Meendet gij, dat ik een Spaansch ridder nieuws noem de zotte verzinsels dezer
klapachtige kapster, volgens wie elke getrouwde vrouwe in Toledo, twee mannen
heeft, die zij gelukkig maakt met haar liefde en een derde, die zij gelukkig maakt
met horens?
SANGRE FRIA.

Zeg mij uw nieuws... maar wat ik u bid, herhaal mij niet de geruchten in de stad
loopende omtrent onzen hertog, Lorenzo.
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MATAR A HIERRO.

Zeg mij uw nieuws... maar wat ik u bid, herhaal mij niet de geruchten in de stad
loopende omtrent onze hertogin Elvire.
SANGRE FRIA.

Het zij verre van ons...
(hij zwijgt).

MATAR A HIERRO.

Welnu?
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SANGRE FRIA.

Welnu?
MATAR A HIERRO.

Mijn nieuws?... Haar tred is licht als 't ruis'len van het loover.
SANGRE FRIA.

Mijn nieuws?... Haar mond is welbesneden als een golfje.
MATAR A HIERRO.
Wanneer zij glimlacht buigen zich zelfs heid'nen,
En zeggen nu gelooven wij aan eng'len.
SANGRE FRIA.
Wanneer zij danst, de vromen slaan een kruis,
Om de verzoeking van haar voet te mijden...
MATAR A HIERRO.
Voelt d'aard haar voet, de grond noemt zich gekust.
SANGRE FRIA.
Een perzik zag haar wang en viel van nijd ter aard.
MATAR A HIERRO.
Onzalige, mint gij die ik bemin?
SANGRE FRIA.
Onzalige, op mijn lief viel úw zin?
MATAR A HIERRO
(trekt zijn degen).
Hier vloeie bloed, tot een van twee hier blijv',
SANGRE FRIA
(trekt zijn degen).
Sterf op deez' plaats... 'k doorsteek uw ziel en lijv'...
(zij schermen).

DE GRAVIN ADELANTE.
Om hemelswille ridd'ren, staakt deez' strijd...
Of steek uw degens beide door mij heen...
(zij werpt zich tusschen de strijdenden, die hun wapens opsteken).

MATAR A HIERRO.
Jonkvrouw, het was om u, dat 'k hem uitdaagde,
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SANGRE FRIA.
Jonkvrouw, om u alléén, ik hem belaagde,
ADELANTE.
Dus beiden strijdt g'om mij, ik simple maagd,
Voor dat een uwer heeft mijn hand gevraagd?
MATAR A HIERRO en SANGRE FRIA
(tegelijkertijd).
'k Vraag dan bij dezen om uw hand, geliefde?
ADELANTE.
Van drie is altoos één te veel mijn vrienden,
Dus zal ik gaan, twee houden beter vreê.
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MATAR A HIERRO.
Ga niet - ik ga - en laat u beî tevreên.
(naar rechts afgaand).

SANGRE FRIA.
O neen... blijft gij te saâm - en ik ga heen.
(naar links afgaand).

ADELANTE.
Twee minnaars dus... en toch de maagd alleen?
MATAR A HIERRO
(terugkomend).
Dat nooit, dan blijf ik eeuwig aan uw zij...
SANGRE FRIA
(terugkomend).
Dat dood alleen mij voortaan van u schei...
DE GRAVIN ADELANTE.
En zoo zijn wij nu weder met ons drij...
Neen vrienden, daar gij beiden mij bemint
Moet gij de keus aan mijn wil overlaten,
Hem schenk ik hart en hand, die mij vertelt,
Waarom de hertog en de hertogin,
Hoewel door liefde zelve vast vereend,
En door de jongre liefde van hun kind'ren,
De teed're Bella Cara, 's hertogs dochter,
Uit 't eerste huw'lijk en heer Florguindus,
Den zoon uit 't eerste huw'lijk van de hertogin,
Verzekerd van een toekomst vol geluk,
Zoo somber zijn als winter in de bergen.
Er gaan geruchten in het land, mijn heeren
Zoo schrik'lijk dat zoo ik ze waarheid wist,
Ik mij uit 's werelds warreling terug zou
Trekken om in 't klooster rust te zoeken,
Tot aan mijn dood voor beider aflaat biddend.
MATAR A HIERRO.
Maar wat mejonkvrouw deert u and'rer lot,
Wanneer uw ziel geen deel heeft in dier zonde?
SANGRE FRIA.
Het klooster zij voor wie zijn zonde vliedt,
Maar gij zijt rein en kent de zonde niet.
ADELANTE.
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Weet, Bella Cara is mijn hartsvriendin,
'k Ben met haar opgevoed gelijk een zuster,
Breekt haar geluk, ook 't mijne breekt meteen,
Blijkt wat men mompelt, slechts een valsch gerucht,
Dan Bella Cara en haar Florguindus,
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Bereiken liefdes toppunt, want zij huwen,
Maar is 't gerucht geen lasterpraat doch waar,
Dan 'laas die beiden vormen nooit een paar.
Aan Bella Cara rest dan slechts de kap,
En Adelante volgt haar bij dien stap.
Vaartwel mijn ridders, hem schenk ik mijn hand,
Die Bella Cara redt voor kap en schand.
(DE GRAVIN ADELANTE af).

MATAR A HIERRO.
Vaarwel, ik zweer u op dit kruisgevest,
Dat 'k speuren zal voor u naar oost en west.
SANGRE FRIA.
Vaarwel, de gier speurt niet zoo naar het lam,
Dan ik voor u - gespoord door liefdes vlam.
(beiden af).

Achtste Tooneel.
ASNAZO, GUERRERO, BANQUERO.

ASNAZO.

Halt! Daar zijt gij beiden, boosdoeners. Gij weet reeds waaraan gij schuldig zijt. Gij
Guerrero, uitgezonden om den strijd tegen die van Granada te winnen, hebt verloren.
Gij Banquero zijt beschuldigd, geld verdiend te hebben aan den honger. Sta hier voor
mijn rechterstoel. Waarom Guerrero hebt gij den strijd verloren?
GUERRERO.

Edelachtbare heer, uit medelijden met den overwinnaar. Het ging als volgt. Mijn
troepen stonden in het veld, en ik keek ze aan. Het waren allen jongelieden, gezond
van lijf en leden, vroolijk, goedsmoeds, argeloos, levenslustig en opofferingsgezind.
Zij hadden alle vaders, die gewerkt hadden om ze op te voeden, moeders die getobd
hadden om ze groot te brengen, en liefjes die naar ze verlangden.
ASNAZO.

Dus was het leger van Toledo om zoo te zeggen een leger, waarmede men overwinnen
kon?
GUERRERO.

Waarmede men overwinnen moest.
ASNAZO.

En toch verloren het de onzen?
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GUERRERO.

Zooals ik zeide, uit medelijden met den overwinnaar. Ik sta op 't slagveld en zie naar
't leger van Granada, mijn tegenpartij, genaamd vijand. Dat waren ook allen
jongelingen, gezond van lijf en leden, vroolijk, goeds-
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moeds, argeloos, levenslustig en opofferend. Zij hadden ook vaders, moeders en
liefjes. Toen ging ik midden tusschen de beide legers staan. En ik commandeerde
instede van voorwaarts... achterwaarts! Daarop hield het leger van Toledo toch stand.
ASNAZO.

En dat van Granada?
GUERRERO.

Dat luisterde naar zijn eigen generaal. En die geen medelijden met ons hebbend, riep:
Voorwaarts. Daarop had ik niet gerekend. Als hij ook ‘Achterwaarts’ had
gecommandeerd en beide legers hadden gehoorzaamd, waren beide legers even
dapper geweest en niemand had een nederlaag geleden. Nu werden de onzen geslagen
en ik alleen ben ontkomen.
ASNAZO.

Waarom gij alleen?
GUERRERO.

Omdat ik als generaal toch niet ongehoorzaam kon zijn aan mijn eigen bevel. Dus
ben ik alleen terug gegaan.
ASNAZO.

Dat is een zeer ingewikkelde rechtzaak. Want al uw mannen hebben insubordinatie
gepleegd en gij alleen zijt gehoorzaam geweest aan de krijgstucht. Gij zijt volgens
het recht onschuldig. Daarom veroordeel ik u, om niet veroordeeld te worden.
GUERRERO.

Ik dank u voor uw oordeel volgens de wet.
ASNAZO.

Halt. Thans ga ik in hooger beroep. Nu staan de zaken net anders om. Dat is in hooger
beroep het gebruik, terwille van de waardigheid van ons ambt en het dagelijksch
brood van de rechters. Want waarom zou anders het hooger beroep noodzakelijk
zijn? Dit kunt ge als menschlievend man onmogelijk veroordeelen.
GUERRERO.

Inderdaad... ook de rechters zijn huisvaders.
ASNAZO.

In hooger beroep veroordeel ik u dus, terwille van het hooger recht en de
menschlievendheid tot... de galg.
GUERRERO.

Is er nog een hoogst recht?
ASNAZO.

Zeker... dat van de gratie des hertogs...
GUERRERO.

En dat is weder anders dan van uw hoogen raad?
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ASNAZO.

Natuurlijk... anders zou de gratie geen reden van bestaan hebben.
GUERRERO.

Begrepen... Ook de hertog heeft vrouw en kinderen.
ASNAZO.

Twee lieve kinderen... die samen hopen te gaan trouwen, zijnde de één een kind uit
vaders- en de andere een kind uit moeders eerste huw'lijk... Ik zal ter gelegenheid
der verloving voor u gratie vragen. Begeef u in afwachting daarvan als mijn
voorloopige gevangene in voorloopige vrijheid.
GUERRERO.

Ik dank u... edelachtbare heer Rechter...
ASNAZO, BANQUERO, GUERRERO.

ASNAZO
(tot BANQUERO).

Gij zijt beschuldigd u verrijkt te hebben ten koste der gemeenschap.
BANQUERO.

Ik ben zelf lid van de gemeenschap.
ASNAZO.

Gij hebt wetende dat er oorlog op til was, al het graan opgekocht.
BANQUERO.

Dat was mijn recht als koopman.
ASNAZO.

En toen de vijand den toevoer had afgesneden, hebt gij dat graan verkocht.
BANQUERO.

Inkoop en verkoop vormen den handel.
ASNAZO.

Maar gij hebt te laag ingekocht en te hoog verkocht. Dat is woeker.
BANQUERO.

Dat is handel. Zoo laag mogelijk inkoopen, zoo hoog mogelijk verkoopen.
ASNAZO.

Maar uw waar was graan. En zoo dwongt gij de armen tot honger.
BANQUERO.

Ik ken geen armen in den handel - alleen koopers.
ASNAZO.
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Is een kooper dan geen mensch?
BANQUERO.

In mijn vrijen tijd wellicht. Nooit tijdens een zaak.
ASNAZO.

Voelt gij geen medelijden?
BANQUERO.

Buiten mijn zaak... in mijn vrijen tijd...
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ASNAZO.

Waarom verkocht gij niet tot redelijken prijs?
BANQUERO.

Uit eergevoel. Bij ons kooplui verliest men mèt zijn geld, zijn eer.
ASNAZO.

Kent gij geen hoogere eer?
BANQUERO.

Welke hoogere eer bedoelt u?
ASNAZO.

De eere Gods.
BANQUERO.

Buiten mijn zaak... in mijn vrijen tijd.
ASNAZO.

Dan vonnis ik u ook buiten uw zaak. Ik zal u in een kring voeren, waar gij altoos
vrijen tijd zult hebben.
BANQUERO.

Welken kring?
ASNAZO.

Die de lus van de galg vormt. Guerrero... voer hem voorwaarts... achterwaarts...
achterwaarts - voorwaarts, hoe zal ik u dàt nu beduiden... breng hem kerkerwaarts!
(GUERRERO brengt BANQUERO weg, gevolgd door ASNAZO. Alle drie af).

Negende Tooneel.
DE HERTOG LORENZO. DE HERTOGIN DEL GRANADA.

HERTOG.

't Is wel een gruwlijk lot dat ons verbond.
HERTOGIN.

En gruwelijker 't lot, dat ons blijft binden!
HERTOG.

Wij zochten beî door eerloosheid naar eer,
HERTOGIN.

Wij zochten beî door liefd'loosheid naar liefde.
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HERTOG.

'k Stond tusschen liefde en eer, was man... en brak.
HERTOGIN.

'k Stond tusschen liefde en deugd was vrouw... en viel.
HERTOG.

Eer is des mans...
HERTOGIN.

Deugd is der vrouw...
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HERTOG.
Maar liefde
Is sterkste van de drie...
HERTOGIN.
Zij is des menschen.

Tiende Tooneel.
VORIGEN, ASNAZO.

ASNAZO.
Hertog, Hertogin, ik breng u mijn groet.
HERTOG.
Heer rechter hebt gij beiden reeds verhoord?
ASNAZO.
Zoo deed ik heer en beiden vond ik schuldig.
HERTOGIN.
O, martelwoord, ik kan het niet meer hooren,
Sinds 't eigen hart 't mij nacht en dag herhaalt,
HERTOG.
En wat is 't vonnis over beî geveld?
ASNAZO.
De generaal, alleen gevlucht van 't heer,
Had tot verdediging één enkel woord.
HERTOGIN.
O, noem het snel...
ASNAZO.
Menschlievendheid, mevrouw.
HERTOGIN.
't Woord van den Christus!
HERTOG.
Hem verga daarnaar,
Zooals 't ons allen naar Zijn woord moog gaan,
Opdat de moord'naar aan het kruis nog kan
Door boete en berouw ten hemel stijgen....
ASNAZO.
't Recht vroeg de galg, maar úw recht is de gratie,
HERTOG.
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'k Verleen hem gratie naar mijn wensch en wil.
HERTOGIN.
En hoe verdedigde de koopman zich?
ASNAZO.
Hij zei, des handels eer eischt dat de handelaar,
Erbarming dood' terwille van 't gewin,
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Ik zond hem naar den kerker waar hij smacht,
Op 't woord, dat van uw lippen ik verwacht.
HERTOGIN.

Erbarming dooden om het veil gewin?
ASNAZO.

Dat is de wet van 't sjacherend gespuis.
HERTOG.

Straf dan in hem d'onteering van het kruis.
(ASNAZO af).

HERTOGIN.

Hoe zwaar valt ons nu anderen te richten,
Wij zelf door zooveel misdaad zwaar bezwaard.
HERTOG.

't Is of in elke daad, mijn daad 'k veroordeel,
HERTOGIN.

Neen onze daad... wij dragen saâm de schuld
HERTOG.

Ik deed de misdaad slechts om u, geliefde,
HERTOGIN.

Om úw bezit bezoedeld' ik mijn ziel.
HERTOG.

Als God de liefde is, is Hij dan niet,
Ook liefd' in onze liefde, teerbeminde?
HERTOGIN.

Maar ook is Hij niet straffend al het kwaad,
En wordt niet alle liefde tot een straf,
Als liefde bloeien moet op liefdes graf!
HERTOG.

Geef mij een kus...
(hij kust haar)

in liefd' is 't bitt're zoet.
HERTOGIN.

Uw zoet smaakt bitter na - ik proefde bloed.
Einde van het éérste bedrijf.
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Tweede bedrijf.
Binnen in den scheerderswinkel. BARBERO, BARBERINA.

BARBERO
(een pruik makend).

De stad Toledo is de meest verdorven stad aller steden in het verdorven land van
Spanje.
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BARBERINA.

Het is de zuivere waarheid, die ik je vertel. Toen ik de jonkvrouw Adelante kapte,
vroeg zij er mij naar. Toen ik de dame Alcazar kapte, begon zij er over. Toen ik de
jonkvrouw Bella Cara bloemen in 't haar vlocht, zweeg zij er over. Dat zei mij 't
allermeest. Het geval van Guerrero, den generaal, die wegliep en toch in genade werd
aangenomen, en het geval van den koopman Banquero, die opgehangen is, hoewel
hij het geld voor de nieuwe leening wou voorschieten, als men hem het leven liet,
worden met elkaar in verband gebracht. Guerrero weet het omgekeerd en daarom
laat men hem het leven; Banquero wist het goed, daarom moest hij weg van de aarde.
BARBERO.

Het selderementste is, dat ze nu allen van mij, Barbero, de waarheid zullen willen
weten.
BARBERINA.

En jij met je gewone loslippigheid zal het geheim van het hertogelijk hof er wel weer
uitflappen. Maar bedenk, dat er dan nog maar twee wegen zijn... die van Guerrero
of Banquero.
BARBERO.

Het leven of de dood...
BARBERINA.

Als men aan 't hof te weten komt, dat wij het duistere geheim kennen, hangt ons
leven aan een haar, dunner dan die van de paruik, die jij daar maakt.
BARBERO.

Of ze zullen mij, zoo goed als ze Guerrero tot hoofd van de lijfwacht hebben gemaakt,
tot hertogelijk barbier bevorderen... en dan... en dan... dan zal ik toreadors te scheren
krijgen... ik Barbero... Mijn miskenning zal een einde nemen,... in plaats van poëten
en philosofen op crediet te schrappen, zal ik aanzienlijke menschen hebben te scheren,
die hun zilver al neerleggen, voor ik mijn mes op hun moedige facies zet...
BARBERINA.

Dus je maakt het aan het volk bekend?
BARBERO.

Als ik er toch toreadors door tot klant krijg...
BARBERINA.

En als de hertog je liet opknoopen?
BARBERO.

Het brandt mij op de lippen. Ik mag als barbier het volk van Toledo toch niet onkundig
laten van de hofschandalen...
BARBERINA.

Wees voorzichtig man... Pas op... daar is de schrijver...
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VORIGEN, ENCANTO.

ENCANTO
(lezend van-een blad papier).

Aan Kadmus.
Mijn dierbare geliefde, keer toch weer,
Voelt gij dan niet hoe ik van wachten kwijn?
Mijn oogen glanzen van weerhouden tranen,
En 's avonds moegeweend, nog nauw gesloten,
Weer in den droom, opnieuw van krijten branden,
Des morgens schrijnen met omkringde randen,
Omdat gij Kadmus toeven blijft, mijn lief.
Liet ooit de arend van den horst gevlogen,
De arendin op 't eenzaam nest verlangen,
En zocht het lam tot prooi voor zich alleen?...

Heel goed, heel goed. Barbero, deze verzen zouden waard zijn gedrukt te worden en
in zwijnsleer gebonden met gouden stempeldruk opgezet in 's hertogs bibliotheek,
instede van als rijmbrief voor een kinkel, een spullebaas, een poppenkast-zigeuner
te worden opgezonden. De grootste dichter van Toledo wordt in dienst gesteld van
Jan Klaassen.
(Hij leest voor zichzelf, dan plechtig)

Barbero en Barberina, gedoog dat ik u het vervolg voorlees, want ik weet dat gij
Barberina die de lokken vlecht in velerlei windingen, ze trest en spangt naar de
strenge wetten van het zuivere rhythme en dat gij Barbero, die het lemmet streelend
snijdt langs de edelste konen en kaken van Andalusië
(hij strijkt langs zijn eigen kaken)

mijn poëzij zult begrijpen. Want nu kom ik tot het schoonste deel... zij weende toen
zij de granaatappel plukte... Dauw van tranen viel op de blaadjes, toen zij de rozen
plukte...
BARBERINA
(tot BARBERO).
Hij weet het ook al...
ENCANTO.

Luister:
(verder lezend)
Liep vroeger zingend ik langs 't bloemendal,
En hingen dansend aan het juk in korven,
Granaten koperrood, ranksteel'ge rozen,
Tot lichte vrucht gestapeld aan mijn zijden,
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Thans is mijn schred door 't loome leed bezwaard,
De bloemen flensen, de granaten schromplen,
Terwijl ik neerzit, wachtende op u,
Waar toeft gij, teerbeminde Kadmus, nu?

O, dat is mooi... Barbero, dat is mooier dan het edelste scheren...
BARBERO
(de scheerriem waarop hij een mes heeft aangezet, driftig tegen den grond smakkend).

Vervloekt, ik zal vandaag mijn duiten van je hebben...
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BARBERINA.

Waarom maak je je zoo kwaad?...
BARBERO.

Die man maakt weer verzen, voor zijn eigen pleizier... en op mijn kosten.
ENCANTO.

Neen... dit is een bestelde brief... èn een betaalde...
BARBERO
(tot BARBERINA).

Wat verneemt mijn oor?...
ENCANTO.

Hoeveel ben ik je schuldig... baardschrapper?
BARBERO.

Die verdoemde dichters zijn allemaal als waarden, die hun eigen wijn opdrinken.
Heeft men ooit van een barbier gehoord, die zichzelf voor zijn eigen pleizier ging
zitten scheren, al was de man de beste kunstenaar in zijn vak? Nooit. Daar zijn wij
te eerlijk voor.
BARBERINA.

Je hoort toch, dat hij vraagt hoeveel hij schuldig is?
BARBERO.

Dat vragen alle klanten, voor ze de nietswaardige belofte doen, dat ze het zullen laten
aanreiken.
ENCANTO
(den piaster toonend).

Ziet hier... kunt gij deze som wellicht wisselen?
BARBERINA.

Een piaster... een heele piaster!
BARBERO.

Treed binnen, treed binnen, heer dichter, groote heer dichter... blijf toch niet zoo
bescheiden op den drempel staan... Neen ik wil geen betaling... een man van uw
stand past het crediet. Hoe? Ik zou u niet vertrouwen?... Maar ik smeek u... laat mij
u scheren, wasschen, kappen, knippen... een friction à la Portugael?... à la végétal...
Shampooing?... Shampooing wellicht... voor 't behoud van uw haardos.
ENCANTO.
(zijn pet met groene klep afnemend en zijn kaal hoofd toonend).
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Gij spreekt in metaforen.
BARBERO.

Integendeel, edele heer dichter, ik moet uw haren knippen... dat verzuimde ik reeds
te lang.
(hij knipt met een groote schaar in de lucht).

Ik wil u posticheeren, onduleeren, friseeren... uw haren scheiden van voren, van
achteren, ter zijde, boven op de kruin.. in uw hals... Een heele piaster... Dichter zijt
ge en man van geld. Man van geld... èn dichter... Neem plaats, neem plaats... ik wil
u zalven met rozenolie, besprenkelen met geur van viooltjes van Parma, ik wil u
eeren door pomadeeren
(met veel bui-
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gingen).

Laat mij de eer een poëet te hebben geknipt en geschoren, die een heelen piaster
voorschot heeft gekregen op een vers... ter wille van de historische gebeurtenis...
ENCANTO.

Waarlijk dit is een feit van beteekenis in de geschiedenis der Spaansche poëzij...
Vrouwe Barberina zeep mij in
(hij gaat zitten en zij zeept hem met een groote kwast in).

BARBERO.

Vrouw Barberina, laat mij hem inzeepen.
BARBERINA.

Jij moogt hem scheren.
BARBERO
(om de kwast vechtend).

Laat mij hem inzeepen... Er is in de wijze, waarop je het schuim op zijn kaken legt,
iets dat van meer dan handigheid getuigt.
BARBERINA.

Wat zeg je?
BARBERO.
(heeft haar de kwast ontrukt en zeept ENCANTO verder in).

Van schandigheid...
(Hij zeept hem op den neus in... ENCANTO staat op met wit gezicht en proest).

ENCANTO.

Als je straks zoo scheert als je nu schuimt, ben ik minder zeker van mijn leven dan
het hoofd van de hertogelijke lijfwacht...
BARBERINA.

En die man, die nog niet eens behoorlijk kan inzeepen, wil torero's1) scheren.
ENCANTO.

Het gaat in den scheerderswinkel al niet anders dan in den winkel onzer Spaansche
litteratuur... Die nog niet kunnen inzeepen voeren de critiek en wij volmaakten, staan
op de markt als publieke schrijver te huur voor een piaster,... Ah... indien men mij
niet miskende. Luister Barberina.
1) toreador, de stierenvechter, die te paard optreedt; torero, de stierenvechter, die te voet optreedt.
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(met ingezeept gelaat zijn manuscript nemend en voorlezend).
Mijn Kadmus weet, de oleander welkt,
Voor zij d'aromen als een tent van geur,
Uitspreidde boven ons geheiligd minnen,
De tortel treurt wijl zij haar doffer mist,
Duikt stervensmoe het kopje in heur vlerken,
Tot 's avonds doft haar blanke vederbal...
DE VORIGEN, BOBARRON.

BOBARRON.

Een blanke vederbal... man laat u scheren, voor gij verzen reciteert...
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Als 't gelaat een spiegel der ziel is, zijt gij van een bijtende blankheid, wat wij
philosophen noemen een satiricus...
ENCANTO
(in den scheerstoel vallend).

Satiricus ik... beware... Barbero aan u de kunst van 't snijdende lemmet...
BARBERO
(hem scherend).

Is het mes goed?
ENCANTO.

De zwaluw scheert niet lichtelijker de blanke borst langs 't watervlak, dan gij uw
lemmet langs mijn kaken.
BARBERINA.

Maak je beelden korter of hij zal je een jaap in je moel geven...
BARBERO.

Hij spreekt in den stijl van mijn verheven, poëtische scheerkunst.
(Het mes op zijn duim afvegend en met den duim naar BOBARRON wijzend).

En wat verlangt gij?
BOBARRON
(ernstig).

Ik heb ontdekt dat deze schepping er eene is, die gevormd is naar het stelsel der
eenheid van tegendeelen.
BARBERINA
(tot BARBERO).

Hij weet er ook van...
BOBARRON.

Naar deze ontdekking wensch ik voortaan te leven, opdat de schepping en ik één
harmonie vormen.
BARBERINA.
(met een kwast met zeep).

Scheren?
BOBARRON.

Groot Nederland. Jaargang 15

Ja vrouw, ik wil mij laten scheren; mijn baard is te lang. Maar ik bedenk, dat een
lange baard het tegendeel is van een gladgeschoren gezicht. Hoe nu éénheid in deze
tegendeelen te brengen... een poilu en een clean shaved?
(hij brengt zijn vingertop tegen zijn voorhoofd en gaat peinzend in een scheerstoel zitten).

VORIGEN. RIDDER MATAR A HIERRO, RIDDER SANGRE FRIA, GRAVIN ADELANTE.

MATAR A HIERRO.

Droog uw tranen jonkvrouw... Dit is 't huis der wijsheid.
BOBARRON.

Men roept mij?
SANGRE FRIA.
Heer Bobarron... Toledo's wijste man,
Leermeester van de bloem der Spaansche natie.
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MATAR A HIERRO.
Hier is de plaats waar men ons helpen kan.
BOBARRON.
Hebt gij uw tranen gedroogd, jonkvrouw?
ADELANTE.
Der smarten toppunt is der tranen eind.
MATAR A HIERRO.
De zucht is kernpunt aller peinzerij.
SANGRE FRIA.
Van traan naar zucht, en door die beî naar 't hart.
BOBARRON.
Huw zucht aan traan - en 't denken wordt geboren,
Het denken schept het leven, dit den dood,
Zet nimmer dood dus tegenover leven.
BARBERINA.
Hij weet het geheim zéker...
BOBARRON.
Want dood is leven, 't leven is de dood,
Wie dat beseft, daalt blij in 's aardrijks schoot
Zooals hij weenend is aan moeders schoot
Ontstegen.
MATAR A HIERRO.
Meester dank, uw woord is troost
SANGRE FRIA.
Al is uw troost ook smart.
ADELANTE.
En sluit zij dood en leven in één hart.
BOBARRON.
Wat bracht uw tranen, zuchten en verdriet
Wijs, onwijs drietal, dat mijn oog hier ziet?
(de volgende zinnen worden gezegd, terwijl de spelenden telkens van plaats verwisselen, aldus
een menuet dansend).

MATAR A HIERRO.
Mijn meester 'k ben verliefd
SANGRE FRIA.
En zoo ben ik.
ADELANTE.
En beider liefde gaat naar't zelfde doel.
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BOBARRON.
Zoo 't waar is ridders, zeg mij dan, wat 's liefde?
MATAR A HIERRO.
Verlangen ongestild,

Groot Nederland. Jaargang 15

30

SANGRE FRIA.
Gestild niet meer verlangd.
MATAR A HIERRO.
Dat men alléén doorlijdt,
SANGRE FRIA.
Maar zoekt gesaam te deelen.
MATAR A HIERRO.
Heeft men 't begeerd bezit,
SANGRE FRIA.
Dan wil men 't missen.
MATAR A HIERRO.
Maar mist men het,
SANGRE FRIA.
Dan haakt men naar 't bezit.
MATAR A HIERRO.
Men voelt het vaak als haat
SANGRE FRIA.
Maar haat dan 't minst het minnen.
MATAR A HIERRO.
En voelt als liefde 't weer
SANGRE FRIA.
En daarna wordt het haat.
BOBARRON
(schoolmeesterend tot MATAR A HIERRO).
De liefde is?
MATAR A HIERRO.
Een geest...
BOBARRON
(tot SANGRE FRIA).
Maar uit zich door?...
SANGRE FRIA.
De zinnen!
BOBARRON
(tot ADELANTE).
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't Doel van de liefde is?
ADELANTE.
De huwelijksche staat.
BARBERO
(invallend).
Maar eens aan liefdes doel?
BARBERINA.
De liefde vluchten gaat.
ADELANTE.
De liefde brengt den vrêe
BARBERINA.
Zich uitend door krakeelen.
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BOBARRON.
Dus is der liefde kern?...
ALLEN SAMEN.
Eénheid van tegendeelen!
ENCANTO
(opschrikkend).

Ah, ridders. Gegroet, gij die de tragiek van het staal kent... Ziet hier dan iemand, die
de poëzie van het staal heeft leeren kennen. Ik ben à contant geschoren, en bij de
Muzen, ik zou nooit anders meer willen. Barberina heeft mij ingezeept alsof een
godin schaapjeswolken aan 't luchtruim schuimde... en Barbero heeft mij zoo
geschoren dat ik het alleen in lyrische poëzij kan verheerlijken. Nu begrijp ik waarom
de zonen van barbiers schilders worden... Hij trok langs het schilderij van mijn gelaat,
ophalen, neerhalen, krullen, rondingen, majusculen, minusculen, licht van zwier als
een rococolijst...
BOBARRON.

Ik wil wedden, dat gij een poëet zijt.
ENCANTO
(zich afdrogend).

En een die droog is achter de ooren.
BOBARRON.

Deze soort is onder de poëten zeldzaam,
(tot de ridders en de jonkvrouw).

Mijne leerzame leerlingen... ziet dezen poëet aan. Hij had kunnen bezitten een haardos
èn een baard. Dan hadde hij geleefd naar de wijze der alzijdigheid en ware volmaakt
geweest... gelijk uw leermeester
(welgevallig zijn baard met zijn hand begleuvend en zijn haardos beglijdend).

Deze man had kunnen bezitten een haardos en geen baard... dan hadde hij geleefd
naar de wijze der eenzijdigheid, dus als volkomen onvolmaakte wijze. Deze man
had kunnen bezitten geen haardos, maar een baard. Dan hadde hij geleefd naar de
wijze der anderzijdigheid, dus als onvolmaakt volkomen wijze. Thans echter bezit
deze man noch haardos noch baard. Dus leeft hij volgens de wijze der onzijdigheid,
dat is als volmaakt volkomen... onwijze. Deze zielige persoon kon dus niet anders
dan een dichter zijn. Want in het stelsel waarnaar ons heelal is gevormd, is de dichter
de in het onwijze volkomen volmaakte of de onvolkomen onvolmaakte wijze...
ENCANTO
(tot BARBERO).
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Snapachtigste der barbieren
(tot BARBERINA)

barbierster der snapachtigen, wordt zijn leerling... Gij hebt uw meester gevonden!
BOBARRON
(tot ENCANTO).

Scheer u weg...
(tot BARBERO)

en wil mij scheren...
ENCANTO
(tot BOBARRON in den scheerstoel).

Als uw stelsel opgaat moet uw kruin worden ingezeept en uw baard geknipt.
Barberina, zeep hem in met het tegendeel van uw kwast, dus het handvat en Barbero
scheer hem met de botte zijde van uw mes. Laat het
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den philosofen naar hun stelsel vergaan en ons publieke schrijvers naar onze poëzij.
MATAR A HIERRO.

Gij zijt de schrijver van 't publiek?
ENCANTO.

Ridder, om u te dienen.
MATAR A HIERRO.

Zoudt gij een brief voor mij willen schrijven?
ENCANTO.

Gaarne - even gaarne als gij het honorarium wilt betalen.
MATAR A HIERRO.

De zaak is aldus. Ik bemin de jonkvrouw Adelante met een zoodanige liefde, daar
ik haar fouten als deugden beschouw.
BOBARRON
(uit den scheerstoel).

Hij is verliefd op de wijze der mannelijkheid.
ENCANTO.

Stop hem nu de heele kwast in zijn mond.
SANGRE FRIA.

Schrijver - ook ik wensch een brief door u geschreven te zien.
ENCANTO.

Tot uw betaalden dienst.
SANGRE FRIA.

Ik bemin dezelfde jonkvrouw Adelante met een zoodanige liefde, dat ik haar liever
zou kelen dan deelen.
BOBARRON
(uit den scheerstoel).

Hij bemint op de wijze der verliefdheid.
ENCANTO.

Keel hem nu meteen Barbero!
(BARBERO zet met een zwaai het mes op BOBARRON'S gelaat).

ADELANTE.

Schrijver, de zaak is deze. Het is ons opgevallen, dat de hertogin en de hertog gebukt
gaan onder een zwaar leed.
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(allen luisteren opeens aandachtig, behalve BARBERO die met het scheren van BOBARRON
doorgaat).

Dit leed nu overschaduwt het geluk der jonkvrouw Bella Cara zoodanig, dat zij
gedreigd heeft den graaf Florguindus niet te zullen huwen voor de ziekte der hertogin
is genezen en ik op mijn beurt heb beloofd mijn hand slechts hem te schenken, die
zorgt dat mijn zoogzuster en vriendin Bella Cara tevreden is gesteld. Zoo niet, dan
zullen wij beiden de gelofte doen en naar het klooster gaan.
ENCANTO.

En wat zal nu de brief moeten behelzen?
ADELANTE.

Schrijf aan den grooten geneesheer Pera een brief, dat hij hier verschijne straks als
de hertog en de hertogin voorbij komen om ter kerke te gaan. Hij
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aanschouwe dan de hertogin en geve een recept, dat ik ongemerkt in haar wijn kan
mengen, zoodat zij geneest...
ENCANTO.

Tot uw dienst... wil mij slechts voorgaan naar mijn tafel op de markt...
ADELANTE.

Hier is mijn beurs.
MATAR A HIERRO.
De mijne volgt als ik.
(geeft een beurs).

SANGRE FRIA.
De mijne sluit de rij
(geeft een beurs).

(Zij gaan alle drie af).

ENCANTO.

Dat zijn der beurzen drij..
(hij toont verheugd de beurzen en volgt het drietal).

BOBARRON
(opstaand uit den scheerstoel).

Ik dank u vriend, dat gij mij de jeugd van den ouderdom hebt weergegeven.
(In een spiegel blikkend).

Waarlijk de dichter sprak in zijn onwaarheid, waarheid. Ik voel mij zoo verjongd,
dat ik een nieuw wijsgeerig stelsel zou willen verzinnen, moest ik niet vreezen, dat
daardoor het oude heelal uit zijn voegen zou gerukt worden, hetgeen naar de wijze
der zalige oneindigheid, een onzalige uiteinde zou zijn.
BARBERO.

Spreek niet te veel van onzalige uiteinden in de verdorven stad Toledo, wijsgeer.
Want gij zoudt verdacht kunnen worden meer te weten, dan een wijsgeer weten moet.
BOBARRON.

Een wijsgeer moet alles weten.
BARBERO.

Pas op. Dit weten brengt u tot het groote ongewetene.. aan de andere zijde van den
galg...
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ENCANTO
(binnentredend).

Barbero... hier is de brief voor den hooggeleerden dokter Pera. Geef deze hem, zoodra
hij bij u verschijnt, om zijn facie nog gladder te doen maken, dan hij zelf reeds is...
Nu Bobarron ziet gij dit... drie beurzen met goud geld als loon voor één brief... Hoe
noemt gij dit in uw stelsel... een dichter in 't bezit van drie beurzen met goudgeld?...
BOBARRON.

Dit is een zoodanige eenheid van tegendeelen, dat ik dezen triomf van mijn stelsel
met u zou willen vieren op de wijze der meest onwijze wijsheid...
ENCANTO.

Gij meent op de wijze der leschbare onleschbaarheid...
BOBARRON.
Een nieuwe leerling!....
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ENCANTO.

Komt mee... ik voel de meest onleschbare leschbaarheid...
(beiden af).

BARBERO.

Alle kunst leidt tot liederlijkheid... Ik heb ze zoo kunstvaardig geschoren, dat ze de
wijsheid in de kan gaan zoeken.
BARBERINA.

Heb je het gemerkt... dat ze het ook weten?...
BARBERO.

Het heeft voortaan geen doel meer het langer te verbergen. Als allen het weten,
behoef ik toch als barbier het niet langer te verzwijgen... Het brandt mij zoo op mijn
lippen, dat ik in de noodzakelijkheid verkeer, om dat vuur te gaan blusschen met het
nat uit hetzelfde vat in dezelfde herberg waar zekere dichter zit met drie beurzen vol
gouden dukaten.
(Hij loopt de deur uit).

BARBERINA.

Deze man zou toreadors te scheren hebben gekregen als hij zich niet encanailleerde
met dichters, philosofen en ander tuig... Als hij zich dronken drinkt, zal hij er alles
uitflappen... Kijk aan, daar komt een hooge klant en nu is de baas weer naar de
kroeg...
PERA.

Vrouwtje... kunt gij mij scheren?
BARBERINA.

Ten halve ja heer... de andere helft doet mijn wederhelft.
PERA.

En waar is die wederhelft?
BARBERINA.

Hij is naar de arena, om den matador te scheren. Dus u zult moeten wachten.
PERA.

Wachten op een toreador... ik... de beroemde heelmeester Pera.
BARBERINA.

Heer Pera... u zegt heer Pera... veroorloof mij dan edele heer u dezen brief te
overhandigen
(geeft hem den brief).
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PERA
(lezend).
Gij meester in 't genezen,
Wilt dit epistel lezen,
De jonkvrouw Bella Cara,
Wil trouwen, doch een mara,
Is aan deez' zaak, aldus
Zij heeft een halve zus.,
De jonkvrouw Adelante
Bemind aan beide kanten,
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Door ridders koen en stout,
En slordig met hun goud,
De hertogin lijdt zwaar,
Maar niemand weet van waar,
Aanschouw haar in 't gelaat,
En zeg waarom het gaat,
Genees melancolij,
Ik roem u in poëzij.

Dit is een hoogst duister klinkend schrijven en de eenige heldere klank in dezen brief
is deze gouden dukaat, die men er heeft ingesloten.
(Hij haalt een goudstuk uit den brief en laat het klinken).

BARBERINA.

Heer, wellicht kan ik u wijders inlichten... Er gaan geruchten in de stad, dat er aan
't oude hof iets vreeselijks moet geschied zijn... Niemand weet het ware maar de
hertogin lijdt aan maanziekte en gaat 's nachts slaapwandelen en zij keert dan altoos
naar dezelfde put, waarin het water is gaan stinken met denzelfden dag, dat de eerste
hertog niet terug is gekomen van een gemaskerd bal, waar hij als Polichinelle danste.
En de hertog lijdt aan dezelfde ziekte en gaat 's nachts slaapwandelen en keert dan
altoos naar dezelfde put, waarin het water is gaan stinken op denzelfden dag, dat de
eerste hertogin niet terug is gekomen van den toren na een kerkklokwijding. Zie...
daar gaan ze...
PERA.

Hoe gebukt gaat de hertog. Is hij zoo oud?
BARBERINA.

Neen meester. Niet zoo veel ouder dan ik.
PERA.

En hoe oud zijt gij?
BARBERINA.

Tien jaar jonger dan mijn man...
PERA.

En de hertogin naast hem... Is zij ouder dan hij?
BARBERINA.

Neen heer... jonger... veel jonger.
PERA.

Hoeveel jonger?
BARBERINA.

Zij is tien jaar jonger dan de eerste vrouw van den hertog, die na de klokwijding heet
verongelukt te zijn.
PERA.

Heet?
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BARBERINA.

Ik zeg het u, zooals men het in heel Toledo zegt.
PERA.

Dan zoudt ge wel eens te veel kunnen zeggen, vrouwtje.
BARBERINA.

Ik zou ook wel eens te weinig kunnen zeggen, meester.
PERA.

Dan zoudt gij de eerste vrouw zijn, die daaraan leed...
BARBERINA.

O, heer, het is grooter pijn een geheim te versmoren, dan een geheim te doen hooren.
PERA.

Inderdaad, zij zien er beiden slecht uit... zeer slecht... Zij schrijden moeizaam en
angstig als waren zij door booze geesten gevolgd...
BARBERINA.

Maar 't zijn geen booze geesten die ze volgen. Zie... dat is de jonkvrouw Bella Cara,
de dochter uit het eerste huw'lijk van den hertog en dat is Florguindus... de zoon van
de hertogin uit haar eerste huw'lijk... Hoe schoon en zedig is de jonkvrouw... hoe
statig en waardig de jonkman... Zij zijn verloofd èn verliefd... wat niet hetzelfde is
in dezen tijd van koppelhuwelijken uit belang in de hoogere standen...
PERA.

Stil... laat ik ze goed beschouwen.
(Langs de open deur en veranda ziet men eerst den HERTOG en de HERTOGIN voorbijgaan, in
't zwart, gebogen. Daarna de jongelieden in fleurige kleedij, daarachter GUERRERO met de
lijfwacht).

BARBERINA.

Dat is Guerrero, de generaal. Hij verwisselde voorwaarts met achterwaarts en kwam
daardoor opwaarts... zooals dat meer geschiedt. De hertog en de hertogin laten hun
kinderen en zichzelf altoos door de lijfwacht volgen, hoewel geen sterveling in Toledo
er aan denkt ze overlast aan te doen.
PERA.

Niemand? Ziet dan wie daar achter de stoet aankomen... De lijfwacht dreigt ze met
de lansen de twee liederlijke kerels... de dronkaards!
BARBERINA.

Da's mijn man... met den schrijver! O, de schandebrokken. Zij zijn dronken als tollen.
BARBERO
(binnenkomend tot ENCANTO).
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Nou weet je alles, poëet. Het zwijgen was m'een last.

Groot Nederland. Jaargang 15

37

ENCANTO.

'k Heb daarom je bevrijd... nu opgepast!...
(legt zijn vinger op zijn mond).

VORIGEN, BARBERO, ENCANTO.

ENCANTO.

Gegroet waardige heelmeester... welk een geluk u hier aan te treffen.
BARBERO
(aangeschoten).

Zei ik je niet, dat ik voelde, dat het tijd was huiswaarts te gaan?...
ENCANTO.

Ja... je voelde het aan de flesschen, toen ze leeg waren...
BARBERO.

Gaat zitten, waardige heelmeester. Ik zal u scheren en u scherend onderhouden met
zooveel onderhoudends, dat gij den tijd zult vergeten...
PERA.

Wacht tot gij nuchter zijt, anders zoudt gij in uw ijver den barbier met den chirurgijn
verwisselen... ten koste van mijn konen.
ENCANTO.

Hebt gij den hertog en de hertogin aanschouwd meester? En wat is uw bevinding?
PERA.

Ik heb ze aanschouwd... Misschien zijn het zenuwen in het hoofd... maar misschien
ook niet. Misschien zijn het zenuwen in het hart, maar misschien ook niet.
ENCANTO.

Dan is het wel een zwaar geval...
BARBERO
(aangeschoten).
Misschien!
PERA.

Misschien, waarde heer, is er geen ernstiger geval in de geheele geneeskunst dan...
BARBERO
(dronken).
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Misschien!
PERA.

Het is zoo ernstig, dat ik u als geleerde rondweg zeg, dat de geheele geneeskunde
een zaak is van...
BARBERO
(dronken).
Misschien!
PERA.

En naar gewoonte der faculteit het eene
BARBERO
(nog meer opdringerig).
Misschien!

Groot Nederland. Jaargang 15

38

PERA.

Stellende tegenover het andere
BARBERO
(altoos in overmoed van dronkenschap).
Misschien!
PERA.

krachtens deze zekerheid...
(hij schrijft op een recept)

schrijf ik Extractum Centauri...
(Het recept aan ENCANTO overhandigend)

Extractum Centauri... Geef het hun beiden in telkens als zij vreemde neigingen
krijgen... het is een wonderlijk extractum, dat getrokken is uit den eenhoorn... Ik heb
het met veel succes zien werken tegen veel kwalen, ontstaan uit de liefde. Meng het
in den wijn en doe het zonder dat ze het weten. Ik zeg, als man van ervaring... Horen
tegen horen... Probatum est... En nu vaarwel... zoodra uw wederhelft nuchter is, kom
ik terug.
(PERA af).

VORIGEN, KADMUS.

KADMUS
(Hij gooit een bundel poppen neer... haveloos haastig).

Scheren... en snel... mijn baard er af...
BARBERO.

Beveel je hond en blaf zelf...
KADMUS.

Er af, zeg ik, mijn baard...
BARBERO.

Ik heb mijn mes te lief...
KADMUS.

Maar ik 't mijne niet
(hij trekt zijn mes en dreigt)

Mijn baard er af, of je komt onder mijn mes... en je zoudt de eerste niet zijn...
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ENCANTO.

Ben jij niet de vrijer van Doris de groentemeid?
KADMUS
(verschrikt).

Hoe weet jij dat?
ENCANTO.

Nu ben je minder boud, wat? Jij wilt je baard laten scheren om onkenbaar te zijn
voor den schout en zijn rakkers.
KADMUS.

Het is de waarheid... verraad mij niet...
ENCANTO.

Integendeel... ik zal je redden... Hier is een brief voor je van je meid...
KADMUS.

Lees hem voor... ik kan niet lezen of schrijven.
BARBERO.

Om 's hemels wil... zeg het hem...
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ENCANTO
(beginnend te lezen).

Aan Kadmus.
Mijn dierbare geliefde keer toch weer,
Voelt gij dan niet hoe ik van liefde kwijn,
Mijn oogen glanzen van weerhouden tranen,
En 's avonds moegeweend, nog nauw gesloten,
Weer in den droom, opnieuw van krijten branden,
Des morgens schrijnen met omkringde randen,
Omdat gij Kadmus, toeven blijft, mijn lief...
KADMUS.

Hou nou je moel maar. Als je mijn naam nog eens zoo hard schreeuwt, loopt heel
Toledo uit en ik ben geknipt... Ik ben teruggekomen om de meid te zien en haar te
trouwen... En dan gaan wij er samen met de poppenkast weer van door...
ENCANTO
(de poppen opnemend).

Voedt dat nou zijn man?...
KADMUS.

Als je geluk hebt... en goede stukken.
ENCANTO.

En hoe kom je aan die stukken? Schrijf je die zelf?
KADMUS.

Ik zei je toch, dat ik niet schrijven of lezen ken. Ik zou me er voor schamen, als ik
de stukken die ik vertoon, eerst zou moeten opschrijven.
ENCANTO.

Hoe doe je het dan?
KADMUS.

Ik bedenk ze... terwijl ik ze speel...
BARBERO.

Da's knap.
KADMUS.

Of liever, ik laat ze door de poppen bedenken.
ENCANTO.

Kunnen die dan ook denken?
KADMUS.

Dacht je dan dat die poppen dood waren?
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ENCANTO.

Dat dacht ik zeker...
KADMUS.

Dan kan je net zoo goed denken, dat tooneelspelers van vleesch en bloed ook dooie
poppen zijn.
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ENCANTO.

Dat zijn ook de meesten.... zonder dat de dichter ze bezielt.
(Hij speelt met een slappe Polichinelle).

Die is toch even slap als een dooie.
KADMUS
(hem op de hand nemend).

En nou?
ENCANTO.

Nou beweegt-ie...
KADMUS.

En leeft-ie....
BARBERO.

Hoe lap je 'm dat?...
KADMUS.

Dat is het geheim van Polichinelle.
ENCANTO.

Duivels...
BARBERO.
Wat heb je?
ENCANTO.

Het geheim van Polichinelle... zei ik je niet, Barbero, dat een dichter wijn moet
drinken om helder en geïnspireerd te worden...
BARBERO.

Ik begrijp je niet?...
ENCANTO.

Omdat een barbier door wijn beneveld wordt en een poëet ontneveld... laat mij gaan
(tot KADMUS)

Ik breng je bij je meid... en je krijgt een beurs met goud toe... als je me wilt helpen...
KADMUS.

Tot je dienst...
ENCANTO.

Je leert mij je vak en leent mij je kast... voor één enkele opvoering.
KADMUS.
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Dat doe ik...
ENCANTO.

Maar ik heb er haast mee... Begin maar dadelijk met je onderricht... Zeg eens... de
Polichinelle speelt altijd de hoofdrol?
KADMUS.
(de poppen één voor één opnemend en ze soms alleen, soms ze samen op zijn knie doende spelen).

Al naar je 't wilt. Hij draagt den stok... zoo... om zijn vrouw, den huisbaas, den reus,
en den dood te verslaan.
ENCANTO.

Begrepen. Hij is de heerscher door het stokrecht...
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KADMUS.

Hij is de koning van de poppenkast...
ENCANTO.

En tegelijk de nar?
BARBERO.

Bij koningen weet je nooit waar de koning ophoudt en de nar begint...
ENCANTO.

En deze?
KADMUS.

Dat is de lange... die rijst telkens op, tot zijn kop boven de heele kast uitsteekt... en
dan trekt Polichinelle met zijn vrouw en de heele bende hem weer naar beneden...
Dat is altoos het groote lachsucces bij 't publiek.
ENCANTO.

Begrepen!
BARBERINA.

Hoe begrepen?
ENCANTO.

Dat is de man die boven zijn tijd uitsteekt en daarom met vereende krachten wordt
neergehaald en 't volk juicht het toe.
BARBERO.

En deze?
KADMUS.

Dat 's de duivel... Die treedt altijd op als de vrouw is verschenen.
ENCANTO.

Begrepen!... dat is sedert Genesis nooit anders geweest...
BARBERINA
(de zuigeling opnemend).

Wat lief... da's zeker het kind?...
KADMUS.

Dat is het vrouw... en dat gooit Polichinelle de kast uit... in 't publiek. 't Publiek gooit
het terug en Polichinelle doodt het. Groot lachsucces...
ENCANTO.

Begrepen!... Het publiek lacht altoos als het opkomend geslacht wordt versmeten en
vergooid...
BARBERO.
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En dit?... die pop bevalt mij 't meest!
KADMUS.

Dat's de courtisane... Die komt Polichinelle verleiden, als hij op de kist zit, waar hij
denkt dat hij den duivel heeft ingestopt. Dan verlaat hij zijn vrouw om er met haar
van door te gaan... en de duivel kruipt de kist weer uit...
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ENCANTO.

En dit?...
KADMUS.

Da's de dood... die komt het allerlaatst... en dan valt het scherm...
(H e t s c h e r m v a l t ).

Einde van het Tweede Bedrijf.

Derde bedrijf.
(Een open plek in het hertogelijk park. Op den achtergrond het kasteel. Een put met een emmer,
welke over een katrol kan worden opgetrokken en neergelaten). JONKHEER FLORGUINDUS,
JONKVROUW BELLA CARA.

FLORGUINDUS.
Mijn lieve Bella Cara, 't is nog vroeg,
Straks als het feest begint zijn wij niet meer
Als nu alleen te saam, daarom gedoog,
Dat ik j'omhels met volle overgave.
(hij kust haar).

BELLA CARA.
Kom laat ons aan den rand der put gaan zitten,
Hoe vreemd, zoo lang heb ik naar 't feest verlangd,
En nu 't zoodra begint ben ik bezwaard,
'k Zou liever heden met jou samen blijven,
Den heelen nacht in 't blanke maanlicht wand'len,
Of naar je verzen luist'ren, Florguindus.
FLORGUINDUS.
En ik, ik ken geen grooter feest wellieve,
Dan dat van eenzaam met ons beiden zijn,
Jouw oogen schitt'ren mooier dan de lampen,
Jouw blos heeft meer kleur dan het vlaggedoek,
De Grieksche beelden ruil ik voor jouw neusje,
En liever dan al 't feestelijk gepraat
Heb ik jouw mondje als 'k het dwing tot zwijgen.
(hij kust haar).

(De hertog en de hertogin komen op en luisteren achter 't struikgewas naar hun kinderen).
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DE HERTOGIN.
O zie, ze zitten aan dezelfde put,
In welker diept' de gruwb're misdaad slaapt,
En aan den rand daarvan zij jokken, kussen...
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DE HERTOG.
De gruwb're misdaad slaapt... zal z'ooit ontwaken?
Er is een spreekwoord bij de Castilianen,
Dat mij doet huiv'ren, nu ik er aan denk...
DE HERTOGIN.
Druk u aan mij... o, 'k huiver mèt úw huiv'ren
Want ik weet wel, welk spreekwoord gij bedoelt...
DE HERTOG.
Al ligt de waarheid in het graf,
Al wat haar drukt dat moet er af.
BELLA CARA.
Ziet hier, de zoete kamperfoelie rankt,
Rondom de putboog, 'k pluk de mooiste bloemen,
Neen niet te vlug - je krijgt ze op je hoed,
Als jij eerst, wat 'k je vragen wil, lief doet.
FLORGUINDUS.
Al wat je vragen wilt, doe' k zonder bloemprijs.
BELLA CARA.
Raad dan eens eerst, wat wou ik je juist vragen?
FLORGUINDUS.
Ik zeg het zonder dat 'k een woord verlies...
(Hij wil haar zoenen).

BELLA CARA.
Mis... nog eens raden, al te wilde vrijer....
FLORGUINDUS.
Niet daar, dan zeker op de andere wang.
BELLA CARA.
Weer mis - je moet bij Bobarron gaan leeren
Eenheid van tegendeelen bij het kussen.
FLORGUINDUS.
Ik heb 't... niet op je wangen... op je mond...
(haar op den mond kussend).

BELLA CARA.
Ach, hoe je dàt probleem toch spoedig vond!
FLORGUINDUS.
En krijg ik nu den ruiker op mijn hoed?
BELLA CARA.
Warempel niet, je hebt mij wel gezoend,
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Maar 'k wou niet eens je om een kusje vragen.
FLORGUINDUS.
Dat hoef je niet, ik geef ze zonder vragen,
Nu hier, dan daar - vandaag en alle dagen.
(zij stoeien).
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DE HERTOGIN.
Ik pluk ook u een ruiker, raadt gij nu,
Wat ik u vragen wilde, mijn gemaal.
DE HERTOG.
'k Doe als uw zoon en kus uw wang en lippen.
(hij kust haar).

DE HERTOGIN.
Hier is mijn bloem...
DE HERTOG
(de bloemen niet aannemend).
Pas op, 't zijn accolijen,
Men zegt, zij groeien 't weligst bij de graven,
En brengen ongeluk aan wie ze plukt...
DE HERTOGIN
(den ruiker wegwerpend).
't Is of hetgeen ik sedert dien beroer,
Tezelfder oogenblik in gift verandert,
Hoe gaarne gaf ik al mijn schatten weg,
Mocht ik een enk'le maal als die twee kussen,
In onschuld, onder zoeten jok en scherts,
En toch heb ik u lief,
DE HERTOG.
En ik bemin u meer
Dan 'k ooit in onschuld u zou kunnen minnen,
De misdaad stuwt mijn hart tot sneller klop.
DE HERTOGIN.
Zooals hij mij in uwe armen drukt,
Want slechts bij u mijn angstig hart vindt rust...
En toch... sinds lijkt al liefde, lage lust.
DE HERTOG.
Sinds - altoos weer dat sinds...
DR HERTOGIN.
Ik kàn het niet vergeten
DE HERTOG.
Herinnert g'u dien nacht toen in deez' put,
Banquero beide lijken deed verdwijnen?...
DE HERTOGIN.
Hij meende, dat op overspel betrapt,
Gij beiden had gedood in waard'gen toorn.
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DE HERTOG.
En wist niet dat wij 't overspel bedreven,
DE HERTOGIN.
Ik doodde mijnen gâ
DE HERTOG.
Ik nam mijn vrouw het leven...
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BELLA CARA.
Wanneer je mij nu pakt vóór 'k tien kan tellen,
Dan sier 'k je hoed met al mijn zoete bloemen.
(om de put loopend gevolgd door FLORGUINDUS).
Eén, twee, drie vier, vijf, zes....
FLORGUINDUS.
Niet zoo gauw geteld...
BELLA CARA
(heel langzaam).
Ze...ven... en ...acht... nu zeg ik ne ...gen...
FLORGUINDUS.
Gepakt... en 'k zorg je telt niet meer tot tien.
(haar herhaaldelijk kussend).

BELLA CARA.
Als dat nu eens door iemand was gezien,
Maar 't is gelukkig hier zoo heerlijk eenzaam.
FLORGUINDUS.
En toch, twee menschen keken naar ons kussen.
BELLA CARA.
Waar dan?
FLORGUINDUS.
En volgden zelfs ons vroolijk voorbeeld na.
BELLA CARA.
'k Zie niemand hier...
FLORGUINDUS.
En toch er zijn er twee
En 'k wijs ze voor één enkel zoentje.
BELLA CARA.
Foei neen - waar and'ren bij zijn.
FLORGUINDUS.
Kijk, fatsoentje
Hier in het water over dezen rand,
Daar kust een tweede vrijster haar galant.
BELLA CARA
(met FLORGUINDUS in de put turend).
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Hoe mooi, hoe diep... zoo'n put lijkt vol geheimen.
FLORGUINDUS.
Wel 't bergt geheim van ons zoet minnespel,
En zie - ik put een emmer uit de wel,
Dan drinken elk w'een teug van 't liefdes water
En hebben zoo 't verlovingsfeest gedoopt.
(hij put een emmer water).

DE HERTOGIN.
Om 's hemelswil... zij drinken 't lijkenwater.
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DE HERTOG
(te voorschijn tredend).
Dag, kinderen, wat speelt gij aan deez' put?
DE HERTOGIN.
Hoe toeft gij hier, terwijl ginds gasten wachten?
BELLA CARA.
Ziet aan... daar zijn er nog twee meer die keken,
Toen stoutert jij de étiquette schond...
FLORGUINDUS.
'k Sloot met een etiquet haar babbelmond,
Maar met een dronk week ik het slot er af.
(houdt de emmer naar BELLA CARA gekeerd).

DE HERTOGIN.
Mijn kinderen speel niet langer, 't feest breekt aan...
DE HERTOG.
Laat ons te vieren naar de hoofdpoort gaan.
BELLA CARA.
Nog even... laat 'k mij in den emmer spieg'len,
Mijn mooie kapsel bracht hij in de war.
FLORGUINDUS.
Eerst mijn toilet - je bloemen op mijn hoed,
BELLA CARA
(beiden spieg'len zich in den emmer).
Nu staat vind ik, dat hoedje jou eerst goed...
FLORGUINDUS.
En daar heb jij er nog één op je toet...
DE HERTOGIN.
(bevelend, dreigend).
Werp nu het water in de put,
FLORGUINDUS.
Wel Moeder,
Zie ik gehoorzaam al.
(den emmer ledigend in de put).
Daar ligt in 't nat,

Groot Nederland. Jaargang 15

Weer 't andere paar, dat te bespieden zat.
(vroolijk gearmd, met BELLA CARA, de HERTOGIN en den HERTOG volgend, af).

BOBARRON, ENCANTO.

ENCANTO.
Hier is de put waarin de lijken rusten,
Slachtoffers beî van 's hertogs zond'ge lusten,
Ik ben een dichter in dit land en 'k duld
Niet langer, dat de misdaad hier ten troon zit.
Ik zal den moord'naar en de moord'nares,
Te dwingen weten tot bekentenis,
Maar hoe het jonge paar dan te beschutten
Voor schaduw van der oud'ren misdaad... schande....
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(BOBARRON in boetgewaad als monnik komt op).
Een priester... wel hij komt te goeder ure,
Ik biecht hem alles en vraag hem om raad,
Sta broeder en verhoor een armen zondaar.
BOBARRON.
Gij zelf ziet hier een armen zondaar boeten.
ENCANTO.
Wat... Bobarron... gij hier in 't boetekleed?
BOBARRON.
Ik heb mijn stelsel, dat 't geweten doodde,
Drogreed'nen gaf in steê van Godes wet,
Verworpen sinds 't geheim des hofs 'k vernam,
En 'k peinsde, dat wellicht mijn god'loos boek,
De hertog en de hertogin eerst schoorden
Toen zij de misdaad deden, thans hun helpt
Gewetensknaging weg te redeneeren.
ENCANTO.
Dat is de zwakke zij der wijsbegeerte,
Dat zij de rede boven God's woord stelt,
En niet, gelijk de dichtkunst 't wijze zegt,
Maar in de wijding van het godd'lijk schoone,
De philosofen brengen 't volk aan 't dwalen,
De duivel mag hun en hun wijsheid halen.
BOBARRON.
Ik heb oprecht berouw en zoek nu om
De zonde, die ik deed weer goed te maken,
Ik heb de rede, die ten troon ik plaatste,
Onttroond, gemaakt tot dienaar van de ziel.
En ben thans prior van het oude klooster
Waar velen, boetedoende, God verzoenen.
ENCANTO.
Dan prior heb ik voor uw klooster twee
Personen, die goed in uw midden passen.
BOBARRON.
'k Weet wie gij meent... maar beiden zijn zoo jong.
ENCANTO.
Wie meent gij?
BOBARRON.
Bella Caar' en Adelante.
ENCANTO.
Neen prior, want men viert juist heden feest
Ter eere der verloving van Florguindus
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Met Bella Cara - en uw Adelante
Die vrijt met ridders twee in steê van één,
En geeft ze om de beurt een blauwe scheen!
BOBARRON.
Dan is 't wellicht 't hertogelijke paar?...
ENCANTO.
Nu komen wij wat dichter bij elkaar,
Komt mee, hoort aan en geef mij dan uw raad,
Wellicht verhoeden samen wij groot kwaad.
(beiden af).

BARBERO, BARBERINA.

BARBERO.

Dit is de meest somb're manier om de vroolijke gebeurtenis eener verloving te vieren,
een avondfeest in het park... Waarom doen ze niet, wat het volk vraagt... Het vroeg
een stierengevecht... stierengevechten zijn noodig voor de toreadors. En de toreadors
zijn noodig voor de edele kunst van den chirurgijn, zoowel als die van den barbier...
BARBERINA.

De hertogin moet het niet gewild hebben, want ze kan geen bloed meer zien.
BARBERO.

Mij zeiden ze dat de hertog het niet vilde, omdat hij geen degenstaal meer kan zien
flikkeren.
BARBERINA.

En niets te kappen... de dames aan 't hof dachten, in donker zijn alle katten grauw.
BARBERO.

Eerst doet de regeering misdaden, en later worden wij artisten, het kind van de
rekening. Want ik had dit keer er zeker een te scheren gekregen... als er een
stierengevecht was geweest, een toreador.
BARBERINA.

Is dat nou de put, waar ze zeggen, dat...
BARBERO.

Sjuut... spreek het nooit uit voor je 't zeker weet.
BARBERINA
(met afschuw).

Er groeien accolijen... en die groeien alleen op graven van vermoorde menschen...
BARBERO.

Ga mee... de arena was ze te bloedig en daarom vieren ze feest bij een moordput
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(beiden af).

SANGRE FRIA, MATAR A HIERRO, ADELANTE.

SANGRE FRIA.
Ik daag u uit mijn vriend en medeminnaar
(trekt den degen).
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MATAR A HIERRO.
En zoo doe ik, nu een van ons hier sneve;
Opdat de ander voortaan naast haar leve
(trekt den degen, zij schermen).

ADELANTE
(opkomend).
Wat? Twist gij weer? Ik zeg u steek mij neer.
SANGRE FRIA.
Dan steek ik eer... mijn degen op!
MATAR A HIERRO.
En ik
Ik doe als gij...
ADELANTE
(tusschen de beiden ieder aan een arm)
Nu is het weer tip, top!
SANGRE FRIA.
Jonkvrouw, 't is heden tijd om te besluiten
Eén trede in uw hart
MATAR A HIERRO.
één treed' er buiten.
ADELANTE.
Maar hoe te kiezen... 'k heb u beiden lief.
SANGRE FRIA.
Dan één ter aard
(trekt zijn degen).

MATAR A HIERRO.
en één den huwlijksbrief!
(zij willen weer gaan vechten).

ADELANTE.
Neen ridders volgt den weg van rede en beleid,
SANGRE FRIA.
Volg gij dien weg - en raak één van ons kwijt.
ADELANTE.
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Zoo Sangre, Matar doodt, heb 'k Matar 't liefst,
Doodt Matar, Sangre, ik min Sangre 't meest,
Want meelij is het grootste deel der liefde,
Daarom ik neem u een examen af,
En wie de wensch mijns harten raadt wordt vrijer,...
Wat zegt gij daarop vrienden?
SANGRE FRIA.
Tip...
MATAR A HIERRO.
Top...
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ADELANTE.
Dan tip beginn' en kus' mij op de plaats,
Die in deez' oogenblik mij 't zoetste is
Tot kussen.
SANGRE FRIA
(op haar toegaand).
't Is 't kuiltje van uw hals,
MATAR A HIERRO
(met gevelden degen).
Pas op, kus niet.. of ridder ik word valsch.
ADELANTE.
't Was mis...
SANGRE FRIA.
Hoe zoo?
ADELANTE.
Ik dacht aan Matars mond.
SANGRE FRIA.
Dan klaag ik niet, dat 'k uwe plaats niet vond.
ADELANTE.
Nu Top... 'k vraag weer, waar wensch ik nú een zoen?
MATAR A HIERRO.
Die plaats zit vast op Sangre Fria's lippen.
En 'k zal hem, top, met mijnen degen... tippen...
(op SANGRE FRIA toeloopend met gevelden degen).

ADELANTE.
Weer mis, nu dacht ik juist aan d'eigen mond,
MATAR A HIERRO.
Daar kus 'k u graag
SANGRE FRIA.
Halt wat, ze zei haar mond,
Zou zij deez' keer het allerliefste kussen,
MATAR A HIERRO.
Dan kusse ze zich zelve op den mond...
ADELANTE.
En zoo staan ongekust we weer in 't rond,
Wist ik maar, wie van beiden ik kon kiezen!
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SANGRE FRIA.
Wat mint gij in mij?
MATAR A HIERRO.
Hé,... hou je wat ter zij
Zeg Adelante eerst, wat mint g'in mij?
ADELANTE.
In Matar min ik... min ik... Sangre Fria,
In Sangre min ik... min ik... Matar weer

Groot Nederland. Jaargang 15

51

SANGRE FRIA.
Dan is het vrouw'lijk hart een keer om keer.
MATAR A HIERRO.
Dat troost en dubbeld weer doet zeer!
(een signaal van een horen)

ADELANTE.
Hoort ginds 't signaal... men roept ons tot het feest
In 't midden 't hart... hier ziel... dáár geest.
(met zijn drieën gearmd af).

DORIS, KADMUS.

DORIS.
(met een juk waaraan twee manden, één met bloemen en één met sinaasappelen).

(Zij roept treurig)
Wie wil er bloemen... zoete apple... sien!...
(sprekend)
't Is feest en 'k ben vandaag van 't dorp gekomen,
Met mooie bloemen en oranjeapp'len,
Doch 'k roep op 't feest met tranen in mijn stem...
Want al mijn roepen is alleen om hèm.
(roepend)
Wie wil er bloemen... zoete apple-sien!...
KADMUS.
Die wil ik... donders meid, vind ik je weer,
Gooi weg dat juk... ik kus je mond tot zeer.
(hij pakt haar en kust haar).

DORIS.
Vind ik je eindelijk... allerliefste man,
Nu zal ik roepen tot ik niet meer kan,
(zij roept vroolijk)
Wie wil er bloemen en zoete apple-sien!
KADMUS.
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Ik wil je bloemen en je zoete vrucht,
En als de bliksem nou met mij gevlucht.
Vooruit toch meid... dat juk is maar tot last
(gooit het juk weg)
En 'k laat ze stikken met de poppenkast...
(beiden af).

PERA, ASNAZO.

PERA.
Extractum Centauri... gemengd in wijn,
Verlost het lichaam wel van alle pijn,
Maar tegen 't knagen van een slecht geweten,
Kent onze kunst geen heilzaam medicijn.
ASNAZO.
Men zegt wie misdaad doet keert telkens tot
De plaats, waarop de misdaad is geschied.
Hier is de put, waar volgens het gerucht
Het 's avonds is alsof er wordt gezucht.
(zij luisteren).
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PERA.
Hoort gij nu wat?
ASNAZO.
Da's 't leken van het nat,
Maar stil... hoor toe... nu werd er toch gesnikt.
PERA.
Neen... dat was ik... 'k heb van den angst gehikt...
ASNAZO.
Stil nu... ik hoorde weer geluid...
PERA.
Dat 's omdat ik mijn neus nu snuit.
(Zij luisteren weer).

(Er klinkt een signaal in de verte).

ASNAZO.
Maar nu heb ik toch zeker een bewijs...
PERA.
Dat is daar ver... men roept den stoet te saam.
ASNAZO.
Zie ginds, wie komt daar in de verte aan?
PERA.
Dat is de hertogin.
ASNAZO.
En zie wie daar?
PERA.
De hertog...
ASNAZO.
Wacht, bespieden wij het paar
(terzij in 't boschje).
Wat doen ze vreemd...
PERA.
't Is nieuwe maan,
En beî ze nu in slaap aan 't wandelen gaan.
HERTOG en HERTOGIN.
(De hertog loopt in droom naar de put, haalt een emmer water op, zet dezen op den rand, en blijft
star staan. Daarna loopt de hertogin langs hem heen zonder den hertog te zien en werpt het water
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weer in de put. Vervolgens dwaalt de hertog weer om de put terug en put opnieuw water. Daarna
werpt de hertogin het er weer in).

ASNAZO.
Dat doen ze nu bij elken maneschijn.
PERA.
Extractum Centauri is hier geen medicijn.
(DE HERTOG en de HERTOGIN in droom af).
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ASNAZO.
Wat d'eene vult, de and're giet weer uit!
PERA.
'k Geloof ik weet, wat of hun spel beduidt...
Voor deze ziekte wast er elders kruid.
FLORGUINDUS, BELLA CARA.

BELLA CARA.
O zie, de maan komt door, mijn teerbeminde,
Hoe blank en zoet is 't zilv'ren avondlicht.
FLORGUINDUS.
Ik geef al 't feestelijk licht voor dezen schijn,
Zit bij mij neer.
(Ze zitten kozend op den rand der put).
Zult eeuwig trouw gij zijn?
BELLA CARA.
Zoo trouw als 't maantje bij de aarde wacht,
Zoo trouw zij 'k u, mijn lief, bij dag en nacht.
FLORGUINDUS.
Maar dan des daags is uwe trouw onzichtbaar,
En elke wolk des nachts uw trouw verdoft.
BELLA CARA.
De ware liefd' straalt ongezien, geliefde.
FLORGUINDUS.
'k Geloof het graag,... maar dan, zeg mij indien,
Het maaneclips is... hoe vind 'k dan uw trouw?
BELLA CARA.
Dan richt je maar een kijker op je vrouw!
FLORGUINDUS.
Da's flauw...
BELLA CARA.
En wanneer hoor ik nu je vers?
FLORGUINDUS.
Eén kus in maneschijn - en 'k rijm het je kersversch.
BELLA CARA.
Dan eerst het dicht.
FLORGUINDUS.
Druk hier dan je gezicht.
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(haar aan de borst drukkend en reciteerend)
Lieveke, laat ons koozen gaan,
In het zilv'ren licht van de maan,
Zoo teer, zoo zacht is dat blauwblanke licht,
Dat ik denk, eng'lenschijn schimt om je gezicht,
O, laten wij lieveke koozen gaan,
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En kussen elkaar in het licht van de maan.
ENCANTO
(gevolgd door knechten met lantarens, gasten en heraut).
Plaats hier de lichten, daar... en ook wat daar,
Wat zie 'k, daar zit zoowaar het jonge paar,
Blijft zitten, want gij zit daar wonderwel,
'k Stel hier de poppenkast... en toon het spel,
Van Colombine met Polichinelle...
Heraut... stoot nog eens flink het roepsignaal.
(HERAUT blaast).

ASNAZO, PERA, BOBARRON, BARBERO, BARBERINA, MATAR A HIERRO, SANGRE FRIA, ADELANTE
op. Zij schikken zich voor en terzij van de put.

ENCANTO.
Kwam nu ook nog 't hertogelijk paar,
Dan waren allen wij blij bij elkaar.
(De HERAUT blaast nogeens).

HERTOGIN.
Wat vroolijkheid, wat jeugd, wat glans, wat licht,
HERTOG.
Ik voel door 't licht m'ontwaakt uit droomgezicht.
FLORGUINDUS.
O, moedertje... kom hier... de beste plaats.
(de HERTOGIN gaat bij hem zitten).

BELLA CARA.
En vadertje bij mij...
(de HERTOG gaat naast haar zitten).

FLORGUINDUS
(tot ENCANTO).
Vooruit nu met je praats.
ENCANTO
(voor hij in de poppenkast stapt tot BARBERO).
Muziek Barbero!... dat's begin en eind
Van alle poppenspel
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(terwijl hij BARBERO een fluit overhandigt)
'k Las eens in een oud Engelsch spel, hoe daar
't Vertoonen van de daad, ontmask'ring bracht.
Let op den hertog en de hertogin,
Terwijl ik 't zinrijk poppenspel begin,
Wat in 't geweten opgeschreven staat,
Komt nu in bleeke letters op 't gelaat.
(Terwijl hij in de poppenkast stapt, speelt BARBERO een wijsje op de fluit).

Spel in de poppenkast.
HARLEKIJN.
Dag dames, heeren, groot en grut
De titel van ons spel, heet de geheime put,
En d'ondertitel van ons poppenspel,
Heet zeer van pas, 't geheim van Poesjenel.
(verdwijnt)
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POLICHINELLE.

Hoorde ik niet de stem van Harlekijn? Dit is een zeer stemmig personage, wat je niet
aan zijn onstemmige jas zou zeggen... Hij is net als ik op lappendag geboren en sedert
een lap gebleven...
Zingend.
Wie één glaasje drinkt
Op één beentje hinkt,
Drink je er twee
Dan loop je tevreê...
En drink je een heel kruikje op..
(zet een kruik aan zijn mond)

COLOMBINE
(hem met den bezem slaand).
Dan krijg je met den bezem op je dronken kop.
POLICHINELLE.

Ik zou u graag mijn vrouw voorstellen, de zachtzinnige, aanminnige en in 't geheel
niet vinnige Colombine... als ze zichzelve al niet had voorgesteld....
COLOMBINE.

De heele stad spreekt schande van je drinken... dronkenlap...
POLICHINELLE.

De heele stad spreekt altoos van het vele drinken... maar ze spreken nooit van de
vele dorst...
COLOMBINE.

Ga weg... leelijke hansworst...
(tot publiek, dreigend met den bezem)
of ik leer 'm!
POLICHINELLE.
Ik smeer 'm.
(af).

COLOMBINE.

Hebben jullie ooit zoo'n schandelijken man gezien... Hij gaat al het geld verdrinken
en ik heb de huur niet bij elkaar... En daar is de huisbaas.
DE HUISBAAS.

Vrouwtje, ik kom om de huur...
COLOMBINE.
Ach mijnheer... de volgende week.
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DE HUISBAAS.

Dat heb je de vorige week ook al gezegd... Betalen zal je... Of ik laat je je huis
uitzetten... en in klinkende munt...
COLOMBINE.

In klinkende munt?...
HUISBAAS.
In klinkende munt...
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COLOMBINE
(hem ranselend).

Daar heb je klinkende munt... net zooveel als je wilt...
(huisbaas af).

COLOMBINE, HARLEKIJN.

HARLEKIJN.

Dag Colombine... dag mooi, zoet, lief, honnig, ponnig, lekker, dik, dun, mager, lang,
kort, laag, hoog, schatteboutje.
COLOMBINE.
Wat moet je?... heb ik wat van je an?...
HARLEKIJN.
Niet van mij... maar van je man...
COLOMBINE.
Wat dan?
HARLEKIJN.
Zijn broek!...
COLOMBINE
(hem wegranselend).
Wel selderements... 't is zonde dat ik vloek...
HUISBAAS met DEURWAARDER en een kist op.

HUISBAAS.
Nu kom ik je halen.
COLOMBINE.
Da's een kist...
DEURWAARDER.
Betalen of je gaat er in...
COLOMBINE.
Daarin heb ik geen zin.
DEURWAARDER
(pakt haar aan).
De kist in, vrouw van Jut.
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HUISBAAS
(het deksel dichtklappend).
Nou zit ze in de put.
(DEURWAARDER af).

POLICHINELLE, HUISBAAS.

POLICHINELLE.
Wat gebeurt hier?
HUISBAAS.
Het is gebeurd.
POLICHINELLE.
Wat is er dan gebeurd?
HUISBAAS.
Wat gebeuren gaat.
(HUISBAAS af).

POLICHINELLE, DEURWAARDER.

DEURWAARDER.
Polichinelle, je moet in deze kist...
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POLICHINELLE
(terzijde).
Ik bedenk een list.
DEURWAARDER.
Je hebt je huur niet betaald,
En nu wordt je gehaald.
POLICHINELLE.
Wat zit er in die kist?
DEURWAARDER.
Een geheim.
POLICHINELLE.
Laat het dan een geheim blijven.
DEURWAARDER.
Maar iedereen weet het.
POLICHINELLE.
Laat het dan maar van een geheim een openbare zaak worden.
(Hij trekt het deksel open en COLOMBINE wil er uit. Hij slaat meteen het deksel weer
dicht en gaat er op zitten).

DEURWAARDER.
Wat doe je nu?
POLICHINELLE.
Laat het toch van een openbare zaak maar weer liever een geheim worden.
COLOMBINE
(het deksel een beetje openstootend).
Man, laat mij er uit...
DEURWAARDER.
Ik ga den reus roepen
(af).

COLOMBINE.
Man laat mij er uit!
POLICHINELLE.
Vooruit dan maar...
COLOMBINE
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(hem slaand).
Die is voor jou.
POLICHINELLE
(met een grooten stok).
Nu weg... en gauw...
(COLOMBINE af).

POLICHINELLE, DE REUS.

DE REUS
(opschietend tot boven de kast).
Polichinelle, je streken zijn gedaan,
Je moet met mij medegaan.
POLICHINELLE
(haalt hem naar beneden).
Heeremetijd, wat een witte vaan,
Ik kan je hooge taal niet verstaan,
Kom wat op den beganen grond,
'k Leg mijn oor op je mond.
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DE REUS.
(beneden).
Polichinelle niets is je meer van nut,
Je moet nu in de put.
POLICHINELLE.
Welke put meen je reus?
DE REUS.
Die daar staat voor je neus.
POLICHINELLE.
Daar zit al zooveel in man,
Dat er niets meer bij kan.
REUS.
Wat zit er dan in?
POLICHINELLE.
Eén geheim, twee geheimen,
Daar ga'k een liedje op rijmen.
Hij zingt.
D'r waren er twee
En nogmaals twee,
Dat waren er dus vier,
De mensch is maar een dier.
Een man en een vrouw
En een vrouw en een man
De één de andere wou
Da's huwelijksche trouw.
De eene nam den andere
En gooit 'm in de put,
De andere wou de eene weer
En gooit haar er bij neer.
DE REUS.
Nou is het genoeg gezongen... nou gooi ik je zelf er bij neer...
POLICHINELLE.
Maak eerst de kist leeg.
(tilt het deksel op).
En doe het terdeeg.
REUS
(kijkend in de kist).
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Er zit niks in...
POLICHINELLE.
Kijk maar diep op den boôm...
REUS.
'k Geloof, dat ik droom...
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POLICHINELLE.
Neen je droomt niet, 't is waar,
Er liggen er twee naast elkaar.
REUS.
Waar?
POLICHINELLE.
Dieper er in met je kop...
(hij knelt het hoofd van den reus tusschen deksel en kist en gaat er op zitten).
Jij er in... en ik er op....
COLOMBINE.
Wie heb je daar vast?...
POLICHINELLE.
De Reus...
COLOMBINE
(springt naast hem op het deksel van de kist).
Wat een last!
POLICHINELLE
(tot COLOMBINE).
De reuzen in de put
COLOMBINE.
En boven op het grut.
POLICHINELLE.
Da's 't algemeene nut.
DE REUS
(uit de kist).
O, hoor wat ik hier vond,
Twee lijken op den grond.
COLOMBINE
(van de kist wippend).
'k Stop 'm er in met heel zijn lange lijf.
REUS
(springt uit de kist).
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Daar ben ik weer.
POLICHINELLE
(tot COLOMBINE).
Da's jouw schuld leelijk wijf.
En 'k sla tot straf de botten uit je lijf.
(POLICHINELLE en COLOMBINE vechtend tot zij weg is geslagen).

REUS.
De kist in, man.
POLICHINELLE
(hij vecht met den reus).
Hier een lik.
(geeft den REUS een formidabelen slag).

REUS
(stervend).
Ik leg het af en daal in 's aardrijks schoot.
(REUS legt zijn kop over den rand van de poppenkast en laat die zachtkens naar beneden zinken
tot kort van den grond).

POLICHINELLE.
Wie rijst daar op?
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DE DOOD.
Ik ben de zure dood.
POLICHINELLE.
En ik de zoete Polichinelle.
(Hij zingt).
Klein of groot
Groot of klein
't Al is schijn.
DOOD
(met grafstem).
Polichinelle, ik kom om je te halen.
POLICHINELLE.
Wacht maar, tot ik mij kom brengen.
DOOD
(met grafstem).
Reuzenmoord, reuzenmoord,
Vermaak je goed en have,
Ik kom jou nu begraven,
Elkeen heeft het nu gehoord,
Van den lagen reuzenmoord,
Reuzenmoord, reuzenmoord!
(Hij tikt eerst op het lijk van den reus en klepelt daarna het doodsklokje in de kast).

POLICHINELLE.
Hoe kom ik daar van af?
DOOD.
Gij moet nu in het graf...
POLICHINELLE.
Laat mij eerst biechten...
DOOD.
Belijd al je zond.
POLICHINELLE
(zingend, doodsklokje)
Heere, ik heb kwaad gedaan,
Laat mij daarom nog niet gaan
Nu wil ik leven zoet,
Nog honderd jaren goed.
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DOOD.
Ben je klaar?
POLICHINELLE.
Ik begin pas.
DOOD.
Ik ben het einde....
POLICHINELLE.
En ik het begin...
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DOOD
(pakt hem aan).

Nou eindelijk de kist in.
POLICHINELLE
(vechtend met den dood. POLICHINELLE met de beenen in de kist, met zijn hoofd er buiten).
Ach, lieve Dood, laat mij biechten,
Met mijn voeten in het graf...
DOOD.

Biecht....
POLICHINELLE.
Ga dan eerst van 't deksel af.
(DOOD er af, POLICHINELLE er uit. Stopt DOOD er in met het hoofd alleen er buiten).

DOOD.

Laat me er uit...
POLICHINELLE.
Biecht nou maar jouw zond'.
DOOD.

De zonde van den Dood ligt in den grond.
(hij trekt zijn kop in de kist en roept met grafstem)

Van den toren in den put.
COLOMBINE
(aan de kist luisterend).
Wat hoor ik grommen uit zijn graf?
DOOD
(uit de kist. Het doodsklokje begint dcor POLICHINELLE getrokken, te klepelen).

Al wat mij drukt dat moet er af.
(Het deksel rijst op. De DOOD pakt COLOMBINE en werpt haar in de kist, daarna grijpt hij
POLICHINELLE en gooit hem er bij neer).

DOOD
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(hij bengelt aan het klokje, begeleiding van de fluit van BARBERO, die den hertog en de hertogin strak
in 't gelaat staart).
Zij sterk dat gij een reus verslaat,
De dood komt vroeg of laat,
Gij allen in het rond,
Eens komt gij in den grond,
Der menschen eind is 't graf,
En daar wacht elk God's straf.
EINDE VAN HET SPEL IN DE POPPENKAST.

HERTOGIN.
O, houdt mij vast... 'k bezwijm te zelf der stond!
HERTOG.
Wij zijn verraden door een poppenmond...
ASNAZO.
Nu is het tijd voor de gerechtigheid.
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BOBARRON.
Niet al te snel... goed recht vereischt veel tijd,
ASNAZO.
Wij allen zagen deze twee verbleeken
Heraut, geef aan den schout een teeken.
(HERAUT wil blazen, BOBARRON weerhoudt hem).

ADELANTE
(naar BELLA CARA gaand).
O, Zustertje, ik zie uw harte breken,
Ik ga met u,.. helaas 't geheim kwam uit.
BOBARRON.
Halt... laat mij spreken - ik ben ooggetuige.
ASNAZO.
Spreek op... wat sluimert in deez' diepe put,
En zullen uit zijn diepte wij weer heffen?
BOBARRON.
Twee menschen, die op overspel betrapt,
Terecht gedood zijn.
ASNAZO.
Dan had het recht zijn loop
En blijft alleen de hemel om te straffen...
BELLA CARA.
Vaarwel Florguind... deez' schande draag ik niet
En 'k ga met Adelante naar een klooster.
FLORGUINDUS.
Draag ik niet zelfde schand?... Verlaat mijn zij,
Neemt gij de kap... dan ik... ik neem de pij.
ENCANTO
(tot BOBARRON).
Doe prior hier, hetgeen uw plicht gebiedt...
BOBARRON.
Wie boeten wil, hij volge mij naar 't klooster...
ADELANTE.
Eerst ik...
MATAR A HIERRO.
Neen, ik ga voor...
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SANGRE FRIA.
Ik eerst
BOBARRON.
De mannen boeten links... de vrouwen rechts...
ADELANTE
(tusschen de twee RIDDERS).
Ach, dat ze nu mij sneeën maar in tweeën!
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BELLA CARA.
Laat mij dan gaan - gegroet mijn Flordegijnd,
'k Gedenk u in mijn beden tot het eind.
FLORDEGUIND.
Voor dat gij gaat... kus' ik nog eerst uw hand.
(zij reikt hem de hand toe).

BELLA CARA.
Zij deelen samen eer... die boeten samen schand...
ADELANTE.
En ik bij u... drie vormen éénen band.
BOBARRON.
Da's één te veel... Twee is de eisch van 't huis.
HERTOG en HERTOGIN.
Gaan wij... voor allen dan...
BOBARRON.
Zoo is voldaan het kruis...
(De HERTOG slaat zijn mantel als kap over het hoofd, de HERTOGIN haar mantel op dezelfde
manier. BOBARRON wijst de een naar rechts, den ander naar links. HERTOG en HERTOGIN reiken
elkaar de hand tot afscheid, en gaan elk naar een andere zijde af, gevolgd door BOBARRON).

ENCANTO.
(tot FLORGUINDUS en BELLA CARA, die gearmd naast elkaar staan, te midden der anderen).
Heil aan het nieuw hertogelijke paar,
Boet zonde zond', ons land is uit gevaar,
De deugd alleen breng' menschen tot elkaar.
Scherm.

EINDE.

Rotterdam, Oct.' 15 - Oct.' 16.
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Carlo Goldini (1707-1793).
De herbergierster.
Blijspel in drie bedrijven in proza. Voor het eerst opgevoerd te
Venetië in Carnavalstijd van het jaar 1753.
Vertaald door Mary Robbers.
Personen:
RIDDER VAN RIPAFRATTA.
MARKIES VAN FORLIPOPOLI.
GRAAF VAN ALBAFIORITA.
MIRANDOLINA, herbergierster.
ORTENSIA, } tooneelspeelsters (komieken).
Dejanira, } tooneelspeelsters (komieken).
FABRIZIO, bediende.
KNECHT van den Ridder.
KNECHT van den Graaf.

De handeling heeft plaats in Florence, in de herberg van Mirandolina.
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Eerste bedrijf.
Scène I.
Gelagkamer.

DE MARKIES VAN FORLIPOPOLI en DE GRAAF VAN ALBAFIORITA.

MARKIES.

Tusschen u en mij bestaat eenig verschil.
GRAAF.

In dit logement is uw geld evenveel waard als het mijne.
MARKIES.

Maar uit de wijze, waarop de waardin mij behandelt blijkt, dat mij meer
onderscheiding toekomt dan u.
GRAAF.

Om welke reden?
MARKIES.

Ik ben markies van Forlipopoli.
GRAAF.

En ik ben graaf van Albafiorita.
MARKIES.

Hm! graaf! Een gekocht graafschap.
GRAAF.

Ik heb het graafschap gekocht, toen gij uw markiezaat verkocht hebt.
MARKIES.

Genoeg hierover: ik ben wie ik ben, en men is mij eerbied verschuldigd.
GRAAF.

Wie schiet er te kort in eerbied tegenover u? Gij zijt iemand, die met ietwat te veel
vrijheid sprekend...
MARKIES.

Ik ben in deze herberg, omdat ik de vrouw des huizes bemin. Een ieder weet dit, en
een ieder moet eene jonge dochter, waarin ik belang stel, respecteeren.
GRAAF.

Kostelijk! Ge zoudt mij dus willen verhinderen Mirandolina te beminnen? Waarom
denkt ge, dat ik in Florence ben? En waarom in dit logement?
MARKIES.
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Goed, goed. Maar ge zult niets bereiken.
GRAAF.

Ik niet en gij wel!
MARKIES.

Ik wel en gij niet. Ik ben wie ik ben. Mirandolina heeft mijne protectie van noode.
GRAAF.

Mirandolina heeft geld van noode, en niet uwe protectie.
MARKIES.

Geld?... dat ontbreekt haar niet.
GRAAF.

Ik verteer iederen dag een gouden dukaat, mijnheer de markies, en geef haar
telkenmale geschenken.
MARKIES.

En ik vertel niet wat ik doe.
GRAAF.

Ge vertelt het niet, maar toch weet ik 't.
MARKIES.

Ge weet niet alles.
GRAAF.

Ja, mijn waarde, ik weet 't. De knechts praten. Drie schellingen1) per dag.
MARKIES.

Van knechts gesproken. Die eene, die Fabrizio lijkt mij niet. 't Komt mij voor, dat
de waardin een oogje op hem heeft.

1) Drie ‘paoletti’, De waarde van 1 paolo varieert van 52 tot 53 centimes volgens de streek
(vert.).

Groot Nederland. Jaargang 15

5

GRAAF.

't Is heel wel mogelijk, dat zij hem wil trouwen. En het zou zoo dom niet zijn. Zes
maanden geleden is haar vader gestorven. Eene jonge dochter alleen aan 't hoofd van
eene herberg zal wel eens zwarigheden hebben. Ik heb haar, zoo zij trouwt,
driehonderd rijksdaalders1) toegezegd.
MARKIES.

Zoo zij trouwt, ben ik haar beschermheer, en ik zal... Ik weet wel, wat ik doen zal.
GRAAF.

Luister, kameraad, laten wij als vrienden praten. Laat elk van ons haar driehonderd
rijksdaalders geven.
MARKIES.

Ik doe, hetgeen ik doe, in 't geheim en ik verhoovaardig mij er niet op. Ik ben wie ik
ben.
(roept)

Is daar iemand?
GRAAF.

(Kale sinjeur! Arm en trotsch!)

Scène II.
FABRIZIO en VORIGEN.

FABRIZIO.
(tot den MARKIES).

Wat is er van uwen dienst, mijnheer?
MARKIES.

Mijnheer? Wie heeft jou vormen geleerd?
FABRIZIO.

Vergeef mij.
GRAAF
(tot Fabrizio).

Vertel mij eens, hoe gaat 't je meesteresje?
FABRIZIO.
1) 300 ‘scudi’, 1 scudo is o.g. 5 francs, (vert.)
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Zeer goed, doorluchtigheid.
MARKIES.

Is zij reeds op?
FABRIZIO.

Zeker, doorluchtigheid.
MARKIES.

Ezel!
FABRIZIO.

Waarom, doorluchtigheid?
MARKIES.

Wat heeft dit doorluchtigheid te beduiden?
FABRIZIO.

't Is de titel, waarmee ik ook den anderen ridder aangesproken heb.
MARKIES.

Tusschen hem en mij bestaat eenig verschil.
GRAAF
(tot FABRIZIO).

Hoor je het?
FABRIZIO
(zacht tot den GRAAF).

Hij zegt de waarheid. Er is verschil, ik bemerk 't aan de rekeningen.
MARKIES.

Zeg je meesteres, dat zij bij mij komt, dat ik haar verlang te spreken.
FABRIZIO.

Zonder mankeeren, excellentie. Heb ik het ditmaal goed gezegd?
MARKIES.

't Is goed; dat weet je reeds drie maanden lang, maar je bent een brutale sinjeur.
FABRIZIO.

Gelijk ge verkiest, excellentie.
GRAAF.

Wil je het verschil eens zien tusschen den markies en mij?
MARKIES.

Wat wilt ge daarmede zeggen?
GRAAF.

Ziehier. Ik geef je eenen dukaat. Zie, dat je er van den markies ook een krijgt.
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FABRIZIO.
(tot den GRAAF).

Dank u, doorluchtigheid.
(tot den MARKIES)

Excellentie...
MARKIES.

Ik gooi niet met mijn geld, gelijk de gekken. Scheer je weg.
FABRIZIO
(tot den GRAAF).

Of de hemel u zegene, doorluchtigheid.
(tot den MARKIES)

Excellentie.
(zacht)

Kale! Buiten de eigene woonplaats wordt men om titels niet geacht, maar om de
duiten.
(af).

Scène III.
De MARKIES en de GRAAF.

MARKIES.

Ge meent mij te overvleugelen met geschenken, maar daarmede bereikt ge niets.
Mijn stand is meer waard dan al uw geld.
GRAAF.

Ik hecht niet aan wat meer waard is, doch aan wat men te verteren heeft.
MARKIES.

Gij kunt uitgeven zooveel ge verkiest, Mirandolina heeft toch geene achting voor u.
GRAAF.

En gij? Gelooft ge, met uwen hoogen adel, geacht te worden door haar? Daarvoor
is geld van noode.
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MARKIES.

Wat drommel, geld! Protectie is van noode. In staat zijn iemand een pleizier te doen.
GRAAF.

Gewis, in staat zijn iemand honderd dubloenen1) ter leen te geven.
MARKIES.

Men moet weten zich te doen respecteeren.
GRAAF.

Zoo de duiten maar niet ontbreken, dan ontbreekt het respect ook niet.
MARKIES.

Gij weet niet, wat ge zegt.
GRAAF.

Beter dan gij.

Scène IV.
RIDDER VAN RIPAFRATTA komt uit zijn kamer. VORIGEN.

RIDDER.

Wat heeft die drukte te beduiden, vrienden? Hebt gij oneenigheid?
GRAAF.

Wij twisten over eene schoone zaak!
MARKIES.
(ironisch).

De graaf is niet met mij eens, dat de adel voorrechten verleent.
GRAAF.

Ik wil niets afdoen aan de voorrechten van den adel, maar ik pretendeer, dat men
geld behoeft om zijne luimen te kunnen botvieren.
RIDDER.

Ja, waarlijk, mijn waarde markies.
MARKIES.

Kom, laten wij over iets anders kouten.
RIDDER.

Hoe zijt gij tot dit gekrakeel geraakt?
GRAAF.

De belachelijkste zaak der wereld was de aanleiding.
1) ‘Doppia’, een gouden munt, waarvan de waarde varieert. (vert.)
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MARKIES.

Welzeker, de graaf maakt alles belachelijk.
GRAAF.

Mijnheer de markies bemint onze waardin. En ik nog meer dan hij. Hij maakt
aanspraak op beantwoording zijner gevoelens als tol voor zijnen adel. Ik hoop op
beantwoording als belooning van mijne attenties. Vindt gij dat niet eene belachelijke
kwestie?
MARKIES.

Gij moet weten met hoe groot eenen ijver ik haar protegeer.
GRAAF
(tot den RIDDER).

Hij protegeert haar en ik geef het geld uit!
RIDDER.

Er is inderdaad geen enkele reden om te twisten over de vraag, wie de beantwoording
van zijne gevoelens 't minst verdient. Door eene vrouw laat ge u van de wijs brengen,
raakt ge de kluts kwijt? Door eene vrouw? Wat moet ik hooren! door eene vrouw!
Ik voor mij althans, ik zal met niemand ooit oneenigheid hebben over eene vrouw.
Ik heb de vrouwen nooit bemind, ik heb ze nooit geacht, ik ben altijd van meening
geweest, dat de vrouw eene onverdragelijke ziekte voor den man is.
MARKIES.

Wat dat betreft, Mirandolina heeft buitengewone verdiensten.
GRAAF.

Daar heeft mijnheer de markies gelijk aan. Ons waardinnetje is waarlijk beminlijk.
MARKIES.

Wanneer ik haar liefheb, kunt ge gerust gelooven, dat zij groote kwaliteiten bezit.
RIDDER.

Gij doet mij waarlijk lachen. Wat kan zij nu voor kwaliteiten hebben, die ze niet met
andere vrouwen gemeen heeft?
MARKIES.

Zij heeft voorname manieren, die bekoren.
GRAAF.

Zij is mooi, praat beschaafd, is goed gekleed, heeft een uitstekenden smaak.
RIDDER.

Allegaar zaken, die geen duit waard zijn. Ik ben nu drie dagen in deze herberg en ik
heb nog niets buitengewoons in haar gezien.
GRAAF.
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Ge moet haar maar eens goed gadeslaan, dan vindt ge misschien wel wat goeds in
haar.
RIDDER.

Zotternij! Ik heb haar zeer goed gezien, ze is eene vrouw gelijk alle andere.
MARKIES.

Zij is niet gelijk alle andere vrouwen, zij heeft iets waardoor zij uitsteekt. Ik, die
omgang gehad heb met vrouwen uit den hoogsten stand, heb daaronder nooit eene
gevonden, die evenals zij voorkomendheid weet te vereenigen met gevoel van
eigenwaarde.
GRAAF.

Hooge goôn! Ik ben wel gewend met vrouwen om te gaan, ik ken hare feilen en
zwakheden. Maar deze: niettegenstaande ik haar zoo lang reeds 't hof maak en
niettegenstaande alles wat ik reeds voor haar uitgegeven heb, heb ik nog nooit eenen
vinger naar haar durven uitsteken.
RIDDER.

Kunsten, niets dan kunsten! Stumpers! Daar gelooft ge in? Bij mij zou zij ze niet
uithalen. Vrouwen? Ik wil niets met ze te maken hebben.
GRAAF.

Zijt ge nooit verliefd geweest?
RIDDER.

Nooit of te nimmer, en ik zal 't ook nooit worden. Men heeft
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hemel en aarde bewogen om mij eene vrouw te bezorgen, maar ik heb nooit gewild.
MARKIES.

Maar gij zijt de laatste van uw geslacht, denkt ge dan niet aan eenen stamhouder?
RIDDER.

Ik heb er menigmaal over gepeinsd, maar wanneer ik dan tot de overweging kwam,
dat ik, om kinderen te hebben, eene vrouw zou moeten dulden, verging mij alle lust.
GRAAF.

Wat wilt ge met uw geld doen?
RIDDER.

Van het luttele, dat ik bezit, genieten, met mijne vrienden.
MARKIES.

Bravo, bravo, laten we genieten!
GRAAF.

En aan de vrouwen geeft ge er niets van?
RIDDER.

Niets niemendal. Mij zullen ze niet plukken.
GRAAF.

Daar komt de vrouw des huizes. Bezie haar eens goed; is zij niet aanbiddelijk?
RIDDER.

Pff! Honderdmaal hooger schat ik een mooien jachthond.
MARKIES.

Indien gij haar dan niet weet te waardeeren, ik wel.
RIDDER.

Al ware zij nog schooner dan Venus, ik liet haar u gaarne.

Scène V.
MIRANDOLINA en VORIGEN.

MIRANDOLINA.

Ik groet de heeren. Wie van u heeft naar mij gevraagd?
MARKIES.

Ik ben het, die u wenscht te spreken, maar niet hier.
MIRANDOLINA.

Waar dan, excellentie?
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MARKIES.

In mijne kamer.
MIRANDOLINA.

In uwe kamer? Zoo gij iets noodig hebt, zal Fabrizio u bedienen.
MARKIES
(tot den RIDDER).

Wat zegt ge van zoo een gevoel van eigenwaarde?
RIDDER
(tot den MARKIES).

Wat gij gevoel van eigenwaarde noemt, zou ik vrijpostigheid, brutaliteit heeten.
GRAAF.

Lieve Mirandolina, ik wil wel in het bijzijn van anderen met u praten, ik zal 't u niet
lastig maken door u te verzoeken in mijne kamer te komen. Bekijk deze oorbelletjes
eens. Zijn ze naar uwen zin?
MIRANDOLINA.

Schoon zijn ze.
GRAAF.

't Zijn diamanten, weet ge.
MIRANDOLINA.

Ja, dat zie ik. Ik heb wel verstand van diamanten.
GRAAF.

Zij zijn tot uwe beschikking.
RIDDER.
(zacht tot den GRAAF).

Ge gooit ze weg, mijn waarde.
MIRANDOLINA.

Waarom zoudt gij ze mij schenken?
MARKIES.

't Is een fraai geschenk! Zij heeft ze reeds veel mooier!
GRAAF.

De diamanten zijn volgens den laatsten smaak gezet. Ik bid u, neem ze aan, om mij
te pleizieren.
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RIDDER.

Welk een dwaas!
MIRANDOLINA.

Neen, waarlijk, mijnheer...
GRAAF.

Zoo gij ze niet aanneemt, doet ge mij een groot displeizier.
MIRANDOLINA.

Ik weet 't waarlijk niet... ik ben er op gesteld goede vrienden te blijven met de
begunstigers van mijn huis. Om u niet te mishagen, heer graaf, neem ik ze aan.
RIDDER.

Welk een brutale rakker!
GRAAF.
(tot den RIDDER).

Wat zegt ge van zoo eene vlugheid van geest?
RIDDER.

Schoone vlugheid van geest! Zij plukt u en zelfs zonder u te danken.
MARKIES.

Gij hebt waarlijk fraaie manieren, heer graaf. Uit ijdelheid aan eene vrouw geschenken
geven in 't publiek! Mirandolina, ik wensch u onder vier oogen te spreken. In
niemands bijzijn; ik ben fatsoenlijk man.
MIRANDOLINA.

(Wat een dorre; van hem is niets te halen). Zoo de heeren niets anders meer te zeggen
hebben, ga ik maar.
RIDDER
(minachtend).

Hoor eens, juffrouw. Het linnen, dat ge mij gegeven hebt is niet naar mijnen zin. Zoo
ge geen beter hebt, zal ik er zelf in voorzien.
MIRANDOLINA.

Er zal wel beter zijn, mijnheer. Ik zal het u laten brengen. Maar mij dunkt, gij zoudt
het wel ietwat vriendelijker hebben kunnen vragen.
RIDDER.

Waar ik mijn geld verteer, behoef ik geene complimenten te maken.
GRAAF
(tot MIRANDOLINA).
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Gij moet wat toegevend voor hem zijn. Hij is een groote vijand van de vrouwen.
RIDDER.

Pff! Ik heb hare toegevendheid niet van noode.
MIRANDOLINA.

Arme vrouwen! Wat hebben ze u misdaan? Waarom oordeelt ge zoo hard over ons,
heer ridder?
RIDDER.

Genoeg hierover. Met mij geene gemeenzaamheden. Ik zal den knecht sturen om 't
linnengoed te halen. Vrienden, ik ben uw dienaar. (af).

Scène VI.
De MARKIES, de GRAAF en MIRANDOLINA.

MIRANDOLINA.

Welk een barbaar! Ik heb nog nooit zoo iemand gezien.
GRAAF.

Niet iedereen kent uwe deugden, lieve Mrandolina.
MIRANDOLINA.

Neen, waarlijk, zijne onheusche manieren hebben mij zoo groote ergernis gegeven,
dat ik lust gevoel hem dadelijk de huur op te zeggen.
MARKIES.

Wel zeker, en zoo hij niet wil gaan, dan zegt ge 't mij maar; ik zal wel zorg dragen,
dat hij onmiddellijk vertrekt. Ge kunt rekenen op mijne protectie.
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GRAAF.

En wat het geld aangaat, dat ge er bij zoudt verliezen, daarvoor zal ik wel zorgen, ik
zal alles betalen. (Luister, zend den markies ook weg, ik zal 't wel betalen.)
MIRANDOLINA.

Dank u, heeren, dank u. Ik heb echter wel zooveel geest, dat ik 't iemand zeggen kan,
zoo hij mij niet aanstaat. En wat de schade betreft: in mijn logement zijn de kamers
nooit onbezet.

Scène VII.
FABRIZIO en VORIGEN.

FABRIZIO
(tot den GRAAF).

Doorluchtigheid, er is iemand, die u wenscht te spreken.
GRAAF.

Weet je ook, wie 't is?
FABRIZIO.

Ik gis een diamantzetter.
(zacht tot de waardin)

Mirandolina, ge zijt hier niet in goed gezelschap.
(af).

GRAAF.

Ah, juist, hij zou mij een steen laten zien. Mirandolina, die oorbelletjes mogen niet
alleen blijven.
MIRANDOLINA.

Neen, waarlijk, heer graaf...
GRAAF.

Gij verdient veel moois, en ik hecht niet aan mijn geld. Ik wil dien steen eens gaan
zien. Adieu, Mirandolina; mijnheer de markies, mijn respect.
(af).
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Scène VIII.
De MARKIES en MIRANDOLINA.

MARKIES.

Die vervloekte graaf! Hij verplettert mij met zijn geld.
MIRANDOLINA.

De graaf geeft zich waarlijk te veel moeite.
MARKIES.

Hij behoort tot die lieden, die een luttel spaarduitje hebben en maar alles uitgeven
uit ijdelheid, uit ijdeltuiterij. Ik ken ze wel, die heeren; ik heb de wereld leeren kennen.
MIRANDOLINA.

En ik ken de wereld ook wel een weinig.
MARKIES.

Die meenen, vrouwen van uwe soort met geschenken te kunnen winnen.
MIRANDOLINA.

Ik ben niet afkeerig van geschenken.
MARKIES.

Ik zou meenen, u te beleedigen door op die wijze te trachten u te winnen.
MIRANDOLINA.

Neen, waarlijk, mijnheer de markies heeft mij nog nooit beleedigd!
MARKIES.

Ik zal me wel hoeden voor dergelijke beleedigingen.
MIRANDOLINA.

Dat geloof ik gaarne.
MARKIES.

Doch, waar ik u van dienst kan zijn... hebt gij slechts te bevelen.
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MIRANDOLINA.

Ik zou dan dienen te weten, waar gij kunt, excellentie.
MARKIES.

Bij alles; stel mij maar op de proef.
MIRANDOLINA.

Doch, waarbij dan bijvoorbeeld?
MARKIES.

Drommels! Uwe slagvaardigheid is verrassend.
MIRANDOLINA.

Wel bedankt, excellentie.
MARKIES.

Ach, ik zou schier eene dwaasheid zeggen, schier mijne excellentie vervloeken.
MIRANDOLINA.

Waarom, mijnheer?
MARKIES.

Somtijds zou ik wenschen in des graven plaats te zijn.
MIRANDOLINA.

Om zijn geld wellicht?
MARKIES.

Och wat, zijn geld. Daarom geef ik geen zier. Zoo ik zulk een belachelijke graaf
ware als hij...
MIRANDOLINA.

Wat zoudt ge dan doen?
MARKIES.

Alle duivels!... dan zou ik je trouwen.
(af).

Scène IX.
MIRANDOLINA alleen.

Wàt zegt hij daar? Zijne doorluchtige hoogheid, markies Arsura zou mij trouwen?
Maar, zoo hij mij wou trouwen, zou er toch één luttel bezwaar zijn. Ik zou hem niet
begeeren. De wol is mij lief, maar, aan het geschreeuw heb ik niet! Zoo ik al degenen,
die mij hunne liefde betuigd hebben, had moeten trouwen, wat al mannen zou ik niet
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hebben! Alle mannen, die mijne herberg bezoeken worden zot op mij, allen maken
ze mij 't hof en velen komen met het voorstel aan, mij dadelijk te trouwen. En die
mijnheer de ridder, de lompert, behandelt mij dusdanig? Hij is de eerste man in mijn
huis, die er geen pleizier in vindt, zijne krachten te beproeven om mij te winnen.
Niet dat ze allemaal hals over kop op mij behoeven te verlieven, maar mij zoo
minachten, dat is iets wat mij de gal doet overloopen. Haat hij de vrouwen? Kan hij
ze niet verdragen? Arme dwaas! Wis heeft hij nog niet de vrouw gevonden, die hem
weet te veroveren. Maar hij zal ze wel vinden, hij zal ze vinden. Wie weet, of hij
haar niet reeds gevonden heeft? Met dezen wil ik mij nu juist eens meten. Al die
mannen, die mij achterna loopen, vervelen mij spoedig. Adel is niets voor mij.
Rijkdom waardeer ik wel, maar toch ook weer niet. Mijn grootste pleizier is, mij
aangebeden, naar de oogen gezien, op de handen gedragen te weten. Dat is het zwak
van schier alle vrouwen. Aan trouwen denk ik zelfs niet; ik heb geenen man van
noode; ik leef fatsoenlijk en geniet van mijne vrijheid. Met alle mannen verkeer ik
vriendschappelijk, maar ik verlief nooit op een van hen allen. Ik wil den draak steken
met al die zotte, smachtende minnaars en ik wil al mijne listen aanwenden om te
veroveren en te breken al die harde, barbaarsche harten, die ons vijandig gezind zijn,
ons vrouwen, het beste wat de lieve moeder natuur voortgebracht heeft!
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Scène X.
FABRIZIO en MIRANDOLINA.

FABRIZIO.

Hoor eens, juffrouw.
MIRANDOLINA.

Wat is er?
FABRIZIO.

Die nieuwe mijnheer, die de tusschenkamer bewoont, schimpt op het linnen; hij zegt,
dat het grof is en dat hij ander linnen wenscht.
MIRANDOLINA.

Ik weet 't, ik weet 't. Hij heeft 't mij reeds gezegd en ik zal hem ander geven.
FABRIZIO.

Uitstekend. Zoo gij 't dus uit de kast krijgt, zal ik het hem brengen.
MIRANDOLINA.

Ga je gang maar, ik wil het hem brengen.
FABRIZIO.

Gij zelf wilt 't hem brengen?
MIRANDOLINA.

Ja, ikzelf.
FABRIZIO.

Er schijnt u veel gelegen aan dien gast.
MIRANDOLINA.

Aan alle gasten is mij veel gelegen. Let op je woorden.
FABRIZIO.

(Ja, ik bemerk 't. Ik bereik niets. Zij geeft mij hoop, maar ik bereik toch niets.)
MIRANDOLINA.

(De stumper. Hij meent kans te hebben! Ik wil hem in den waan laten, daar hij me
goed dient.)
FABRIZIO.

't Was steeds gewoonte, dat ik de gasten bedien.
MIRANDOLINA.

Maar je bent wel een weinigje te stug tegenover de gasten.
FABRIZIO.

En gij wel een weinigje te vriendelijk.
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MIRANDOLINA.

Ik weet wat ik doe, je behoeft mij niet de les te lezen.
FABRIZIO.

Zeer goed. Voorzie u dan maar van een anderen knecht.
MIRANDOLINA.

Om welke reden? Is mijnheer Fabrizio afkeerig van mij?
FABRIZIO.

Weet ge nog, wat uw vader tegen ons samen gezegd heeft, voor hij stierf?
MIRANDOLINA.

Ja wel zeker; en als ik lust heb te gaan trouwen, zal ik gedachtig zijn aan wat mijn
vader gezegd heeft.
FABRIZIO.

Doch ik ben wat lichtgeraakt, er zijn van die dingen, die ik niet dulden kan.
MIRANDOLINA.

Maar waar houdt ge mij dan voor? Voor eene coquette, eene lichtzinnige, eene
zottinne? Ik sta verbaasd over je! Wat ter wereld zou ik kunnen beginnen met al die
gasten, welke komen en gaan? Zoo ik vriendelijk en voorkomend voor hen ben, is
dat uit eigenbelang, om den goeden naam van mijne herberg op te houden.
Geschenken heb ik niet van noode: in zake de liefde heb ik aan één genoeg en die
ontbreekt mij niet; ik weet, wie mijne liefde verdient en wie mij lijkt. En als ik lust
gevoel te trouwen... zal ik aan mijnen vader denken. En wie mij goed gediend heeft,
zal zich niet over mij te beklagen hebben. Ik ben dankbaar van aard,
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ik erken verdienste... Maar ik vind geene erkenning. Genoeg Fabrizio, doe je best
mij te begrijpen.
(af).

FABRIZIO.

Wie haar begrijpen kan, is waarlijk knap. Nu eens lijkt het, of zij mij hebben wil,
dan weer of zij mij niet hebben wil. Zij zegt, niet lichtzinnig te zijn, maar zij wil
doen wat zij verkiest. Wat zal ik er van zeggen? Laten we 's zien. Zij lijkt mij, ik
houd van haar, met haar zouden mijn belangen gebaat zijn voor mijn gansche leven.
Och, dan moet ik ook maar wat door de vingers zien, wat over mijn kant laten gaan.
Die gasten komen en gaan toch ook weer. En ik blijf. Het beste zal altijd voor mij
zijn.

Scène XI.
De RIDDER en een KNECHT.

KNECHT.

Doorluchtigheid, dezen brief heeft men voor u gebracht.
RIDDER.

Breng mij mijne chocolade.
(KNECHT af).

RIDDER
(opent den brief en leest:)

Siena, 1 Januari 1753. (Van wien komt de brief? Orazio Taccagni). Waarde vriend!
De innige vriendschap, die mij aan u bindt, doet mij de pen grijpen om u te melden,
dat uwe terugkeer noodzakelijk is. Graaf Manna is gestorven... (arme graaf, dat is
spijtig). Hij heeft zijner eenige, huwbare dochter honderdvijftig duizend rijksdaalders
nagelaten. Al uwe vrienden zouden gaarne zien, dat u zoo een fortuin te beurt viel
en zij willen alles in het werk stellen... (Dat zij zich toch geene moeite geven voor
mij, ik wil er niets van weten. Zij weten toch wel, dat ik niets met vrouwen te maken
wil hebben. En deze goede vriend, die 't beter behoorde te weten dan alle andere
vrienden, verveelt er mij 't meest mede.
(Verscheurt den brief).

Wat maal ik om honderdvijftig duizend rijksdaalders? Ik, die alleen ben, kan met
minder toe. Zoo ik eene vrouw hadde, zou ik aan veel meer nog niet genoeg hebben.
Ik eene vrouw! Ik zou de derdendaagsche koorts nog verkiezen!
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Scène XII.
De MARKIES en VORIGEN.

MARKIES.

Schikt het u, mijn vriend, zoo ik u eene wijle gezelschap houd?
RIDDER.

Zeer vereerd, waarde markies.
MARKIES.

Wij kunnen tenminste in vertrouwen samen praten, maar die ezel van eenen graaf is
niet waard met ons te converseeren.
RIDDER.

Mijn waarde vriend, spaar mij: respecteer anderen, indien ge zelf gerespecteerd wilt
worden.
MARKIES.

Gij kent mijnen aard. Tegenover een iegelijk neem ik de beleefdheid in acht, maar
dien graaf kan ik niet verdragen.
RIDDER.

Ge kunt hem niet verdragen, omdat hij uw mededinger is in de
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liefde. Schaam u! Iemand van uwen stand verlieven op eene herbergierster. Een
verstandig man, als gij eene vrouw naloopen!
MARKIES.

Vriendlief, deze vrouw heeft mij betooverd.
RIDDER.

Och, zotternij, zwakheid. Wat betooverd? Hoe is 't, dat de vrouwen mij niet
betooveren? Hare hekserij bestaat in hare maniertjes, hare vleierijen, en voor wien
zich maar op eenen afstand houdt, gelijk ik, bestaat geen gevaar erdoor behekst te
worden.
MARKIES.

Genoeg hierover; ik wil er eens over peinzen. Maar wie mij ergernis en zorg baart,
dat is mijn rentmeester.
RIDDER.

Heeft hij u een poets gebakken?
MARKIES.

Hij heeft zijn woord niet gehouden.

Scène XIII.
De KNECHT met een kop chocolade en vorigen.

RIDDER.

Och, dat spijt mij...
(tot den knecht)

Maak dadelijk nog een kop chocolade klaar.
KNECHT.

Er is juist niet meer in huis, doorluchtigheid.
RIDDER.

Dan dient er gehaald te worden.
(tot den MARKIES).

Neemt gij deze...
MARKIES
(neemt de chocolade en begint zonder complimenten te drinken, terwijl hij voortgaat met praten, en
dan weer eens drinkt).

Groot Nederland. Jaargang 15

Mijn rentmeester, gelijk ik u zeide...
(drinkt).

RIDDER.

(En ik krijg niets.)
MARKIES.

Had mij beloofd, te zamen met de gewone zending
(drinkt)

twintig gouden dukaten te zenden
(drinkt).

RIDDER

(Nu gaat hij mij voor de tweede maal geld ter leen vragen.)
MARKIES.

En hij heeft ze mij niet gezonden.
(drinkt).

RIDDER.

Hij zal ze u een andermaal zenden.
MARKIES.

De kwestie is... De kwestie is...
(drinkt de kop leeg)

Hier, vriend.
(geeft de kop aan den knecht).

De kwestie is, dat ik in groote verlegenheid zit en niet weet wat te doen.
RIDDER.

Eene week eerder of later...
MARKIES.

Maar gij, die ridder zijt, weet wat het zeggen wil, geen woord te houden. Ik heb
verplichtingen en... groote goôn! Ik zou hem willen...
(balt de vuisten).

RIDDER.

Het spijt mij, u in verlegenheid te zien. (Dat ik er mij met goed fatsoen wist af te
maken!)
MARKIES.
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Zou het u lastig zijn mij voor acht dagen te pleizieren...
RIDDER.

Waarde markies, zoo ik kon, zou ik u van harte gaarne helpen. zoo ik 't geld hadde,
zou ik het u terstond aangeboden hebben. Echter, ik verwacht het, doch heb het niet.
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MARKIES.

Gij zult mij toch niet willen diets maken, dat gij niets geen geld hebt?
RIDDER.

Ziehier, mijn geheele rijkdom. Nog geen twee dukaten.
(laat een goudstuk en verschillende muntstukken zien).

MARKIES.

Dat is een dukaat.
RIDDER.

Ja, de laatste. Meer heb ik er niet van.
MARKIES.

Leen mij dien, en ik zal intusschen zien...
RIDDER.

Maar ik dan...
MARKIES.

Waar zijt ge voor bevreesd? Ik zal hem u weergeven.
RIDDER.

Ik betwijfel het geenszins, ga uw gang.
(geeft hem het goudstuk).

MARKIES

Ik heb eene zaak, die spoed vereischt, mijn waarde... verplicht voor het oogenblik:
aan het diner zien wij elkander weer.
(neemt het goudstuk en verlaat de kamer).

Scène XIV.
De RIDDER alleen.

Bravo! Mijnheer de markies wilde mij twintig dukaten afzetten en hij heeft zich ten
slotte met één tevreden gesteld. Eén dukaat is slechts een luttel verlies en indien hij
hem niet teruggeeft, zal hij mij niet weer durven lastig vallen. Meer spijt het mij, dat
hij mijne chocolade opgedronken heeft. Welk een onbescheidenheid! Doch, ik ben
een ridder, een wellevend man!
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Scène XV.
MIRANDOLINA met het linnengoed en VORIGEN.

MIRANDOLINA.

Met uw verlof, doorluchtigheid!
(komt binnen in eene eenigszins onderdanige houding).

RIDDER.

Wat wilt ge?
(barsch).

MIRANDOLINA.

Ik breng u beter linnen.
(komt een beetje nader).

RIDDER.

Goed. Leg het daar maar neer.
(wijst op een tafeltje).

MIRANDOLINA.

Ik bid u, tenminste te willen zien of het naar uwen zin is.
RIDDER.

Wat voor stof is het?
MIRANDOLINA.

De lakens zijn van het fijnste linnen.
(Komt nog wat nader).

RIDDER.

Van het fijnste linnen?
MIRANDOLINA.

Ja, mijnheer, van tien schellingen de el. Zie eens.
RIDDER.

Daar heb ik geene aanspraak op gemaakt. Ik zou genoegen genomen hebben met iets
minder grove lakens dan die ge mij gegeven hadt.
MIRANDOLINA.

Dit linnen heb ik alleen voor gasten, die het weten te onderscheiden; en waarlijk,
doorluchtigheid, ik geef het omdat gij het zijt, een ander zou ik het niet geven.

Groot Nederland. Jaargang 15

RIDDER.

Omdat gij het zijt! Het gewone compliment.
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MIRANDOLINA.

Bekijkt u het tafelgoed eens.
RIDDER.

Oh! Dat linnen van Vlaanderen verliest zeer veel als het gewasschen wordt. Gij
behoeft het voor mij niet vuil te maken.
MIRANDOLINA.

Voor eenen ridder gelijk gij zijt, zie ik niet op zulke kleinigheden. Ik bezit
verscheidene van deze servetten en ik zal ze voor Uwe Doorluchtigheid bewaren.
RIDDER.

('t Valt niet te ontkennen, dat die vrouw voorkomend is).
MIRANDOLINA.

(Hij heeft waarlijk een knorrig gezicht, het is te begrijpen, dat de vrouwen hem niet
aanstaan).
RIDDER.

Geef mijn linnen aan den knecht of leg het neder op de eene of andere plaats. Gij
behoeft het u niet lastig te maken.
MIRANDOLINA.

Oh, ik maak het mij niet lastig, wanneer ik ridders gelijk gij zijt, bedien.
RIDDER.

't Is wel, iets anders heb ik niet van noode. (Die wil mij vleien. Allegaar gelijk zijn
ze, die vrouwen!)
MIRANDOLINA.

Ik zal het in de alkoof leggen.
RIDDER
(ernstig).

Goed, waar ge wilt.
MIRANDOLINA.

(Oef, het kost moeite. Ik vrees niets uit te zullen richten).
(brengt het goed in de alkoof).

RIDDER.

(De halzen luisteren naar dergelijke vleierijen, gelooven in wie ze zegt en zij zijn
verloren).
MIRANDOLINA.

Wat zult ge gebruiken, aan het diner?
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(komt terug zonder het linnen).

RIDDER.

Ik zal eten, wat er is.
MIRANDOLINA.

Toch zou ik gaarne uwen smaak kennen. Zoo er iets is, dat gij verkiest, zeg het vrij.
RIDDER.

Zoo ik iets wensch, zal ik het den knecht zeggen.
MIRANDOLINA.

Maar aan zulke zaken schenken mannen niet zooveel aandacht en geduld als wij,
vrouwen. Wanneer gij een bijzonder schoteltje of sausje wenscht, bid ik u het mij te
zeggen.
RIDDER.

Ik dank u; doch zelfs op deze wijze zal het u ook niet gelukken met mij te doen, wat
gij met den graaf en met den markies gedaan hebt.
MIRANDOLINA.

Wat zegt ge wel van de zwakheid van die ridders? Zij bezoeken de herberg om er te
logeeren en maken dan aanspraak op de liefde van de waardin. Doch wij hebben wel
wat anders te doen, dan naar hunne praatjes te luisteren. Wij zijn op onze eigene
belangen bedacht, en zoo wij vriendelijk en voorkomend voor de heeren zijn, is dat
om hen tot klanten te behouden. En ik vooral, wanneer ik zie, dat zij zich met hoop
vleien, lach ik mij ziek.
RIDDER.

Mooi zoo! Uwe oprechtheid lijkt mij.
MIRANDOLINA.

Och, oprechtheid is mijn eenige goede eigenschap.
RIDDER.

Doch tegenover dengene, die u het hof maakt, weet ge te veinzen.
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MIRANDOLINA.

Ik veinzen? De hemel behoede mij. Vraag dien twee heeren, die de verliefden
tegenover mij uithangen, eens, of ik hun ooit een bewijs van toegenegenheid heb
gegeven, of ik ooit met hen geschertst heb op eene wijze, dat zij met recht
verwachtingen hebben? Ik behandel hen niet met nonchalance, daar mijn eigenbelang
mij dat verbiedt, maar het scheelt niet veel. Die vrouwegekken kan ik niet uitstaan.
Evenals ik vrouwen, die achter de mannen aanloopen, verafschuw. Ik ben geen kind
meer, ziet ge. Zoo piepjong ben ik niet meer; mooi ben ik niet, doch ik heb toch
goede kansen gehad. Desalniettemin heb ik niet willen trouwen, omdat ik mijne
vrijheid oneindig waardeer.
RIDDER.

Oh, zeker, vrijheid is een groote schat.
MIRANDOLINA.

En zoovelen geven haar dwaselijk op.
RIDDER.

Ik weet wel wat ik doe, wonderwel.
MIRANDOLINA.

Zijt ge getrouwd, doorluchtigheid?
RIDDER.

De hemel behoede mij! Ik wil geene vrouw.
MIRANDOLINA.

Goed zoo, houd u er altijd aan. De vrouwen, mijnheer... maar genoeg, mij past het
niet kwaad te spreken van de vrouwen.
RIDDER.

Gij zijt de eerste vrouw, die ik zóó hoor praten.
MIRANDOLINA.

Ik zal u zeggen: wij herbergiersters zien en hooren velerlei, en om u de waarheid te
zeggen, ik beklaag de mannen, die bang zijn voor ons geslacht.
RIDDER.

(Zij is curieus!)
MIRANDOLINA.

Met uw verlof, doorluchtigheid.
(doet alsof zij de kamer uit wil gaan).

RIDDER.

Hebt ge haast?
MIRANDOLINA.
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Ik wil u niet langer storen.
RIDDER.

Ge stoort mij niet, ge amuseert mij.
MIRANDOLINA.

Ziet ge, mijnheer, zoo doe ik ook bij de anderen. Ik blijf een oogenblikje kouten, ik
ben nogal vroolijk, ik scherts een weinig om hen te amuseeren, en zij denken
dadelijk... Ge verstaat mij wel, in een ommezien liggen ze aan mijne voeten.
RIDDER.

Dat komt doordat ge goede manieren hebt.
MIRANDOLINA.

Ge zijt wel goed, doorluchtigheid.
(met een buiging).

RIDDER.

En zij verlieven op u?
MIRANDOLINA.

Stel u voor, welk eene zwakheid! Aanstonds verlieven op eene vrouw!
RIDDER.

Dat is iets, wat ik nooit heb kunnen begrijpen.
MIRANDOLINA.

Schoone kracht, ware manlijkheid!
RIDDER.

Zwakheid! Menschelijke ellende!
MIRANDOLINA.

Dat is de ware denkwijze voor een man. Heer Ridder, reik mij de hand.
RIDDER.

Waarom wilt ge, dat ik u de hand reik?
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MIRANDOLINA.

Ik bid u, heb de goedheid, zie, ze is rein.
RIDDER.

Hier is mijne hand.
MIRANDOLINA.

Dit is de eerste maal, dat ik de eer heb eene hand vast te houden van eenen man, die
waarlijk denkt als een man.
(trekt haar hand terug).

RIDDER.

Awel, 't is genoeg.
MIRANDOLINA.

Zie, als ik nu op deze wijze een van die gekkelijke heeren bij de hand had genomen,
zou hij dadelijk gemeend hebben, dat ik verzot op hem was. Hij zou zich meteen
allerlei in 't hoofd gehaald hebben. Voor geen goud ter wereld zou ik hun de minste
vrijheid veoorloven. Zij verstaan hunne wereld niet. Gezegend zij het vrijuit kunnen
praten, zonder moedwil, zonder steken onder water, zonder zoovele belachelijke
zotheden. Doorluchtigheid, duid mij mijne vrijmoedigheid niet ten kwade! Zeg 't mij
ten allen tijde, wanneer ik u met iets kan dienen, voor u zal ik attenties hebben, gelijk
ik nog nooit voor iemand ter wereld gehad heb.
RIDDER.

Om welke reden heb ik zooveel voor?
MIRANDOLINA.

Omdat, afgezien nog van uw hoogen stand, ik er zeker van ben, met u tenminste vrij
te kunnen omgaan, zonder ongerust behoeven te zijn, dat ge mijne attenties verkeerd
zult uitleggen, omdat ik er zeker van ben, dat gij mij als ondergeschikte zult blijven
beschouwen, zonder mij te plagen met bespottelijke eischen, met malle fratsen.
RIDDER.

(Wat duivel heeft die vrouw toch voor buitengewoons; ik begrijp 't niet.)
MIRANDOLINA.

(Langzamerhand zal ik den barbaar wel tam krijgen.)
RIDDER.

Welaan, zoo ge wat anders te doen hebt, houd u voor mij niet op.
MIRANDOLINA.

Ja, mijnheer, ik ga aan mijne huiselijke bezigheden. Het huishouden is mijne liefde,
mijn tijdverdrijf. Zoo ge iets wenscht, zal ik u den knecht sturen.
RIDDER.

Goed... Als gijzelf ook eene enkele maal komen wilt, zal ik u gaarne zien.
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MIRANDOLINA.

Eigenlijk kom ik nooit in de kamers der gasten, maar bij u zal ik gaarne nu en dan
komen.
RIDDER.

Waarom... bij mij wel?
MIRANDOLINA.

Omdat gij, doorluchtigheid, mij zeer aanstaat.
RIDDER.

Sta ik u aan?
MIRANDOLINA.

Gij staat mij aan, omdat ge niet zwak zijt, en omdat ge niet een van dezulken zijt,
die verlieven. (Mijn hoofd er af, zoo ik hem voor morgen niet verliefd maak.)
(af).

Scène XVI.
De RIDDER alleen.

Hm! Ik weet wel wat ik doe. Vrouwen? Op eenen afstand. Deze is er
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eentje, die mij eerder zou kunnen laten struikelen dan alle andere. Die oprechtheid,
dat gemak van praten hebben weinigen met haar gemeen. Zij heeft iets buitengewoons,
maar dat is nog geene reden om mij te laten vangen. Voor tijdverdrijf zou ik me
liever met deze vrouw wat amuseeren, dan met eene andere. Maar verliefd worden?
Mijne vrijheid verliezen? Daarvoor is geen gevaar. Dwazen, dwazen zijn zij, die op
vrouwen verlieven.
(af).

Scène XVII.
Een andere kamer in de herberg. ORTENSIA, DEJANIRA, FABRIZIO.

FABRIZIO.

Wat dunkt u hiervan, doorluchtigheden? Bekijkt ook die andere kamer eens. Die om
te slapen en deze om te eten, te ontvangen, om te gebruiken gelijk ge verkiest.
ORTENSIA.

Goed, goed. Zijt gij de patroon, of de knecht?
FABRIZIO.

De knecht, die de bevelen van uwe doorluchtigheden afwacht.
DEJANIRA.

Hij noemt ons doorluchtigheden.
(zacht en lachend tot ORTENSIA).

ORTENSIA.

Wij moeten mededoen aan de grap. Hoor eens, Jan.
FABRIZIO.

Doorluchtigheid.
ORTENSIA.

Zeg je patroon eens, hier te komen, ik wil met hem spreken over den huurprijs.
FABRIZIO.

De juffrouw zal komen, Ik zal haar terstond roepen. (Wat drommel zouden dat wel
voor dames zijn, die twee zoo alleen? Naar hare manieren en hare kleeding te
oordeelen zijn het voorname.)

Scène XVIII.
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DEJANIRA.

Hij noemt ons doorluchtigheden. Hij denkt, dat wij voorname dames zijn.
ORTENSIA.

Nu goed, des te beter zal hij ons dienen.
DEJANIRA.

Maar ze zullen ons ook des te meer laten betalen.
ORTENSIA.

Och, wat de rekeningen betreft, zullen ze met mij te doen hebben. Ik ken de wereld
al heel wat jaren.
DEJANIRA.

Ik zou niet gaarne willen, dat wij met deze titels in de eene of andere moeielijkheid
geraakten.
ORTENSIA.

Ge zijt niet heel snugger, mijn liefje. Twee comdiespeelsters, gewend op het tooneel
gravinnen, markiezinnen en prinsessen voor te stellen, zouden die moeite hebben in
eene herberg hare rol te spelen?
DEJANIRA.

Onze kameraden komen en die zullen ons dadelijk ontmaskeren.
ORTENSIA.

Vandaag kunnen zij niet meer in Florence aankomen. Per schuit van Pisa naar hier
is op zijn minst drie dagen.
DEJANIRA.

Welk een barbaarschheid, per schuit te komen!
ORTENSIA.

Bij gebrek aan duiten. Het is wel, dat wij in eene kales zijn gekomen.
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DEJANIRA.

't Is eene goede gedachte geweest, die eene voorstelling meer te geven.
ORTENSIA.

Ja, doch als ik niet aan de deur gestaan had, zouden wij niet zulke goede zaken gedaan
hebben.

Scène XIX.
FABRIZIO en VORIGEN.

FABRIZIO.

De juffrouw zal aanstonds bij u zijn.
ORTENSIA.

't Is goed.
FABRIZIO.

En ik verzoek u mij uwe bevelen te geven. Ik heb reeds meer voorname dames
bediend, en het zal mij eene eer zijn ook uwe doorluchtigheden met nauwgezetheid
te dienen.
ORTENSIA.

Zoo noodig, zal ik gebruik maken van je diensten.
DEJANIRA.

(De rol gaat Ortensia goed af.)
FABRIZIO.

Intusschen bid ik u, doorluchtigheden, mij uw geëerden naam te willen zeggen, voor
het boek.
(krijgt een inktkoker en een boekje).

DEJANIRA.

(Nu komt het beste.)
ORTENSIA.

Waarom moet ik mijnen naam opgeven?
FABRIZIO.

Wij herbergiers zijn verplicht, voor- en achternaam, woonplaats en stand op te geven
van alle gasten, die onze herberg bezoeken. Zoo wij het niet deden, zou het er leelijk
met ons uitzien.
DEJANIRA
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(zacht tot ORTENSIA).

't Is gedaan met de titels, liefje.
ORTENSIA.

Velen zullen een valschen naam opgeven.
FABRIZIO.

Wat dat betreft, wij schrijven den naam op, die ons gezegd wordt, en vragen niet
verder.
ORTENSIA.

Mijn naam is: Barones Ortensia van Poggio Palermitana.
FABRIZIO.

(Siciliaansche? Warm bloed!)
(schrijft)

En de uwe, doorluchtigheid?
DEJANIRA.

En de mijne... Ik weet waarlijk niet.
ORTENSIA.

Kom, gravin Dejanira, zeg hem uw naam.
FABRIZIO
(tot DEJANIRA).

Ik bid er u om.
DEJANIRA
(tot FABRIZIO).

Hebt ge mijn naam niet reeds gehoord?
FABRIZIO
(schrijft).

De doorluchtige gravin Dejanira... Uw geslachtsnaam?
DEJANIRA
(tot FABRIZIO).

Mijn geslachtsnaam ook?
ORTENSIA
(tot FABRIZIO).
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Ja, dal Sole, Romeinsche.
FABRIZIO.

't Is voldoende. Ik bid u om verontschuldiging voor den last, dien ik u veroorzaakt
heb. Mijne meesteres zal dadelijk hier zijn. (Heb ik 't niet gezegd, dat 't voorname
dames waren? Ik hoop, goede zaken te doen. Aan fooien zal 't mij wel niet ontbreken.)
(af).

DEJANIRA.

Uwe nederige dienaresse, mevrouw de Barones.
ORTENSIA.

Ik buig mij voor u, Gravin.
(Zij bespotten elkaar om beurten).
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DEJANIRA.

Welke bron van geluk biedt mij de gelegenheid u mijn diep respect te bewijzen?
ORTENSIA.

Uit de bron van uw hart kan niet anders dan een vloed van gunst opwellen.

Scène XX.
MIRANDOLINA en VORIGEN.

DEJANIRA
(grimassend tot ORTENSIA).

Edele vrouwe, ge vleit mij.
ORTENSIA
(op dezelfde manier).

Gravin, uwer deugd voegt grooter eer.
MIRANDOLINA.

(Wat vormelijke dames!)
DEJANIRA.

(Och, wat moet ik lachen!)
ORTENSIA
(zacht tot DEJANIRA).

Sst. Daar is de vrouw des huizes.
MIRANDOLINA.

Ik buig mij voor de dames.
ORTENSIA.

Goeden dag, juffer.
DEJANIRA.

Mejuffrouw, mijn respect.
ORTENSIA.

Hm!
(geeft DEJANIRA een teeken haar rol van voorname dame te handhaven).
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MIRANDOLINA
(tot ORTENSIA).

Veroorloof mij, dat ik u de hand kus.
ORTENSIA.

Ge zijt wel vriendelijk.
(reikt haar de hand).

DEJANIRA.
(lacht zachtjes).

MIRANDOLINA.

En gij ook, doorluchtigheid.
(vraagt DEJANIRA de hand).

DEJANIRA.

Oh, dat is niet noodig...
ORTENSIA.

Kom nu, doe wat u gevraagd wordt, geef der juffer uwe hand.
MIRANDOLINA.

Ik bid u.
DEJANIRA.

Ziehier.
(steekt haar hand toe, draait zich om en lacht).

MIRANDOLINA.

Lacht ge, doorluchtigheid? Waarom?
ORTENSIA.

Die goede gravin! Zij lacht nog om mij. Ik heb eene dwaasheid gezegd, waarover
zij moest lachen.
MIRANDOLINA.

(Ik durf er wat om verwedden, dat die twee geen dames zijn. Zoo ze dames waren,
zouden zij niet alleen zijn.)
ORTENSIA
(tot MIRANDOLINA).

Wij dienen eens over het huurcontract te praten.
MIRANDOLINA.
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Maar... zijt ge alleen? Hebt ge geen cavaliers, geen knechts, niemand?
ORTENSIA.

Mijn echtgenoot, de baron...
DEJANIRA
(lacht hardop).

MIRANDOLINA
(tot DEJANIRA).

Waarom lacht ge, mevrouw?
ORTENSIA.

Welnu, waarom lacht ge?
DEJANIRA.

Ik lach om uwen echtgenoot, den baron!
ORTENSIA.

Ja, hij is een vroolijk man, maakt altijd grapjes; hij komt spoedig hier met graaf
Orazio, den echtgenoot van de gravin.
DEJANIRA
(doet moeite niet te lachen).
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MIRANDOLINA.
(tot DEJANIRA).

Doet mijnheer de graaf u ook lachen?
ORTENSIA.

Welaan, gravin, gedraag u wat waardiger.
MIRANDOLINA.

Kom, dames, zegt mij eens eerlijk; wij zijn alleen, niemand hoort ons, dat baron en graafschap, zou dat ook...
ORTENSIA.

Wat wilt ge zeggen? Zoudt ge onzen adel in twijfel willen trekken?
MIRANDOLINA.

Vergeef mij, doorluchtigheid, wind u niet op, ge zoudt mevrouw de gravin doen
lachen.
DEJANIRA.

Kom, waartoe dient het?
ORTENSIA
(haar dreigend).

Gravinnetje, gravinnetje!
MIRANDOLINA
(tot DEJANIRA).

Ik weet wat gij woudt zeggen, doorluchtigheid.
DEJANIRA.

Zoo ge het raadt, heb ik eerbied voor u.
MIRANDOLINA.

Gij woudt zeggen: waartoe dient het, dat wij veinzen dames te zijn, terwijl wij niet
meer zijn dan twee juffertjes. Is 't niet zoo?
DEJANIRA
(tot MIRANDOLINA).

Och, wel zeker, kent ge ons wellicht?
ORTENSIA.

Welk eene goede comediespeelster! Zij kan niet eens in hare rol blijven.
DEJANIRA.
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Buiten de tooneelzaal kan ik niet comediespelen.
MIRANDOLINA.

Mooi zoo, mevrouw de Barones, ik bewonder uwen geest en heb niets dan lof voor
uwe oprechtheid.
ORTENSIA.

Somtijds moet ik eens een loopje nemen met iemand.
MIRANDOLINA.

En ik houd veel van geestige menschen. Doet alsof ge thuis waart in mijn logement;
doch ik moet u verzoeken, indien er lieden van hoogen stand mochten komen, mij
dit appartement te willen afstaan; in dat geval zal ik u twee aardige, geschikte
kamertjes geven.
DEJANIRA.

Wel zeker, met pleizier.
ORTENSIA.

Maar, als ik mijn goede geld uitgeef, wensch ik ook als eene dame behandeld te
worden. Ik ben nu eens in deze kamer, en ik ga er niet weer uit..
MIRANDOLINA.

Kom, mevrouw de Barones, ge moet wat inschikkelijk zijn... Ah, hier komt een van
de ridders, die bij mij gelogeerd zijn. Wanneer hij vrouwen ziet, is hij er dadelijk bij
altijd.
ORTENSIA.

Is hij rijk?
MIRANDOLINA.

Ik weet er niets van af.

Scène XXI.
De MARKIES en VORIGEN.

MARKIES.

Is 't mij vergund, mag ik binnen komen?
ORTENSIA.

Wat mij betreft, is 't u vergund.
MARKIES.

Uw dienaar, dames.
DEJANIRA.

Uwe dienaresse.
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ORTENSIA.

Mijn respect.
MARKIES
(tot MIRANDOLINA).

Dames van buiten de stad?
MIRANDOLINA.

Ja, excellentie. Zij vereeren mijne herberg met een bezoek.
ORTENSIA.

(Een excellentie! Sapperloot!)
DEJANIRA.

(Ortensia zal hem wel inpalmen).
MARKIES
(tot MIRANDOLINA).

En wie zijn de dames?
MIRANDOLINA.

Barones Ortensia del Poggio en gravin Dejanira dal Sole.
MARKIES.

Aha, deftige dames!
ORTENSIA.

En wie zijt gij, mijnheer?
MARKIES.

Ik ben de markies van Forlipopoli.
DEJANIRA.

(De waardin wil het spelletje voortzetten).
ORTENSIA.

Het verheugt mij zeer, kennis te maken met zoo een voornaam ridder.
MARKIES.

Zoo ik u van dienst kan zijn, gij hebt slechts te bevelen. Het doet mij genoegen, dat
ge in deze herberg zijt gekomen. Ge vindt hier eene waardin van groote verdienste.
MIRANDOLINA.

De markies is wel goed. Hij vereert mij met zijne protectie.
MARKIES.

Zeer zeker. Ik protegeer haar, evenals ik allen, die hare herberg begunstigen, protegeer.
Wanneer gij mijne diensten van noode mocht hebben, ben ik bereid u die te verleenen.
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ORTENSIA.

Zoo noodig, zal ik een beroep doen op uwe goedheid.
MARKIES.

En gij ook, mevrouw de Gravin, kunt op mij rekenen.
DEJANIRA.

Ik zal mij gelukkig achten, zoo ik de hooge eer geniet, op de lijst van uwe onderdanige
dienaressen geplaatst te worden.
MIRANDOLINA
(tot ORTENSIA).

Dat is een citaat uit eene comedie.
ORTENSIA
(tot MIRANDOLINA).

De gravinnetitel heeft haar onderworpen gemaakt.
(De MARKIES haalt een mooien zijden zakdoek uit zijn zak, vouwt hem uit en doet alsof hij zich
het voorhoofd wil afdrogen).

MIRANDOLINA.

Een groote zakdoek, mijnheer de markies!
MARKIES
(tot MIRANDOLINA).

Wat zegt ge ervan? Is hij niet mooi? Heb ik niet een goeden smaak?
MIRANDOLINA.

Zeer zeker hebt gij een goeden smaak.
MARKIES
(tot ORTENSIA).

Hebt ge ooit zulk een mooien zakdoek gezien?
ORTENSIA.

Prachtig is hij. Ik heb nog nooit zoo eenen gezien. (Als hij mij aangeboden werd,
zou ik hem nemen).
MARKIES
(tot DEJANIRA).

Deze zakdoek komt uit Londen.
DEJANIRA.
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Hij is keurig, hij valt zeer in mijnen smaak.
MARKIES.

Heb ik een goeden smaak, of niet?
DEJANIRA.

(Maar hij zegt niet: behoud hem).
MARKIES.

Mijne hand er op, dat de graaf niet weet te kiezen. Hij gooit zijn geld weg zonder
ooit iets te koopen, dat van goeden smaak getuigt.
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MIRANDOLINA.

Mijnheer de markies weet te onderscheiden, heeft verstand van schoone zaken.
MARKIES
(vouwt met aandacht den zakdoek op).

Hij behoort goed gevouwen te worden, opdat hij niet bederve. Men moet die soort
zaken met attentie behandelen. Ziehier.
(geeft hem aan Mirandolina).

MIRANDOLINA.

Wilt ge, dat ik hem in uwe kamer laat leggen?
MARKIES.

Neen, dat ge hem in de uwe legt.
MIRANDOLINA.

Waarom in de mijne?
MARKIES.

Omdat... ik hem u cadeau doe.
MIRANDOLINA.

Och neen, Excellentie, pardon...
MARKIES.

Wel zeker, ik doe hem u cadeau...
MIRANDOLINA.

Doch ik wil hem niet.
MARKIES.

Laat mij niet boos worden.
MIRANDOLINA.

Och, in zooverre... mijnheer de markies weet wel, dat ik niemand wensch te mishagen.
Om u niet boos te maken, wil ik den zakdoek aannemen.
DEJANIRA
(tot ORTENSIA).

Wat een fraaie streek!
ORTENSIA
(tot DEJANIRA).

En nu spreekt men nog van comedianten!
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MARKIES
(tot ORTENSIA).

Wel, wat zegt ge er van? Zulk een zakdoek aan de vrouw des huizes ten geschenke
te geven?
ORTENSIA.

Gij zijt een edelmoedig ridder.
MARKIES.

Zoo ben ik nu altijd.
MIRANDOLINA.

(Het is het eerste geschenk, dat hij mij gegeven heeft, en ik weet niet eens hoe hij
aan dezen zakdoek gekomen is).
DEJANIRA.

Mijnheer de markies, zijn deze zakdoeken hier in Florence te koop? Ik zou gaarne
een gelijken hebben.
MARKIES.

Een gelijke zal moeilijk te vinden zijn, doch wij zullen zien.
MIRANDOLINA.

(Goed zoo, mevrouw de gravin.)
ORTENSIA.

Mijnheer de Markies, gij, die goed bekend zijt in de stad, zult mij wel het genoegen
willen doen, mij een bekwamen schoenmaker te zenden. Ik heb schoenen noodig.
MARKIES.

Ik zal u mijnen schoenmaker sturen.
ORTENSIA.

Waarde markies, wilt ge ons het genoegen doen, ons wat gezelschap te houden?
DEJANIRA.

Wilt ge ons het genoegen doen met ons te dineeren?
MARKIES.

Zeker, zeer gaarne. (Wees niet jaloersch, Mirandolina, ik ben de uwe, dat weet ge
wel.)
MIRANDOLINA
(tot den MARKIES).

Doe gelijk ge verkiest. Ik zie met pleizier, dat ge u vermaakt.
ORTENSIA.

Gij zult het gesprek leiden.
DEJANIRA.
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Wij kennen niemand, wij hebben niemand anders dan u.
MARKIES.

Lieve dames, ik zal u van harte gaarne van dienst zijn.
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Scène XXII.
De GRAAF en VORIGEN.

GRAAF.

Mirandolina, ik zocht u.
MIRANDOLINA.

Ik ben hier bij deze dames.
GRAAF.

Dames? Mijne onderdanige groeten.
ORTENSIA.

Uwe dienaresse.
(zacht tot DEJANIRA)

Deze adelijke Hans ziet er rijker uit.
DEJANIRA
(zacht tot ORTENSIA).

Doch ik heb er geen slag van hem geld af te trochelen.
MARKIES
(zacht tot MIRANDOLINA).

Laat den graaf den zakdoek eens kijken.
MIRANDOLINA
(laat den GRAAF den zakdoek zien).

Zie eens, heer graaf, welk een mooi geschenk de markies mij gegeven heeft.
GRAAF.

Ah, dat doet mij genoegen. Bravo mijnheer de markies.
MARKIES.

Och, 't heeft niets te beduiden. Een bagatel! Leg hem weder weg; ge zoudt 't niet
hebben moeten vertellen. Men behoeft niet te weten wat ik doe.
MIRANDOLINA.

(Men behoeft het niet te weten, maar toch moest ik hem laten kijken. Zijne trotsch
is in tegenstelling met zijne armoede).
GRAAF
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(tot MIRANDOLINA).

Zoo de dames het mij veroorloven, wou ik even een woordje met u praten.
ORTENSIA.

Ge zijt volkomen vrij.
MARKIES
(tot MIRANDOLINA).

Ge zult dien zakdoek bederven door hem in den zak te houden.
MIRANDOLINA.

Oh, ik zal hem in de watten leggen, opdat er geen vlekje aankome!
GRAAF
(tot MIRANDOLINA).

Zie eens, hoe vindt ge dit juweeltje?
MIRANDOLINA.

Prachtig.
GRAAF.

Het behoort bij de oorbelletjes, die ik u geschonken heb.
(ORTENSIA en DEJANIRA kijken toe en praten zacht met elkaar).

MIRANDOLINA.

Ja zeker behoort het er bij, maar dit is nog mooier.
MARKIES.

(Die vervloekte graaf met zijne diamanten en zijne duiten. De duivel hale hem!)
GRAAF
(tot MIRANDOLINA).

Nu, om het stel compleet te maken, schenk ik u dit juweel.
MIRANDOLINA.

Ik neem het bepaald niet aan.
GRAAF.

Zoo eene beleediging zult ge mij niet willen aandoen.
MIRANDOLINA.

Och neen, beleedigen wil ik u niet; en om u dat te toonen, neem ik uw geschenk aan.
(ORTENSIA en DEJANIRA praten zacht met elkaar als te voren, over de royaliteit van den graaf).
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MIRANDOLINA.

Wel, wat zegt ge ervan, mijnheer de markies, is dit niet een kostbaar kleinood?
MARKIES.

In zijne soort getuigt de zakdoek van meer smaak.
GRAAF.

Ja, doch de soort, daar komt het maar op aan.
MARKIES.

Het is wat moois, zich in 't publiek te beroemen op de kostbaarheid van een geschenk.
GRAAF.

Jawel, gij geeft uw geschenken in 't geheim.
MIRANDOLINA.

(Hier is wel het spreekwoord van toepassing: Waar twee honden vechten om een
been, loopt er de derde hard mee heen).
MARKIES.

Dus, lieve dames, zal ik het genoegen smaken met u te dineeren.
ORTENSIA
(tot den GRAAF).

En wie is deze mijnheer?
GRAAF.

Ik ben graaf d'Albafiorita, om u te dienen.
DEJANIRA.

(Drommels! Dat is een deftige naam; ik ken de familie wel.)
(Ook zij nadert den GRAAF).

GRAAF
(tot DEJANIRA).

Ik ben tot uwen dienst.
ORTENSIA.

Zijt ge hier gelogeerd?
GRAAF.

Ja, mevrouw.
DEJANIRA
(tot den GRAAF).
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Voor langen tijd?
GRAAF.

Waarschijnlijk wel.
MARKIES.

Dames, ge zult moe worden van het staan. Wilt ge, dat ik u naar uwe kamer begeleid?
ORTENSIA
(minachtend).

Zeer verplicht. Uit welke streek komt gij, heer Graaf?
GRAAF.

Ik ben Napolitaan.
ORTENSIA.

Och, dan zijn wij schier landgenooten. Ik stam uit Palermo.
DEJANIRA.

En ik uit Rome; maar ik ken Napels en het was juist mijn vurige wensch een
Napolitaansch ridder over een mijner belangen te spreken.
GRAAF.

Ik ben geheel tot uwen dienst, dames. Zijt ge alleen, zonder mannelijk geleide?
MARKIES.

Ik ben er, mijnheer, en de dames hebben u niet van noode.
ORTENSIA.

Wij zijn alleen, heer graaf; aanstonds zullen wij u vertellen hoe dat komt.
GRAAF.

Mirandolina.
MIRANDOLINA.

Heer Graaf?
GRAAF.

Wilt ge in mijn kamer voor drie personen de tafel laten dekken?
(tot ORTENSIA en DEJANIRA).

Wilt ge mij het genoegen doen?
ORTENSIA.

Wij nemen uw vriendelijk aanbod gaarne aan.
MARKIES.

Maar de dames hebben mij reeds geïnviteerd.
GRAAF.
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De dames zijn geheel vrij te doen wat zij verkiezen; doch aan mijn kleine tafel zijn
niet meer dan drie plaatsen.
MARKIES.

Dat zou ik wel eens willen zien...
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ORTENSIA.

Laat ons gaan, heer Graaf. Mijnheer de Markies zal ons een ander maal van dienst
zijn.
(verlaat de kamer).

DEJANIRA.

Mijnheer de Markies, zoo ge nog zulk een zakdoek kunt vinden, houd ik mij
aanbevolen.
(verlaat eveneens de kamer).

MARKIES.

Heer Graaf, heer Graaf, ik zal het u betaald zetten.
GRAAF.

Waarover hebt ge u te beklagen?
MARKIES.

Ik ben wie ik ben en verkies niet zoo behandeld te worden. Doch genoeg... Eenen
zakdoek wou zij hebben, zulk eenen zakdoek? Zij zal hem niet hebben, Mirandolina,
houd hem in eere. Zulk soort zakdoeken vindt men niet veel. Diamanten vindt men,
maar zakdoeken van deze soort vindt men niet.
(af).

MIRANDOLINA.

Welk een dwaas!
GRAAF.

Mishaagt het u, lieve Mirandolina, wanneer ik deze dames ter wille ben?
MIRANDOLINA.

In 't geheel niet, heer Graaf.
GRAAF.

Ik doe het voor u. Ik doe het om uwe winsten en het aantal klanten van uwe herberg
te vermeerderen. Doch ik ben geheel de uwe, u is mijn hart gewijd, u mijn rijkdom,
waarover gij vrij kunt beschikken; ik geef u het recht er toe.
(af).

Scène XXIII.
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MIRANDOLINA alleen.

Met al zijne rijkdommen en al zijne geschenken, zal hij toch nooit in staat zijn mij
verliefd te maken; en de Markies nog minder met zijne belachelijke protectie. Zoo
ik mij moest binden aan een van beiden, zou het zeker zijn aan dengene, die het meest
verteert. Maar aan geen van beiden is mij iets gelegen. Ik heb mijzelf beloofd den
ridder van Ripafratta het hoofd op hol te brengen en een dergelijk pleizier zou ik
voor geen juweel, al ware het dubbel zoo groot als dit, willen missen. Ik zal mijn
best doen, weet niet of ik zal blijken de handigheid te bezitten van die twee aardige
comediespeelsters, maar ik wil mijzelf op de proef stellen. De graaf en de markies,
die zich nu met die twee bezig houden, zullen mij met rust laten en ik kan intusschen
op mijn gemak den ridder bewerken. Is het mogelijk, dat hij niet zou zwichten?
Welke man zou eene vrouw kunnen weerstaan, wanneer hij haar den tijd laat al haar
kunsten aan te wenden? Wie vlucht, behoeft geene vrees te koesteren overwonnen
te worden, doch wie blijft, een willig oor leent, er behagen in schept, moet vroeg of
laat zijns ondanks zwichten.
(af).

Einde van het eerste bedrijf.
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Tweede bedrijf.
Scène I.
Kamer van den ridder, met voor het eten gedekte tafel en stoelen.
De RIDDER en zijn KNECHT, later FABRIZIO. De RIDDER loopt met een boek heen en weer.
FABRIZIO zet de soep op tafel.

FABRIZIO.
(tot den KNECHT).

Zeg uwen meester, dat de soep op tafel is.
KNECHT
(tot FABRIZIO).

Dat kunt gij hem ook wel zeggen.
FABRIZIO.

Ik spreek niet gaarne tot hem. Hij is zoo eigenaardig, uw heer.
KNECHT.

Toch is hij niet kwaad. Hij kan de vrouwen niet verdragen, maar tegenover mannen
is hij zeer beminlijk.
FABRIZIO.

Kan hij de vrouwen niet verdragen? Arme dwaas! Hij weet niet, wat hij versmaadt.
(af).

KNECHT.

Doorluchtigheid, de soep is op tafel.
(De RIDDER legt het boek neer en gaat aan tafel zitten).

RIDDER
(tot den KNECHT, al etend).

Het schijnt mij toe, dat er vandaag vroeger gegeten wordt dan gewoonlijk.
(De KNECHT achter den stoel van den RIDDER met een bord onder den arm).

KNECHT.
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Gij wordt het eerst bediend van allen. Mijnheer de graaf van Albafiorita ging te keer,
daar hij het eerst bediend wenschte te worden. Doch de waardin heeft erop gestaan,
dat bij uwe doorluchtigheid het eerst geserveerd werd.
RIDDER.

Ik ben haar zeer verplicht voor de attenties, die zij mij bewijst.
KNECHT.

Zij is eene beschaafde vrouw, doorluchtigheid. Waar ik ook geweest ben, nergens
heb ik eene waardin aangetroffen, die zulke goede manieren had als zij.
RIDDER
(draait zich een beetje achterom).

Zij bevalt je wel, hè?
KNECHT.

Zoo ik er mijnen patroon geen onrecht mee deed, zou ik wel knecht bij Mirandolina
willen zijn.
RIDDER.

Dwaas! Wat zou zij met je moeten beginnen?
(geeft den KNECHT zijn bord, die het verwisselt voor een schoon).

KNECHT.

Zoo eene vrouw als deze, zou ik willen dienen als een hond.
(gaat weg om een bord te halen).

RIDDER.

Hooge goôn! Die vrouw betoovert alle mannen! 't Ware om te lachen, zoo zij mij
ook betooverde. Welaan, morgen vertrek ik naar Livorno. Dat zij hare krachten
vandaag nog inspanne, doch zij kan er verzekerd van zijn, dat ik zoo zwak niet ben.
Voor ik mijn afkeer van de vrouwen overwin, moet er heel wat gebeuren.

Scène II.
De KNECHT met een schotel met vleesch en een ander bord. VORIGEN.

KNECHT.

De waardin laat zeggen, dat zij u, zoo ge niet van kip houdt, een duifje zal laten
brengen.
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RIDDER.

Ik houd van alles. En wat heb je daar?
KNECHT.

De waardin laat vragen, of dit sausje naar den smaak van uwe doorluchtigheid is.
Zij zelve heeft het bereid.
RIDDER.

Zij heeft steeds meer attenties voor mij.
(proeft het)

Het is waarlijk overheerlijk. Zeg haar, dat het zeer in mijnen smaak valt, dat ik haar
dank weet.
KNECHT.

Ik zal het haar zeggen, doorluchtigheid.
RIDDER.

Ga het haar terstond zeggen.
KNECHT.

Terstond? (Welk een wonder! Mijn meester, hoffelijk tegenover eene vrouw.)
(af).

RIDDER.

Het is een verrukkelijk sausje, lekkerder dan ik ooit geproefd heb.
(gaat door met eten).

Als Mirandolina zóó al hare gasten behandelt, zal zij gewis steeds haar huis vol
hebben. Eene uitstekende tafel en goed linnen. En dan, men kan niet ontkennen, dat
zij vriendelijk en hupsch is; doch wat ik het meest in haar waardeer, is hare
oprechtheid. Och, oprechtheid is toch schoon! Waarom mag ik de vrouwen niet
lijden? Omdat zij veinzen, liegen en vleien. Maar die oprechtheid...

Scène III.
De KNECHT en VORIGEN.

KNECHT.

De waardin dankt uwe doorluchtigheid voor de goedheid waarmede gij hare attenties
aanvaardt.
RIDDER.
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Fraai gezegd, mijnheer de plichtpleger!
KNECHT.

Nu is zij bezig een anderen schotel te bereiden, ik weet niet wat het is.
RIDDER.

Is zij er mede bezig?
KNECHT.

Ja, mijnheer.
RIDDER.

Geef mij wat te drinken.
KNECHT.

Tot uwen dienst.
(gaat drinken halen).

RIDDER.

De vriendelijkheid van dat waardinnetje moet op milde wijze beantwoord worden.
Zij is waarlijk zeer attent, dat dient dubbel betaald. Haar goed behandelen, doch
spoedig vertrekken.
(De KNECHT geeft hem te drinken).

RIDDER.

Is de graaf reeds aan tafel?
(drinkt).

KNECHT.

Zoo juist, doorluchtigheid. De graaf heeft gasten heden, twee dames aan tafel.
RIDDER.

Twee dames? Wie?
KNECHT.

Luttele uren geleden aangekomen, doch ik weet niet wie de dames zijn.
RIDDER.

Kende de graaf ze reeds?
KNECHT.

Ik geloof van niet, doch terstond na de eerste begroeting, heeft hij ze aan zijne tafel
genoodigd.
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RIDDER.

Welk eene zwakheid! Zich aanstonds in te laten met twee vrouwen bij eerste
kennismaking! En zij aarzelen niet de uitnoodiging aan te nemen. De hemel wete
wie zij zijn; doch wie ze dan ook mogen wezen, 't zijn vrouwen, en dat is voldoende.
De graaf zal zich gewis nog ruïneeren. Vertel eens: is de markies aan tafel?
KNECHT.

De markies is uitgegaan en nog niet teruggekeerd.
(verwisselt het bord).

RIDDER.

Het volgende gerecht.
KNECHT.

Tot uwen dienst.
RIDDER.

Twee dames aan tafel! Welk een fraai gezelschap. Mij zouden ze de eetlust benemen
met hare grimassen.

Scène IV.
MIRANDOLINA met een schaal in de hand, DE KNECHT en VORIGEN.

MIRANDOLINA.

Mag ik?
RIDDER.

Is daar iemand?
KNECHT.

Wat is er van uwen dienst?
RIDDER.

Neem die schaal aan.
MIRANDOLINA.

Och neen, gun mij de eer u de schotel zelf te mogen voorzetten.
(zet de schaal op tafel).

RIDDER.

Dit is geen werk voor u.
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MIRANDOLINA.

Maar mijnheer, wie ben ik wel? Eene voorname dame? Ik ben de dienaresse van een
ieder, die mijne herberg begunstigt.
RIDDER.

(Welk eene bescheidenheid.)
MIRANDOLINA.

Ik zou gaarne al mijne gasten persoonlijk bedienen, doch ik doe het niet om zekere
redenen: ik weet niet, of ge mij verstaat. Bij u kom ik vrij, zonder eenig
gemoedsbezwaar.
RIDDER.

Heb dank. Wat voor een gerecht is dit?
MIRANDOLINA.

Een ragout, dien ik zelf gemaakt heb.
RIDDER.

Dan zal 't gewis goed smaken. Zoo ge 't zelf bereid hebt, zal het wis iets lekkers zijn.
MIRANDOLINA.

Oh, mijnheer, ge zijt te goed. Ik ben niet bekwaam iets lekkers te maken. Doch ik
zou wenschen het te zijn, om zoo eenen edelen ridder als gij zijt te pleizieren.
RIDDER.

(Morgen in Livorno). Als gij uwe bezigheden hebt, houd u voor mij niet op.
MIRANDOLINA.

In 't geheel niet, mijnheer, er zijn genoeg koks en knechts in huis. Ik zou gaarne
weten, of dit schoteltje u bevalt.
RIDDER.

En ik zal 't u gaarne vertellen.
(proeft ervan).

Uitnemend, overheerlijk! Welk een smaak! Ik zou niet kunnen zeggen, wat 't is.
MIRANDOLINA.

Oh, mijnheer, dat is mijn geheim. Deze handen weten wel wat goeds te bereiden.
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RIDDER
(tot den KNECHT, eenigszins opgewonden).

Geef mij te drinken.
MIRANDOLINA.

Na dezen schotel, mijnheer, zoudt ge eenen fijnen wijn moeten drinken.
RIDDER
(tot den KNECHT).

Breng Bourgogne.
MIRANDOLINA.

Uitstekend! Bourgognewijn is kostelijk. Ik ken geen beteren wijn om bij den maaltijd
te drinken.
(De KNECHT zet de flesch met een glas op tafel).

RIDDER.

In alles verraadt gij goeden smaak.
MIRANDOLINA.

't Is waar, dat ik mij zelden vergis.
RIDDER.

En toch, ditmaal vergist gij u.
MIRANDOLINA.

Waarin, Mijnheer?
RIDDER.

Met te denken, dat ik verdien door u met onderscheiding behandeld te worden.
MIRANDOLINA.

Ach, heer ridder...
(zucht).

RIDDER
(verontrust).

Wat scheelt u, wat heeft die zucht te beduiden?
MIRANDOLINA.

Ik zal 't u zeggen: voor alle gasten heb ik attenties en het bedroeft mij te denken, dat
er slechts ondankbaren bestaan.
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RIDDER
(kalm).

Ik zal niet ondankbaar zijn.
MIRANDOLINA.

Bij u tracht ik niet in de gunst te komen, ik doe niet anders dan mijn plicht tegenover
u.
RIDDER.

Neen, neen, ik weet heel wel... Ik ben niet zoo nurksch als gij wel meent. Over mij
zult ge niet te klagen hebben.
(schenkt wijn in het glas).

MIRANDOLINA.

Maar... mijnheer... ik versta u niet wel...
RIDDER.

Op uwe gezondheid.
(drinkt).

MIRANDOLINA.

Zeer verplicht; gij bewijst mij te veel eer.
RIDDER.

Deze wijn is kostelijk.
MIRANDOLINA.

Bourgogne is mijn liefste wijn.
RIDDER.

Bedien u... zoo ge wilt.
(biedt haar den wijn aan).

MIRANDOLINA.

Oh, dank u, mijnheer.
RIDDER.

Hebt ge gegeten?
MIRANDOLINA.

Gewis, doorluchtigheid.
RIDDER.

Wilt ge een glaasje?
MIRANDOLINA.

Ik verdien zulks niet.
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RIDDER.

Waarlijk, ik geef 't u gaarne.
MIRANDOLINA.

Wat moet ik zeggen?... Ik neem uw aanbod gaarne aan.
RIDDER
(tot den KNECHT).

Breng een glas.
MIRANDOLINA.

Oh neen, ik neem dit, zoo ge 't mij toestaat.
(neemt het glas van den RIDDER).

RIDDER.

Fij, ik heb het reeds gebruikt.
MIRANDOLINA
(lachend).

Des te beter zal het smaken.

Groot Nederland. Jaargang 15

32

RIDDER.

(Verleidster!)
(De KNECHT zet een schoon glas op een schoteltje. De RIDDER schenkt den wijn in).

MIRANDOLINA.

Doch 't is reeds eenigen tijd geleden, dat ik gegeten heb, ik vrees, dat 't mij niet goed
bekomt.
RIDDER.

Daar is geen gevaar voor.
MIRANDOLINA.

Zoo ge er mij een hapje brood bij zoudt willen geven.
RIDDER.

Gaarne. Hier hebt ge wat.
(geeft haar een stuk brood. MIRANDOLINA met in de eene hand het glas, in de andere het brood,
geeft door haar houding te kennen in verlegenheid te zijn, weet niet hoe het brood in den wijn
te brokkelen)

RIDDER.

Ge zijt niet op uw gemak. Wilt ge er bij gaan zitten?
MIRANDOLINA.

Ik ben zulks onwaardig, mijnheer.
RIDDER.

Kom, kom, wij zijn alleen.
(tot den KNECHT).

Geef een stoel.
KNECHT.

(Ik ken mijnen meester niet meer; zoo iets is nog nooit voorgekomen).
(gaat een stoel krijgen).

MIRANDOLINA.

Zoo de graaf en de markies dit wisten, zou ik er bij zijn
RIDDER.

Hoe zoo?
MIRANDOLINA.

Wel, honderdemaal hebben ze mij willen overhalen, iets met hen te eten of te drinken,
en nimmer heb ik 't willen doen.
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RIDDER.

Welnu, zet u.
MIRANDOLINA.

Om u te gehoorzamen.
(gaat zitten en brokkelt het brood in den wijn).

RIDDER
(zacht tot den KNECHT).

Luister. Je zegt aan niemand, dat de waardin aan mijne tafel gezeten heeft.
KNECHT.

Ge kunt op mij rekenen. (Ik kan mijne oogen niet gelooven).
MIRANDOLINA.

Op het heil van alles wat den heer ridder pleizier verschaft!
RIDDER.

Heb dank, lieftallig waardinnetje.
MIRANDOLINA.

Deze dronk is niet op de vrouwen van toepassing.
RIDDER.

Niet, waarom niet?
MIRANDOLINA.

Omdat ik weet, dat ge de vrouwen niet moogt lijden.
RIDDER.

't Is waar, ik heb ze nooit mogen lijden.
MIRANDOLINA.

Blijf uzelf getrouw.
RIDDER.

Ik zou niet gaarne willen...
(kijkt tersluiks naar den KNECHT).

MIRANDOLINA.

Wat, mijnheer?
RIDDER.

Luister.
(spreekt aan haar oor).

Ik zou niet gaarne willen, dat gij mij deedt veranderen van gevoelen.
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MIRANDOLINA.

Ik, mijnheer? Hoezoo?
RIDDER
(tot den KNECHT).

Verlaat de kamer.
KNECHT.

Wat wenscht ge nog te eten?
RIDDER.

Laat twee eieren voor mij bereiden en breng ze mij, wanneer ze gereed zijn.
KNECHT.

Hoe wenscht ge de eieren?
RIDDER.

Gelijk je wilt; haast je wat.
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KNECHT.

(Ik heb 't verstaan. Mijn meester windt zich op.)
(af).

RIDDER.

Mirandolina, ge zijt eene beminnelijke jongedochter.
MIRANDOLINA.

Och, mijnheer, ge bespot mij.
RIDDER.

Luister. Ik zal u iets zeggen, dat waar is, maar al te waar, en waarvan gij de eer hebt.
MIRANDOLINA.

Ik wil 't gaarne vernemen.
RIDDER.

Gij zijt de eerste vrouw in de wereld met wie ik gaarne omga.
MIRANDOLINA.

Ik wil u wat zeggen, heer ridder: de eer komt mij niet toe; maar men hoort wel eens
van zielen, die elkander ontmoeten. Die sympathie, die zieleverwantschap bestaat
ook tusschen menschen, die elkander niet kennen. Ook in mijn gevoelen voor u is
iets, wat ik nimmer voor iemand anders gevoeld heb.
RIDDER.

Ik vrees, dat gij 't er op toelegt, mijne rust te verstoren.
MIRANDOLINA.

Maar, heer ridder! Zoo ge een wijs man zijt, volg dan uwe eigen inzichten. Verval
niet in de zwakheden van anderen. Waarlijk, wanneer ik dat bemerk, kom ik hier
niet meer. Ook ik voel hier van binnen iets, dat ik nooit tevoren gevoeld heb, doch
ik wil mij niet van de wijs laten brengen door eenen man en zooveel te minder door
eenen, die de vrouwen haat en die misschien... misschien, om mij op de proef te
stellen en dan later den gek met mij te steken, met deze praatjes aankomt om mij te
verleiden. Heer ridder, wees zoo goed, mij nog een weinigje Bourgogne te geven.
RIDDER.

Awel, 't is genoeg...
(schenkt wijn in een glas).

MIRANDOLINA.

(Hij is op 't punt te zwichten.)
RIDDER.

Ziehier.
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(reikt haar het glas wijn).

MIRANDOLINA.

Zeer verplicht. Maar gij, drinkt ge niet?
RIDDER.

Zeker, ik wil ook drinken. (Ik zou wellicht goed doen mij te bedrinken. De eene
duivel zou den anderen verdrijven.)
(schenkt wijn in zijn glas.)

MIRANDOLINA
(vleiend).

Heer ridder?
RIDDER.

Wat wilt ge?
MIRANDOLINA.

Laten wij eens aanstooten.
(stoot haar glas tegen het zijne).

Leven alle goede vrienden!
RIDDER.

Zij leven.
(een beetje kwijnend).

MIRANDOLINA.

Leve... wie ons goed gezind is... zonder bijbedoeling. Hij leve!
RIDDER.

Zij leve...

Scène V.
De MARKIES en VORIGEN.

MARKIES.

Ik ben er ook nog. En wie zal leven?
RIDDER
(ontstemd).
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Hoe, heer markies.
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MARKIES.

Vergeef mij, mijn vriend. Ik heb geklopt, doch kreeg geen antwoord.
MIRANDOLINA.

Met uwe vergunning...
(wil weggaan).

RIDDER
(tot MIRANDOLINA).

Blijf.
(tot den MARKIES).

Ik neem niet zooveel vrijheid tegenover u.
MARKIES.

Ik bid u om vergeving. Doch wij zijn vrienden. Ik was in de meening, dat gij alleen
waart. Het verheugt mij, u in gezelschap te zien van ons beminlijk waardinnetje.
Wel, wat zegt ge van haar? Is 't geen prachtstuk?
MIRANDOLINA.

Mijnheer, ik was hier om den heer ridder te bedienen. Toen ben ik een weinig onwel
geworden en de ridder heeft mij een glaasje Bourgogne aangeboden om bij te komen.
MARKIES
(tot den RIDDER).

Is dat Bourgogne?
RIDDER.

Ja, dat is Bourgogne.
MARKIES.

Doch is het echte?
RIDDER.

Ik heb er tenminste naar betaald.
MARKIES.

Ik heb er verstand van. Laat mij eens proeven, en ik zal u zeggen, of het echte is of
niet.

Scène VI.

Groot Nederland. Jaargang 15

De KNECHT met de eieren en VORIGEN.

RIDDER
(tot den KNECHT).

Een glaasje voor den markies.
MARKIES.

Niet zoo een heel klein glaasje. Bourgogne is geen likeur. Om hem te kunnen
beoordeelen, moet men er voldoende van drinken.
KNECHT.

Hier zijn de eieren.
(wil ze op tafel zetten).

RIDDER.

Ik wensch niets meer.
MARKIES.

Wat is dat?
RIDDER.

Eieren.
MARKIES.

Ik houd er niet van.
(de KNECHT neemt ze weg).

MIRANDOLINA.

Mijnheer de markies, ge moet als de ridder het vergunt - dit ragoutje eens proeven;
ik heb het zelf gemaakt.
MARKIES.

Ei, ei. Welzoo.
(tot den KNECHT).

Een stoel.
(De KNECHT geeft hem een stoel en zet het glas op het schoteltje).

Een vork.
RIDDER.

Geef den markies vork en mes.
(De KNECHT gaat ze halen)
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MIRANDOLINA.

Heer ridder, ik voel me beter en ga nu maar weer aan mijne bezigheden.
MARKIES.

Doe mij genoegen en toef nog wat.
MIRANDOLINA.

Maar, mijnheer, ik heb mijne plichten en dan... de heer ridder...
MARKIES
(tot den RIDDER).

Staat gij toe, dat zij nog een oogenblikje toeft?
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RIDDER.

Wat wilt ge van haar?
MARKIES.

Ik wil u een glaasje Cypruswijn laten proeven, zooals ge van uw leven nog niet
geproefd hebt. En ik zou gaarne hebben, dat ook Mirandolina den wijn proeft en haar
oordeel zegt.
RIDDER
(tot MIRANDOLINA).

Welaan, blijf nog wat, om den markies te pleizieren.
MIRANDOLINA.

Mijnheer de markies zal mij vergunnen..
MARKIES.

Wilt ge den wijn niet proeven?
MIRANDOLINA.

Een ander maal, excellentie.
RIDDER.

Kom, doe gelijk verlangd wordt.
MIRANDOLINA
(tot den RIDDER).

Beveelt ge 't mij?
RIDDER.

Ik zeg u: toef nog wat.
MIRANDOLINA.

Ik gehoorzaam.
(gaat zitten).

RIDDER
(in zichzelf).

Steeds meer schikt zij zich naar mijne wenschen.
MARKIES
(etend).

Oh, welk een schotel! Een overheerlijk ragoutje. Die geur! Die smaak!
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RIDDER
(zacht tot MIRANDOLINA).

De markies is gewis jaloersch, dat ge naast mij zit.
MIRANDOLINA.
(zacht tot den RIDDER).

Hij is mij geheel onverschillig.
RIDDER
(ZACHT TOT MIRANDOLINA).

Haat gij de mannen?
MIRANDOLINA
(als boven).

Evenals gij de vrouwen haat.
RIDDER
(als boven).

Mijne vijandinnen gaan zich wreken.
MIRANDOLINA
(als boven).

Hoe zoo, mijnheer?
RIDDER
(als boven).

Ach, ondeugd! Ge ziet heel wel...
MARKIES
(drinkt van de Bourgogne).

Op uwe gezondheid, mijn vriend!
RIDDER.

Nu? Hoe lijkt dat wijntje u?
MARKIES.

Met uw verlof, het deugt geen zier. Ge zult mijnen Cypruswijn eens proeven.
RIDDER.

Maar waar is die Cypruswijn van u dan?
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MARKIES.

Ik heb hem hier meegebracht. Oh, wij zullen eraan smullen. Hij is kostelijk! Hier
hebt ge hem.
(haalt een kleine flesch te voorschijn).

MIRANDOLINA.

Zooals ik zie, heer markies, wilt ge niet, dat uw wijn ons naar 't hoofd stijgt.
MARKIES.

Deze wijn? Men behoort dezen wijn bij druppels te drinken, evenals Melissa-essence.
(tot den KNECHT)

De glaasjes, alsjeblieft.
(maakt de flesch open).

KNECHT
(brengt glazen voor Cypruswijn).

MARKIES.

Och neen, deze zijn te groot. Heb je geen kleinere?
(bedekt de flesch met de hand).

RIDDER
(tot den knecht).

Geef de likeurglaasjes
MIRANDOLINA.

Ik geloof, dat het voldoende zou zijn eraan te ruiken.
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MARKIES
(ruikt aan de flesch).

Een geur, mijn waarde, een geur, die vertroost!
KNECHT
(brengt drie glaasjes op schoteltjes).

MARKIES
(schenkt voorzichtig, de glaasjes niet heelemaal vol, die hij vervolgens verdeelt: één aan den
RIDDER, één aan MIRANDOLINA en één voor zichzelf, waarna hij de flesch goed kurkt).

't Is nectar! ambrozijn! Zuivere manna!
(drinkend).

RIDDER
(zacht tot MIRANDOLINA).

Hoe lijkt u dit drankje?
MIRANDOLINA
(zacht tot den RIDDER).

Flesschenspoelsel.
MARKIES.

Welnu? Wat zegt ge ervan?
RIDDER.

Voortreffelijk, kostelijk.
MARKIES.

En Mirandolina? Bevalt hij u?
MIRANDOLINA.

Ik voor mij, mijnheer, ik kan niet veinzen, de wijn lijkt mij niet, hij is zuur, ik kan
niet zeggen, dat hij mij smaakt. Ik loof dengene, die weet te veinzen. Doch wie in 't
een kan veinzen, kan 't ook in het andere.
RIDDER.

(Dit is een verwijt aan mij, ik begrijp niet waarom).
MARKIES.
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Mirandolina, gij hebt geen verstand van deze soort wijnen. Ik vergeef u gaarne. Van
zulke zaken als zakdoeken hebt ge verstand; den zakdoek dien ik u geschonken heb,
waardeert ge, maar dezen kostelijken wijn weet ge niet te waardeeren.
(drinkt zijn glaasje leeg).

MIRANDOLINA
(zacht tot den RIDDER).

Hoort ge, hoe hij zich beroemt op zijne geschenken?
RIDDER
(zacht tot MIRANDOLINA).

Dat zou ik niet doen.
MIRANDOLINA
(als boven).

Uw roem bestaat in uwe minachting voor de vrouwen.
RIDDER
(als boven).

En de uwe in het veroveren van alle mannen.
MIRANDOLINA
(tot den RIDDER, op vleierigen toon).

Alle niet.
RIDDER
(eenigszins hartstochtelijk, zacht tot MIRANDOLINA).

Alle wèl.
MARKIES
(tot den KNECHT).

Breng mij drie schoone glaasjes.
(KNECHT brengt ze hem).

MIRANDOLINA.

Voor mij geen wijn meer.
MARKIES.

Neen, neen, verontrust u niet, 't is niet voor u.
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(schenkt Cypruswijn in de drie glaasjes. Dan tot den knecht)

Zeg eens, vriend, breng dit eens - met verlof van je meester - bij den graaf van
Albafiorita en zeg hem, hardop, zoodat allen het hooren, dat ik hem verzoek, van
mijn Cypruswijn te willen proeven.
KNECHT.

Tot uwen dienst. (De graaf zal er zich gewis niet aan bedrinken).
(af).

RIDDER.

Waarde markies, gij zijt zeer vrijgevig.
MARKIES.

Ik? Vraag dat slechts aan Mirandolina.
MIRANDOLINA.

Zeer zeker.
MARKIES
(tot MIRANDOLINA).

Heeft de ridder den zakdoek gezien?
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MIRANDOLINA.

Nog niet.
MARKIES
(tot den RIDDER).

Ge moet hem zien!
(zet de flesch neer, waar nog een vingerbreedte wijn in is).

Dit restje balsem bewaarik voor dezen avond.
MIRANDOLINA.

Voorzichtig maar, heer markies, dat ge er niet door van streek raakt!
MARKIES
(tot MIRANDOLINA).

Och wat! Weet ge waardoor ik van streek raak?
MIRANDOLINA.

Waardoor?
MARKIES.

Door uwe schoone oogen.
MIRANDOLINA.

Ach, waarlijk?
MARKIES
(tot den ridder).

Ik ben tot over de ooren verliefd op haar, mijn vriend.
RIDDER.

Dat spijt mij.
MARKIES.

Gij weet niet wat het is, verliefd te zijn. Doch zoo gij het gevoel kendet, zoudt ge
mij beklagen.
RIDDER.

Ja, ik beklaag u.
MARKIES.

En ik ben razend jaloersch. Ik laat haar hier bij u, daar ik weet wie ge zijt, anders
zou ik 't niet dulden, voor honderdduizend dubloenen niet!
RIDDER.

Groot Nederland. Jaargang 15

(Hij begint mij mooi te vervelen).

Scène VII.
De KNECHT met een flesch op een bakje en VORIGEN.

KNECHT.
(tot den MARKIES).

Mijnheer de graaf dankt Uwe Excellentie en laat u eene flesch wijn van de Canarische
eilanden brengen.
MARKIES.

Ei, ei, wil hij zijn Madeira met mijnen Cypruswijn vergelijken? Laat zien.
(staat op en houdt de flesch in de hand).

De dwaas! 't Lijkt naar niets, ik ken den wijn reeds aan den geur.
RIDDER
(tot den MARKIES).

Ge zoudt hem toch eerst moeten proeven.
MARKIES.

Ik wensch hem niet te proeven. Dit is weer eene van de vele onbeschaamdheden van
den graaf tegenover mij. Hij wil mij steeds overvleugelen, mij steeds de baas zijn,
mij tarten tot ik de eene of andere grofheid bega. En ik zweer, dat ik er eene begaan
zal, en 't zal er eene zijn, die geldt voor honderd. Mirandolina, zoo ge hem niet
wegzendt, zullen er groote dingen geschieden, groote dingen. De graaf is een
vermetele. En ik ben wie ik ben, en dergelijke beleedigingen duld ik niet.
(gaat de kamer uit en neemt de flesch mee).

Scène VIII.
De RIDDER, MIRANDOLINA en de KNECHT.

RIDDER.

Die arme markies is stapelgek!
MIRANDOLINA.

Mocht de gal hem bijgeval overloopen, zoo heeft hij de flesch bij zich om weer op
streek te geraken.

Groot Nederland. Jaargang 15

38

RIDDER.

Hij is gek, zeg ik u. En gij hebt hem gek gemaakt.
MIRANDOLINA.

Ben ik eene van dezulken, die de mannen gek maken?
RIDDER
(verdrietig).

Ja, dat zijt ge...
MIRANDOLINA
(staat op).

Met uw verlof, heer ridder.
RIDDER.

Blijf.
MIRANDOLINA
(terwijl ze de kamer uit wil gaan).

Neem mij niet kwalijk, doch ik maak niemand gek.
RIDDER
(staat op, maar blijft bij de tafel staan).

Hoor mij aan.
MIRANDOLINA.

Excuseer mij.
RIDDER
(op een toon van gezag).

Blijf, zeg ik u.
MIRANDOLINA
(draait zich om, gekrenkt).

Wat wilt ge van mij?
RIDDER
(raakt in de war).

Niets... Laten we nog een glaasje Bourgogne drinken.
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MIRANDOLINA.

Vlug dan, mijnheer, vlug, vlug, ik moet gaan.
RIDDER.

Zet u.
MIRANDOLINA.

Neen, staand, staand.
RIDDER
(reikt haar met een teeder gebaar het glas).

Ziehier.
MIRANDOLINA.

Ik wil eenen heildronk uitspreken en dan aanstonds gaan. Een heildronk, dien ik van
mijne grootmoeder geleerd heb:
Dat Bachus en de Liefde leven:
Beiden kunnen troost ons geven,
De een gaat door de keel naar binnen
D'ander door de oogen tot de zinnen.
Ik drink den wijn, met de oogen vrij...
Doe ik hetzelfde als gij.
(af).

Scène IX.
De RIDDER en de KNECHT.

RIDDER.

Mooi zoo, uitstekend! Kom eens hier, luister... Oh, die schelm! Weggevlucht is ze!
Weggevlucht, om mij ten prooi te laten, aan honderd kwelduivelen!
KNECHT
(tot den RIDDER).

Wenscht gij het fruit?
RIDDER.

Loop jij ook naar den duivel!
(de knecht verlaat de kamer).

‘Ik drink den wijn, met de oogen vrij...
Doe ik hetzelfde als gij.
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Wat is dat voor een geheimzinnige toost? Ondeugende guit, ik ken je wel. Je wilt
mij in den afgrond storten, me af maken. Maar met zoo groote gratie gaat zij te werk!
Zij is zoo onweerstaanbaar.... Alle duivels, moet ik haar blijven zien? Neen, ik ga
naar Livorno. Ik wil haar niet terugzien. Dat zij mij uit de buurt blijve! Vervloekte
vrouwen! Waar vrouwen zijn, zal men mij niet meer zien, dat zweer ik.
(af).
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Scène X.
Kamer van den GRAAF.
De GRAAF, ORTENSIA en DEJANIRA.

GRAAF.

De markies van Forlipipoli is een eigenaardig type. Van geboorte is hij van adel, dat
valt niet te ontkennen, doch het geld van de familie is op en hij heeft nu ternauwernood
genoeg om van te leven. Niettemin schept hij er behagen in den ‘grand seigneur’ uit
te hangen.
ORTENSIA.

Het is duidelijk, dat hij gaarne gul zou willen zijn, doch de middelen er toe niet heeft.
DEJANIRA.

Van zijn luttel bezit, geeft hij nog geschenken, en een ieder moet het weten.
GRAAF.

Hij zou een uitnemend type zijn voor een van uwe comedies.
ORTENSIA.

Geduld slechts tot het gezelschap aangekomen is en er gespeeld wordt, dan kunnen
wij er wellicht nog pleizier van beleven.
DEJANIRA.

Er zijn spelers bij, die uitstekend geschikt zijn, zekere karakters uit te beelden.
GRAAF.

Doch zoo ge wilt, dat wij er pleizier van beleven, moet ge voortgaan tegenover hem
te doen, alsof ge voorname dames waart.
ORTENSIA.

Dat zal ik zeker doen, doch Dejanira verklapt zichzelf meteen.
DEJANIRA.

Ik moet lachen, wanneer de halzen mij voor eene dame houden.
GRAAF.

Ge hebt goed gedaan met u voor mij te ontmaskeren. Op deze wijze stelt ge mij in
de gelegenheid wat voor u te doen.
ORTENSIA.

Mijnheer de graaf zal onze beschermheer zijn.
DEJANIRA.

Wij zijn vriendinnen, ge zult uwe gunsten tusschen ons verdeelen.
GRAAF.

Ik zal u zeggen. Ik wil oprecht met u spreken. Waar ik kan wil ik u van dienst zijn,
doch onder één beding en dat is, dat ge mij veroorlooft uw huis niet te frequenteeren.
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ORTENSIA.

Een amouretje, heer graaf?
GRAAF.

Ja, ik wil 't u in vertrouwen mededeelen. De vrouw des huizes...
ORTENSIA.

Sapperloot! Eene deftige dame, voorwaar! Ik sta verbaasd over u, heer graaf, dat gij
u aan eene herbergierster verslingert!
DEJANIRA.

't Ware beter, zoo ge uwe gunsten voor eene comediespeelster bewaardet.
GRAAF.

't Lijkt mij niet met vrouwen van uwe soort te minnekoozen. Zoo zijt ge er, en zoo
zijt ge er niet.
ORTENSIA.

Is 't niet beter zoo, heer graaf? Op die wijze is de vriendschap niet van eeuwigen
duur, en ruïneeren de mannen zich niet.
GRAAF.

Hoe 't ook zij, ik voel mij gebonden; ik heb haar lief en wil haar geene ergernis geven.
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DEJANIRA.

Doch wat heeft zij voor bijzonders?
GRAAF.

Oh, genoeg bijzonders!
ORTENSIA.

Maar Dejanira! Zij is schoon, blank en rose
(maakt een gebaar ten teeken dat zij zich verft).

GRAAF.

Zij is geestig.
DEJANIRA.

Zoudt ge haar, wat geest betreft, bij ons willen vergelijken?
GRAAF.

Genoeg over haar. Mirandolina mag zijn gelijk ge wilt, doch zij staat mij aan, en zoo
ge op mijne vriendschap gesteld zijt, zult ge niets dan goeds van haar moeten zeggen,
anders doe ik, of ik u nooit gekend heb, rekent daarop.
ORTENSIA.

Oh, heer graaf, ik wil gaarne erkennen, dat Mirandolina eene Venus is.
DEJANIRA.

Zeker, zeker. En zij is geestig, heeft een aardig praatje...
GRAAF.

Nu lijkt ge mij beter.
ORTENSIA.

Zoo ge niet anders verlangt, dan zullen wij u gaarne pleizieren.
GRAAF.

Hé, zaagt ge, wie daar ging?
(kijkt door het raam in de gang of andere kamer).

ORTENSIA.

Ik zag eenen heer, ja.
GRAAF.

Dat is een tweede schoon type voor eene comedie.
ORTENSIA.

Hoe dat zoo?
GRAAF.

't Is er een, die de vrouwen haat.
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DEJANIRA.

De dwaas!
ORTENSIA.

Hij heeft gewis eene kwade herinnering aan de eene of andere vrouw.
GRAAF.

Och wat! hij is nimmer verliefd geweest. Hij heeft zich nimmer met vrouwen willen
ophouden, minacht ze allemaal, zelfs Mirandolina!
ORTENSIA.

Och arme! Zoo ik mijne kunsten eens beproefde, ik wed, dat hij dan wel anders zou
gaan denken!
DEJANIRA.

't Zou waarlijk de moeite waard zijn! Dat is een zaakje, dat ik ook gaarne op mij zou
nemen.
GRAAF.

Hoort eens, juffertjes. Wij zullen eene grap hebben. Zoo het u gelukt, hem 't hoofd
op hol te brengen, krijgt ge van mij een fraai geschenk.
ORTENSIA.

't Is mij niet te doen om eene belooning. Tot mijn eigen vermaak zou ik 't willen
ondernemen.
DEJANIRA

Wanneer mijnheer de graaf ons eens een pleizier wil doen,... doch in dit geval is het
onnoodig. Wij willen ons een weinig vermaken, zoolang onze kameraden er nog niet
zijn.
GRAAF.

Ik betwijfel, of ge iets zult uitrichten.
ORTENSIA.

Mijnheer de graaf heeft geen groote verwachting van ons.
DEJANIRA.

Wij mogen dan niet zoo bekoorlijk zijn als Mirandolina, doch wij kennen de wereld
toch wel een weinig.
GRAAF.

Zullen wij hem roepen?
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ORTENSIA.

Gelijk ge wilt.
GRAAF.

Hei! Is daar iemand?

Scène XI.
De KNECHT van den graaf en VORIGEN.

GRAAF
(tot den KNECHT).

Zeg aan den ridder van Ripafratta, dat ik hem verzoek bij mij te willen komen, dat
ik hem noodig moet spreken.
KNECHT.

De ridder is niet op zijne kamer, dat ik weet.
GRAAF.

Ik heb den ridder naar de keuken zien gaan. Je zult hem wel vinden.
KNECHT.

Ik ga.
(af).

GRAAF.

(Wat of hij toch in de keuken is gaan doen? Ik gis, Mirandolina eene schrobbeering
geven, omdat hij ontevreden was over het eten).
ORTENSIA.

Heer graaf, ik had mijnheer den markies verzocht, mij zijn schoenmaker te willen
zenden, doch ik vrees hem niet te zien.
GRAAF.

Verontrust u niet. Ik zal u den mijne sturen.
DEJANIRA.

Mij had de markies eenen zakdoek beloofd. Maar, ik zal er geenen hebben!
GRAAF.

Oh, zakdoeken zijn gemakkelijk te vinden.
DEJANIRA.
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De kwestie is, dat ik er bepaald behoefte aan heb.
GRAAF.

Zoo deze u lijkt, bedien u. Hij is rein.
(biedt haar zijn zijden zakdoek aan).

DEJANIEA.

Ik ben u zeer verplicht.
GRAAF.

Aha! Daar komt onze ridder. 't Is beter, dat ge uwe rol van dames blijft spelen, opdat
hij u aanhoore uit beleefdheid. Houdt u een weinig op den achtergrond, want wanneer
hij u ziet, gaat hij op de vlucht.
ORTENSIA.

Hoe is zijn naam?
GRAAF.

Ridder van Ripafratta, uit Toscane.
DEJANIRA.

Is hij gehuwd?
GRAAF.

Hij haat de vrouwen.
ORTENSIA.

Rijk?
(treedt achteruit).

GRAAF.

Zeer rijk.
DEJANIRA.

Vrijgevig?
(treedt achteruit).

GRAAF.

Tamelijk wel.
DEJANIRA.

Kom, kom mee.
(treedt nog meer achteruit).

ORTENSIA.

Een weinig tijd, en ge behoeft niet te twijfelen.
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Scène XII.
De RIDDER en VORIGEN.

RIDDER.

Hebt gij mij laten roepen, heer graaf?
GRAAF.

Ja, ik ben 't, die u lastig valt.
RIDDER.

Waarmede kan ik u van dienst zijn?
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GRAAF.

Deze twee dames hebben u van noode.
(wijst op de twee vrouwen, die dadelijk naar voren komen).

RIDDER.

Verontschuldigt mij, ik heb waarlijk geen tijd.
ORTENSIA.

Heer ridder, 't is niet mijne bedoeling u lang op te houden.
DEJANIRA.

Een enkel woord slechts, heer ridder.
RIDDER.

Ik bid u om verschooning, dames. Eene zeer dringende zaak...
ORTENSIA.

Binnen enkele minuten zijt ge van ons af.
DEJANIRA.

Een paar woorden slechts, mijnheer, dat is al.
RIDDER.

(Die vervloekte graaf!)
GRAAF.

Mijn waarde vriend, wanneer twee dames u dat verzoeken, eischt de beleefdheid,
dat ge haar aanhoort.
RIDDER
(met strakken ernst tot de vrouwen).

Ik vraag u vergeving. Waarmede kan ik u van dienst zijn?
ORTENSIA.

Zijt ge niet Toscaan van geboorte, heer ridder?
RIDDER.

Om u te dienen.
DEJANIRA.

Hebt ge ook vrienden in Florence?
RIDDER.

Vrienden en bloedverwanten.
DEJANIRA.

Weet dan, mijnheer...
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(tot ORTENSIA)

begin gij, lieve vriendin.
ORTENSIA.

Ik zal 't u vertellen, heer ridder... Ge moet dan weten, dat zich het geval voordoet...
RIDDER.

Toe dan, dames, ik bid u. Ik heb eene zaak, die spoed vereischt.
GRAAF.

Welaan, ik begrijp, dat mijne tegenwoordigheid niet gewenscht is, ik wil u uit de
verlegenheid helpen, dan kunt ge vrijuit spreken met den ridder.
(wil de kamer uitgaan).

RIDDER.

Neen, neen, mijn waarde, blijf... luister...
GRAAF.

Ik ken mijn plicht. Uw dienaar.
(vertrekt).

Scène XIII.
ORTENSIA, DEJANIRA en de RIDDER.

ORTENSIA.

Wees zoo goed en zet u.
RIDDER.

Excuseer mij, ik blijf liever staan.
DEJANIRA.

Zoo weinig vriendelijk tegenover dames?
RIDDER.

Ik verzoek u mij te zeggen, wat ge verlangt.
ORTENSIA.

Wij hebben uwe hulp, uwe protectie, uwe goedheid van noode.
RIDDER.

Wat is er geschied?
DEJANIRA.

Onze echtgenooten hebben ons verlaten.
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RIDDER.

Verlaten? Hoe! Wie zijn uwe echtgenooten?
(op hoogen toon)

DEJANIRA
(tot ORTENSIA).

't Is mij onmogelijk voort te gaan.
ORTENSIA.

(Hij is zoo barsch, dat ik er zelfs door in de war zou geraken).
RIDDER.
(wil vertrekken).

Dames, ik ben uw dienaar.
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ORTENSIA.

Hoe! Zoo wilt ge ons behandelen!
DEJANIRA.

En gij zijt een ridder?
RIDDER.

Ik vraag u verschooning. Ik ben iemand, die er zeer op gesteld is, met rust gelaten
te worden. Ik hoor, dat gij door uwe echtgenooten verlaten zijt. Dat is eene
geschiedenis, waarbij zich vele moeilijkheden zullen voordoen, en ik ben niet de
geschikte persoon hier op te treden. Ik leef op mezelf; dus, dames, ge moogt noch
op raad, noch op hulp van mijnen kant rekenen.
ORTENSIA.

Kom, laten wij er niet langer doekjes om winden.
DEJANIRA.

Ja, wij willen openhartig met u praten, heer ridder.
RIDDER.

Wat heeft dit alles te beduiden?
ORTENSIA.

Wij zijn geen echte dames.
RIDDER.

Oh neen?
DEJANIRA.

Mijnheer de graaf heeft eene grap willen uithalen.
RIDDER.

En de grap is geslaagd. Ik groet u.
(wil weggaan).

ORTENSIA.

Toef nog een oogenblik, heer ridder.
RIDDER.

Wat wilt ge?
DEJANIRA.

Laat ons een oogenblikje van uwe aangename conversatie genieten.
RIDDER.

Ik heb mijne bezigheden en geen tijd meer te verliezen.
ORTENSIA.

Wij willen u niet bestelen!
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DEJANIRA.

Wij zullen uw goeden naam niet in gevaar brengen.
ORTENSIA.

Wij weten, dat gij de vrouwen niet kunt verdragen.
RIDDER.

Zooveel te beter, dat ge 't weet. Ik groet u.
(wil weggaan).

ORTENSIA.

Maar luister toch, heer ridder: wij zijn geen vrouwen van wie gij last zult hebben.
RIDDER.

Wie zijt ge?
ORTENSIA.

Zeg jij 't, Dejanira.
DEJANIRA.

Gij kunt 't ook wel zeggen.
RIDDER.

Welaan, wie zijt gij?
ORTENSIA.

Wij zijn comediespeelsters.
RIDDER.

Comediespeelsters! Wel, wat zegt ge? Nu, dan vrees ik u niet meer. Ik heb zeer veel
op met uwe kunst.
ORTENSIA.

Wat meent ge daarmede? Verklaar u nader.
RIDDER.

Ik weet, dat ge veinst., op het tooneel en daarbuiten. En dus gewaarschuwd, behoef
ik u niet meer te vreezen.
DEJANIRA.

Mijnheer, buiten het tooneel kan ik niet veinzen.
RIDDER.
(tot DEJANIRA).

Ei, ei: Hoe heet ge? juffrouw Eerlijk?
DEJANIRA.

Ik heet...
RIDDER
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(tot ORTENSIA).

En gij, juffrouw Onschuld?
ORTENSIA.

Waarde heer ridder...
RIDDER
(tot ORTENSIA).

En kunt ge de lieden nogal goed villen?
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ORTENSIA.

Ik ben geen...
RIDDER
(tot ORTENSIA)

Hoe bejegent ge wel eenen Joris Goedbloed, juffertje?
DEJANIRA.

Ik behoor niet tot dezulken, die...
RIDDEER.

Ik ken uw taaltje ook wel.
ORTENSIA.

Die brave heer ridder!
(wil hem een arm geven).

RIDDER
(haar een tik op de hand gevend).

Afblijven met de kneukels.
ORTENSIA.

(Verdraaid! Hij heeft meer van eenen kinkel dan van eenen graaf).
RIDDER.

Kinkel beduidt boer. Ik begrijp u opperbest, en ge zijt een paar brutalen, dat wil ik
u wel vertellen.
DEJANIRA.

Dat durft ge zeggen?
ORTENSIA.

Tegen iemand als ik?
RIDDER
(tot ORTENSIA).

Prachtig, dat geverfde gezicht!
ORTENSIA.

Ezel!
RIDDER
(tot DEJANIRA).
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Prachtig, die valsche pruik!
DEJANIRA.

Ellendeling!
(beiden af).

Scène XIV.
De RIDDER, later zijn KNECHT.

RIDDER.

Heb ik ze niet netjes weggekregen? Wat dachten ze wel? Mij te vangen? De halzen!
Nu gaan ze den graaf de schoone geschiedenis vertellen. Zoo het waarlijk dames
waren, zou ik de vlucht dienen te nemen. Vrouwen? Ik verpletter ze met het grootste
genoegen der wereld. Doch Mirandolina heb ik toch niet kunnen verpletteren. Zij
heeft mij op zoo eene bekoorlijke wijze veroverd, dat ik mij schier gedwongen voel
haar te beminnen. Maar zij is eene vrouw en ik wil haar niet vertrouwen. Ik zal
weggaan. Morgen vertrek ik. Doch, zoo ik tot morgen wacht? Zoo ik vannacht nog
slaap in dit huis? Wie verzekert mij, dat Mirandolina mij dan niet te gronde richt?
(peinst).

Kom, ik wil een kloek besluit nemen.
KNECHT.

Mijnheer.
RIDDER.

Wat is er aan de hand?
KNECHT.

Mijnheer de markies wacht op u in uwe kamer; hij wenscht u te spreken.
RIDDER.

Wat wil die gek? Geld zal hij mij niet meer aftroggelen. Laat hij maar wachten,
wanneer hij er genoeg van krijgt, zal hij wel weer weggaan. Ga aan Fabrizio zeggen,
dat hij mij onmiddellijk de rekening brengt.
KNECHT

Tot uwen dienst.
(wil de kamer uitgaan.)

RIDDER.

Luister nog even. Zorg, dat binnen twee uren de koffers gereed zijn.
KNECHT.
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Wilt ge vertrekken?
RIDDER.

Ja, breng mij mijn degen en mijn hoed hier, zonder dat de markies het bemerkt.
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KNECHT.

Doch zoo hij mij de koffers ziet pakken?
RIDDER.

Zeg wat je wilt. Begrepen?
KNECHT.

(Och, wat spijt 't mij Mirandolina te moeten verlaten!)
RIDDER.

Ik heb waarlijk eene vreemde gewaarwording, nu ik van hier moet vertrekken, een
ongekend gevoel. Des te slimmer als ik zou blijven! Eene reden te meer spoedig dit
huis te verlaten. Vrouwen, vrouwen! Voortaan zal ik nog meer kwaad van u spreken!
Gij doet ons kwaad, zelfs wanneer ge meent ons goed te doen.

Scène XV.
FABRIZIO en VORIGEN.

FABRIZIO.

Is 't waar, mijnheer, dat ge de rekening wenscht?
RIDDER.

Ja, hebt ge haar meegebracht?
FABRIZIO.

De juffrouw is haar aan 't schrijven.
RIDDER.

Maakt zij de rekeningen op?
FABRIZIO.

Oh zeker, altijd. Ook toen haar vader nog leefde. Zij schrijft en rekent beter dan een
klerk.
RIDDER.

Waarlijk, eene buitengewone vrouw.
FABRIZIO.

Doch wilt ge zoo spoedig reeds vertrekken?
RIDDER.

Mijne zaken vereischen zulks.
FABRIZIO.

Ik bid u, aan mij te willen denken.
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RIDDER.

Breng mij de rekening en ik zal weten, wat mij te doen staat.
FABRIZIO.

Zal ik haar hier brengen?
RIDDER.

Hier ja, in mijne kamer kom ik voorloopig niet.
FABRIZIO.

Ge hebt gelijk; die lastige mijnheer de markies is in uwe kamer. De stumper! Hij is
verliefd op de waardin, doch hij mag zich de vingers naar haar likken. Mirandolina
moet mijne vrouw worden.
RIDDER
(op hoogen toon).

De rekening.
FABRIZIO.

Ik haal haar dadelijk
(af).

Scène XVI.
DE RIDDER alleen.

Al wat man is, is gek op Mirandolina! Geen wonder, dat ik 't ook begon beet te
krijgen. Doch ik vertrek, ik zal de kracht ertoe hebben... Wat zie ik? Mirandolina?
Wat wil zij van mij? Zij heeft een papier in de hand. Gewis brengt ze mij de rekening.
Wat moet ik doen? Deze laatste vuurproef zal ik dienen te doorstaan. Over twee uren
ben ik weg.

Scène XVII.
MIRANDOLINA met een papier in de hand en VORIGE

MIRANDOLINA
(triestig)

Heer ridder.
RIDDER.
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Wat is er, Mirandolina?
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MIRANDOLINA
(bij de deur staand).

Vergeef mij...
RIDDER.

Kom toch nader.
MIRANDOLINA.

Gij hebt uwe rekening gevraagd,... en die breng ik u.
(op triestigen toon).

RIDDER.

Geef haar mij.
MIRANDOLINA
(terwijl zij hem de rekening overhandigt, veegt zij zich de oogen af met haar schort).

Ziehier.
RIDDER.

Wat schort u? Schreit ge?
MIRANDOLINA.

't Is niets, mijnheer, ik heb wat rook in de oogen gekregen.
RIDDER.

Rook in de oogen? Ah zoo... hoeveel bedraagt de rekening?
(leest)

Twintig schellingen? Zoo billijk rekent ge? In vier dagen slechts twintig schellingen?
MIRANDOLINA.

Uwe rekening bedraagt niet meer.
RIDDER.

En de twee extra schoteltjes van vandaag staan niet opgeschreven?
MIRANDOLINA.

Wat ik schenk ben ik niet gewend op de rekening te schrijven.
RIDDER.

Dus die hebt ge mij geschonken?
MIRANDOLINA.

Vergeef mij de vrijheid. Aanvaard het als eene daad van...
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(bedekt haar oogen met de handen, alsof zij huilt).

RIDDER.

Maar wat scheelt u toch?
MIRANDOLINA.

Ik weet niet... of 't de rook is... of eene zinking op 't oog...
RIDDER.

Ik hoop toch, dat ge 't niet gekregen hebt, bij het bereiden van die kostelijke schoteltjes
voor mij!
MIRANDOLINA
(doet alsof zij haar tranen niet bedwingen kan).

Als dat zoo ware... zou ik 't... gaarne lijden.
RIDDER.
(Als ik niet wegga, dan...)

Zie eens hier... Mirandolina. Hier zijn twee dubloenen. Koop daarvan wat, om mij
te pleizieren... en vergeet mij...
(raakt in de war).

MIRANDOLINA
(zakt zonder een woord op een stoel neer, flauwgevallen).

RIDDER.

Mirandolina, zeg, Mirandolina. Eene flauwte! Zou ze mij dan liefhebben? Maar zoo
spoedig... Waarom ook niet? Ik bemin haar toch ook? Lieve Mirandolina... Is 't
mogelijk? Ik eener vrouw dierbaar? Maar zoo zij toch om mijnentwil in zwijm
gevallen is. Och, wat zijt ge schoon! Hadde ik toch iets om haar bij te brengen! Ik,
die nimmer met vrouwen omga, heb geene middeltjes, niets bij mij. Wie is daar? Is
er iemand? Vlug... Ik zal wat halen... Arm kind! God zegene je!
(gaat de kamer uit, komt later terug).

MIRANDOLINA.

Nu is hij toch verloren. De wapenen, waarmede wij de mannen overwinnen zijn er
vele. Doch wanneer ze zoo halsstarrig zijn, geeft eene flauwte den steeds
doeltreffenden genadeslag. Daar komt hij terug.
(zakt weer ineen als te voren).
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RIDDER
(keert terug met een kommetje met water).

Hier ben ik weer. Is zij nog niet bij kennis? Oh, ik ben er zeker van, dat zij mij bemint.
Zoo ik haar water in 't gezicht sprenkel, moet zij toch bijkomen.
(besprenkelt haar en zij beweegt zich)

Moed gehouden. Hier ben ik, lieveling. Ik ga vooralsnog niet weg.

Scène XVIII.
DE KNECHT met degen en hoed en VORIGEN.

KNECHT
(tot den ridder).

Ziehier uw degen en hoed.
RIDDER.

Weg.
KNECHT.

De koffers...
RIDDER.

Scheer je weg.
KNECHT.

Mirandolina...
RIDDER.

Ga weg, zeg ik je, of ik sla je je hersens in.
(dreigt hem met de kom. De knecht verdwijnt)

Komt zij nu nog niet bij? Haar voorhoofd is bezweet. Toe nu, lieve Mirandolina, een
weinig inspanning, doe uwe oogen open. Spreek vrijuit tegen mij.

Scène XIX.
DE MARKIES, de graaf en VORIGEN.
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MARKIES.

Heer ridder?
GRAAF.

Vriendlief?
RIDDER.

Vervloekte lieden!
MARKIES.

Mirandolina!
(Zenuwachtig rondloopend).

MIRANDOLINA.

Heèee!
(richt zich op).

MARKIES.

Door mij is zij weder bij kennis gekomen.
GRAAF.

Bravo, heer ridder!
MARKIES.

Bravo, mijnheer de vrouwenhater!
RIDDER.

De onbeschaamden!
GRAAF.

Zijt ge gestruikeld?
RIDDER.

Loopt naar den duivel, allebei!
(gooit de kom op den grond stuk voor de voeten van den graaf en den markies en loopt woedend
weg).

GRAAF.

De ridder is gek geworden.
(af)

MARKIES.

Voor deze beleediging eisch ik voldoening.
(verlaat de kamer).

MIRANDOLINA.
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Het doel is bereikt. zijn hart is in vuur en vlam. 't Eenige wat mij nog rest om mijne
overwinning te voltooien is, bekendheid te geven aan mijnen triomf, ter beschaming
van alle ingebeelde mannen en tot eer van ons geslacht.
(af)

Einde van het tweede bedrijf.
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Derde bedrijf.
Scène I.
Kamer van MIRANDOLINA met tafeltje en strijkgoed.
MIRANDOLINA, later FABRIZIO.

MIRANDOLINA.

Kom, 't is nu geen tijd meer voor vermaak. Ik moet aan mijn plichten. Eer dat dit
linnengoed geheel droog is, wil ik het strijken. Fabrizio!
FABRIZIO.

Wat belieft u?
MIRANDOLINA.

Doe mij een genoegen en breng mij een heeten bout.
FABRIZIO.

Ja, juffrouw
(ernstig, wil weer weggaan).

MIRANDOLINA.

Vergeef mij, dat ik je lastig val.
FABRIZIO.

Zoolang ik uw brood eet, ben ik verplicht u te dienen.
(wil weggaan)

MIRANDOLINA.

Blijf nog even: je bent niet verplicht mij in zulke zaken te dienen, doch ik weet, dat
je 't gaarne voor mij doet, en ik... maar neen, meer zeg ik niet.
FABRIZIO.

Wat mij aangaat, ik zou voor u door het vuur willen loopen. Doch, 't is al voor niet.
MIRANDOLINA.

Waarom is 't al voor niet? Ben ik zoo ondankbaar?
FABRIZIO.

Gij bekommert u niet om arme lieden en schept meer behagen in den adel.
MIRANDOLIMA.

Dwaas die je bent! Zoo ik je alles eens kon zeggen! Kom haal mij vlug den bout.
FABRIZIO.

Maar, zoo ik toch met mijne eigen oogen gezien heb...
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MIRANDOLINA.

Kom, kom, niet zooveel praatjes. Haal den bout.
FABRIZIO.

Ik ga reeds; ik wil u dienen, doch 't is voor niet.
(gaat)

MIRANDOLINA.

't Is gek met die mannen, hoe meer men van hen houdt, hoe slechter het uitkomt.
(doet alsof zij 't voor zich heen zegt, doch wil verstaan worden.)

FABRIZIO.
(zich omdraaiend, uiterst vriendelijk)

Wat zegt ge?
MIRANDOLINA.

Haal je den bout nu?
FABRIZIO.

Ja, ja, ik ga reeds. (Ik word er niet uit wijs. Dan haalt zij mij aan en dan stoot ze mij
weder terug. Ik word er niet uit wijs.)
(af).

Scène II.
MIRANDOLINA, later DE KNECHT van den ridder.

MIRANDOLINA.

De stakker! Hij moet mij wel dienen of hij wil of niet. 't Is om te lachen, zooals ik
de mannen om mijnen vinger kan winden! En die brave
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ridder, die zoo een groote vijand was van de vrouwen! Nu zou ik hem, zoo ik wilde,
tot de grootste dwaasheden kunnen brengen.
KNECHT.

Juffrouw?
MIRANDOLINA.

Wat is er, vriend?
KNECHT.

Mijn meester laat u groeten en vraagt, hoe ge 't maakt.
MIRANDOLINA.

Zeg hem, dat ik zeer wel ben.
KNECHT.

Mijn meester raadt u wat van deze Melissa-essence te drinken; het zal u goed doen,
zegt hij.
(geeft haar een gouden flaconnetje).

MIRANDOLINA.

Is deze flacon van goud?
KNECHT.

Van goud, ja, dat weet ik zeker.
MIRANDOLINA.

Waarom heeft de ridder mij deze Melissa-essence niet gegeven, toen die afschuwelijke
flauwte mij overviel?
KNECHT.

Omdat hij op dat oogenblik dezen flacon nog niet bezat.
MIRANDOLINA.

En waar heeft hij hem nu vandaan gehaald?
KNECHT.

Ik wil 't u in vertrouwen vertellen. Hij heeft mij om eenen goudsmid gestuurd: dezen
flacon heeft hij van den man gekocht en er twaalf dukaten voor betaald. Vervolgens
moest ik naar den apotheker gaan om deze essence te koopen.
MIRANDOLINA
(lacht hardop).

KNECHT.

Lacht ge?
MIRANDOLINA.
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Ik lach, omdat hij mij het geneesmiddel zendt, als ik al weder genezen ben!
KNECHT.

't Zal u een ander maal van nut zijn.
MIRANDOLINA.

Komaan, ik zal er wat van drinken als voorbehoedmiddel.
(drinkt)

Ziehier. Bedank uwen meester.
(wil hem den flacon geven)

KNECHT.

Oh neen, de flacon is voor u.
MIRANDOLINA.

Voor mij?
KNECHT.

Gewis. Mijn meester heeft hem voor u gekocht.
MIRANDOLINA.

Voor mij gekocht?
KNECHT.

Zeer zeker, voor u. Doch zeg niet, dat ik 't u verklapt heb.
MIRANDOLINA.

Geef uwen heer het flaconnetje terug, en zeg hem, dat ik hem bedank.
KNECHT.

Behoud het toch.
MIRANDOLINA.

Ik zeg u, geef het terug; ik wil het niet houden.
KNECHT.

Wilt ge den ridder dus beleedigen?
MIRANDOLINA.

Geen praatjes meer. Doe uwen plicht. Ziehier.
(geeft hem den flacon).

KNECHT.

Gelijk ge verkiest, ik zal het teruggeven. (Is 't mogelijk! Twaalf dukaten te weigeren!
Ik heb nog nimmer zoo eene vrouw ontmoet en ik zal ook niet licht eene tweede
vinden)
(af).
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Scène III.
MIRANDOLINA, later FABRIZIO.

MIRANDOLINA.

Oh, wat heeft hij 't te pakken! Wat heeft hij 't duchtig te pakken! Doch, daar het spel,
dat ik met hem gespeeld heb, niet om eigen profijt te doen is geweest, wil ik, dat hij
der vrouwen kracht erkent, zonder te kunnen zeggen, dat zij baatzuchtig en veil zijn.
FABRIZIO
(teruggetrokken, met strijkijzer in de hand).

Hier is de bout.
MIRANDOLINA.

Is hij goed heet?
FABRIZIO.

Ja, juffrouw, schroeiend heet; ik wou, dat ik dus verschroeid werd, zoodat er niets
van mij overbleef!
MIRANDOLINA.

Wat is er nu weer aan de hand?
FABRIZIO.

Die mijnheer de ridder stuurt u maar boodschappen, en geschenken... De knecht heeft
't mij verteld.
MIRANDOLINA.

Ja zeker, hij heeft mij een gouden flaconnetje willen schenken, en ik heb 't niet
aangenomen.
FABRIZIO.

Hebt ge 't niet aangenomen?
MIRANDOLINA.

Neen, vraag 't denzelfden knecht maar.
FABRIZIO.

Waarom hebt ge 't hem teruggestuurd?
MIRANDOLINA.

Omdat... Fabrizio... niets zeggen... Maar kom, laten wij over wat anders praten.
FABRIZIO.

Lieve Mirandolina, vergeef mij.
MIRANDOLINA.

Kom, ga nu en laat mij strijken.
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FABRIZIO.

Ik wil u niet beletten...
MIRANDOLINA.

Ga nog eenen bout voor mij warmen en breng hem mij, wanneer hij goed heet is.
FABRIZIO.

Ik ga... Geloof mij, als ik spreek van...
MIRANDOLINA.

Niets meer. Je zoudt mij boos maken.
FABRIZIO.

Ik zwijg reeds. (Zij is een dwarskopje, maar toch heb ik haar lief).
(af).

MIRANDOLINA.

Die is prachtig! Tegen Fabrizio beroem ik mij erop, het gouden flaconnetje van den
ridder geweigerd te hebben! Dat noem ik nog eens op eene keurige, handige wijze
van alles profijt weten te trekken, ware levenskunst! Men zal van mij moeten getuigen,
dat ik in doorzicht mijn geslacht eer aandoe
(gaat voort met strijken).

Scène IV.
DE RIDDER en VORIGE.

RIDDER
(voor zich heen pratend, terwijl hij opkomt).

Daar is zij. Ik wou niet komen, doch de duivel heeft me hierheen gesleept.
MIRANDOLINA
(ziet hem met een schuin oog, maar strijkt verder, zegt zacht voor zich heen):

Daar is hij, daar is hij.
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RIDDER.

Mirandolina?
MIRANDOLINA
(strijkt).

Oh, heer ridder! Uwe dienaresse.
RIDDER.

Hoe maakt ge 't?
MIRANDOLINA.

Uitstekend, mijnheer.
(strijkt zonder hem aan te zien).

RIDDER.

Ik heb mij over u te beklagen.
MIRANDOLINA
(even opkijkend)

Hoezoo, mijnheer?
RIDDER.

Waarom hebt ge dat flaconnetje niet willen aannemen?
MIRANDOLINA
(strijkt).

Wat zou ik er mede moeten doen?
RIDDER.

U ervan bedienen, wanneer ge 't noodig hebt.
MIRANDOLINA.

Maar, Gode zij dank, is het geene dagelijksche gewoonte van mij in zwijm te vallen.
Dat is mij nu heden overkomen, doch 't zal niet weer gebeuren.
(gaat steeds voort met strijken)

RIDDER.

Lieve Mirandolina, ik zou niet gaarne willen, dat ik de oorzaak geweest ware van
dat akelige ongeval.
MIRANDOLINA.

Toch vrees ik, dat juist gij de oorzaak ervan geweest zijt.
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(strijkt).

RIDDER
(hartstochtelijk)

Ik? Waarlijk?
MIRANDOLINA.

Gij hebt mij dien ellendige Bourgognewijn laten drinken, en die heeft 't mij gedaan.
(strijkt met grooten ijver).

RIDDER
(staat verslagen).

Is 't mogelijk?
MIRANDOLINA.

't Is niet anders. Nooit meer kom ik bij u in uwe kamer.
(strijkt).

RIDDER
(teeder).

Ik versta u. In mijne kamer wilt ge niet meer komen? Ik begrijp wat daarachter steekt,
ik begrijp 't zeer wel. Doch, ge kunt er gerust komen, ge zult 't er naar uwen zin
hebben.
MIRANDOLINA.

Deze bout is niet warm meer.
(roept hard in de richting van de deur).

Fabrizio! breng mij den anderen bout, als hij heet is.
RIDDER.

Doe mij genoegen en neem den flacon aan.
MIRANDOLINA
(strijkt en zegt op kouden onverschilligen toon):

Waarlijk, heer ridder, geschenken aanvaard ik niet.
RIDDER.

En ge hebt ze wel aanvaard van den graaf van Albafiorita?
MIRANDOLINA.

Noodgedwongen, om hem niet te mishagen.
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(strijkt)

RIDDER.

En mij zoudt ge wel willen mishagen?
MIRANDOLINA.

Wat deert het u, of eene vrouw u mishaagt? Gij kunt toch de vrouwen niet verdragen.
RIDDER.

Ach, Mirandolina, nu kan ik dat niet meer zeggen!
MIRANDOLINA.

Heer ridder, wanneer is 't nieuwe maan?
RIDDER.

Deze verandering in mij is geene maanziekte, doch een wonder, dat gij door uwe
schoonheid en uwe groote bekoorlijkheid verricht hebt.
MIRANDOLINA
(lacht luid en strijkt).

RIDDER.

Lacht ge nu?
MIRANDOLINA.

En waarom zou ik niet lachen? Gij spot met mij en ik zou niet mogen lachen?
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RIDDER.

Welzoo, schalk, spot ik met u? Toe nu, neem het flaconnetje aan.
MIRANDOLINA

Neen, dank u, dank u.
(strijkt)

RIDDER.

Neem het aan, zoo ge me niet toornig wilt maken.
MIRANDOLINA
(roept hard, met overdrijving):

Fabrizio! De bout!
RIDDER
(boos).

Neemt ge 't, of neemt ge 't niet?
MIRANDOLINA.

Hier, vlug!
(Neemt den flacon aan en gooit hem, met minachting, in de mand met strijkgoed).

RIDDER.

Zóó gaat ge er mede om?
MIRANDOLINA
(roept op dezelfde manier)

Fabrizio!

Scène V.
FABRIZIO met het ijzer en VORIGEN.

FABRIZIO.

Hier ben ik al.
(als hij den ridder gewaar wordt, toont hij jaloezie)
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MIRANDOLINA.

Is hij goed heet?
FABRIZIO.
(terughoudend)

Ja, juffrouw.
MIRANDOLINA
(tot Fabrizio, met teederheid in haar stem)

Wat schort je? Is er iets wat je hindert?
FABRIZIO
(als voren)

Niets, juffrouw, niets.
MIRANDOLINA
(als voren).

Voel je je niet wel?
FABRIZIO.

Geef mij den anderen bout, zoo ge wilt, dat ik hem op 't vuur zet.
MIRANDOLINA
(als voren).

Waarlijk ik vrees, dat je ziek bent.
RIDDER.

Kom, geef hem den bout en laat hem gaan.
MIRANDOLINA
(tot den ridder).

Ik ben op hem gesteld, weet ge. Hij is mijn trouwe dienaar.
RIDDER
(zich verbijtend, zacht in zichzelf:)

Ik houd 't niet uit!
MIRANDOLINA
(geeft het ijzer aan Fabrizio)

Hier, beste, warm het weder.
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FABRIZIO
(met teederheid)

Juffrouw Mirandolina...
MIRANDOLINA
(jaagt hem weg)

Toe nu, haast je.
FABRIZIO.

(Wat is dàt voor leven! Ik kan 't niet langer uithouden).
(af)

Scène VI.
DE RIDDER en MIRANDOLINA.

RIDDER.

Ge zijt wel bezorgd voor uwen knecht, mejuffffrouw!
MIRANDOLINA.

Wat wilt ge daarmede zeggen?
RIDDER.

't Is duidelijk, dat ge van hem gecharmeerd zijt.
MIRANDOLINA.

Ik verliefd op mijnen knecht? Een schoon compliment maakt ge mij, heer ridder,
doch zóó slechten smaak heb ik niet. Als ik aan de liefde wou doen, zou ik niet zoo
een slecht gebruik maken van mijnen tijd.
(strijkt).

RIDDER.

Gij verdient de liefde van eenen koning.
MIRANDOLINA
(strijkt).

Van schoppenkoning of van hartenkoning?
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RIDDER.

Neen, laten wij ernstig praten, Mirandolina, de scherts laten varen.
MIRANDOLINA.

Ge hebt slechts te spreken, ik luister.
(strijkt).

RIDDER.

Kunt ge niet eens even ophouden met dat strijken?
MIRANDOLINA.

Oh, neen, mijnheer! Er is mij veel aan gelegen, dit goed vóór morgen gereed te
hebben.
RIDDER.

Aan dit strijkgoed is u dus meer gelegen dan aan mij?
MIRANDOLINA.

Zeer zeker.
(strijkt)

RIDDER.

En dat durft ge erkennen?
MIRANDOLINA.

Gewis. Want dit goed heb ik noodig en op u kan ik in 't geheel niet rekenen.
(strijkt)

RIDDER.

Integendeel, gij kunt vrij over mij beschikken.
MIRANDOLINA.

Och! en gij kunt de vrouwen niet verdragen!
RIDDER.

Kwel mij niet langer! Gij hebt u voldoende gewroken. Ik heb achting voor u en ik
heb achting voor alle vrouwen van uwe soort, zoo die er zijn. Ik heb achting voor u,
ik heb u lief en bid u: heb medelijden.
MIRANDOLINA.

Ja, ja, 't is goed!
(door het haastige strijken valt er een manchet).

RIDDER
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(raapt de manchet op en geeft hem haar)

Geloof mij...
MIRANDOLINA.

Geef u geen moeite.
RIDDER.

Gij zijt waard gediend te worden.
MIRANDOLINA
(lacht hardop).

RIDDER.

Lacht ge?
MIRANDOLINA.

Ik lach, omdat gij den spot met mij drijft.
RIDDER.

Mirandolina, ik kan 't niet uithouden.
MIRANDOLINA.

Voelt ge u onwel?
RIDDER.

Ja, ik kan niet meer.
MIRANDOLINA.

Hier hebt ge uwe Melissa-essence.
(werpt hem achteloos het flaconnetje toe)

RIDDER.

Wees niet zoo wreed, Mirandolina. Geloof mij, ik heb u lief, ik zweer 't u.
(Wil haar hand nemen en zij raakt hem even aan met het heele ijzer).

Au!
MIRANDOLINA.

Vergeef mij, ik deed 't niet met opzet.
RIDDER.

Och wat, dit heeft niets te beduiden! Gij hebt mij erger wond toegebracht.
MIRANDOLINA.

Waar mijnheer?
RIDDER.

In mijn hart.
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MIRANDOLINA
(roept lachend)

Fabrizio?
RIDDER.

Och toe, roep hem niet.
MIRANDOLINA.

Maar als ik toch om een anderen bout verlegen ben...
RIDDER.

Wacht... (ach neen...) ik zal mijnen knecht roepen.
MIRANDOLINA.
(wil Fabrizio roepen)

Fabri...
RIDDER.

Voor den drommel. Als hij komt, sla ik hem de hersens in.
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MIRANDOLINA.

Wel nu, nog mooier! Zou ik mij niet van mijn eigen personeel mogen bedienen?
RIDDER.

Roep een ander. Hem kan ik niet luchten.
MIRANDOLINA.

Gij lijkt mij wat te ver te gaan, heer ridder
(zij treedt iets achter uit, van de tafel af, met het ijzer in de hand).

RIDDER.

Vergeef mij... ik ben buiten mijzelve.
MIRANDOLINA.

Ik zal naar de keuken gaan, dat zal u rust geven.
RIDDER.

Neen, liefste, blijf hier.
MIRANDOLINA
(loopt heen en weer).

(Een gekke geschiedenis!)
RIDDER.

Erbarm u over mij.
(loopt achter haar aan)

MIRANDOLINA
(loopt heen en weer).

Mag ik niet roepen wien ik verkies?
RIDDER
(achter haar aan).

Ik wil 't u bekennen. Ik ben jaloersch van hem.
MIRANDOLINA
(loopend).

(Hij loopt mij achterna gelijk een schoothondje).
RIDDER.

Dit is de eerste maal, dat ik ondervind wat liefde is.
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MIRANDOLINA
(loopend)

Niemand heeft mij ooit iets bevolen!
RIDDER.
(volgt haar).

Ik beveel u ook niet, ik smeek u.
MIRANDOLINA
(wendt zich verstoord om).

Maar wat wilt ge dan van mij?
RIDDER.

Liefde, erbarmen, mededoogen.
MIRANDOLINA.

Een man, die vanochtend nog de vrouwen haatte, smeekt nu om liefde en
mededoogen? Ik wil hem geene aandacht schenken, 't kan niet zijn, ik geloof hem
niet. Ik zal hem leeren de vrouwen te verachten!
(af)

Scène VII.
DE RIDDER alleen.

Gevloekt zij het oogenblik, waarin ik begonnen ben acht op haar te slaan! Ik ben in
de val geloopen, en er is geen middel tot redding meer!

Scène VIII.
DE MARKIES en VORIGE.

MARKIES.

Heer ridder, gij hebt mij beleedigd.
RIDDER.

Vergeef mij; het was een ongeluk.
MARKIES.

Ik sta verbaasd over u.
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RIDDER.

Eigenlijk heeft de kom u niet geraakt.
MARKIES.

Een druppel water heeft eene vlek op mijn buis veroorzaakt.
RIDDER.

Ik zeg u nogmaals: vergeef mij.
MARKIES.

't Is eene onbeschaamdheid.
RIDDER.

't Was geen moedwil; voor de derde maal zeg ik u: vergeef mij.
MARKIES.

Ik eisch voldoening.
RIDDER.

Zoo gij mijne verontschuldigingen niet wilt aanvaarden en voldoening eischt, welnu,
ik ben bereid, ik ben niet bang voor u.
MARKIES
(op anderen toon).

Ik vrees, dat deze vlek er niet uit zal gaan, dat is 't wat mij toornig maakt.

Groot Nederland. Jaargang 15

55

RIDDER
(met verachting).

Wat wilt ge meer, dan dat een ridder u zijne verontschuldigingen aanbiedt?
MARKIES.

Zoo gij 't niet met opzet gedaan hebt, laten wij er dan niet meer over praten.
RIDDER.

Ik zeg u nogmaals, dat ik bereid ben u alle mogelijke voldoening te geven.
MARKIES.

Komaan, praat er niet meer van.
RIDDER.

Een fraai soort ridder!
MARKIES.

Wel, nu nog mooier! Mijne woede is geweken en nu begint gij!
RIDDER.

Gij hebt mij juist in een opperbest humeur aangetroffen!
MARKIES.

Ik begrijp de reden, ik ben met u begaan.
RIDDER.

Ik bemoei mij niet met uwe zaken.
MARKIES.

Mijnheer de vrouwenhater, ge zijt er in geloopen, hè?
RIDDER.

Ik? Hoezoo?
MARKIES.

Ja, ja, ge zijt verliefd...
RIDDER.

De duivel hale u...
MARKIES.

Wat baat het u, 't te verbergen?
RIDDER.

Laat mij met rust, of het zal u berouwen!
(af).
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Scène IX.
MARKIES alleen.

Hij is verliefd en hij wil het niet weten, hij schaamt zich erover. Misschien wil hij 't
niet weten, omdat hij bang is voor mij, huiverig zich mijnen medeminnaar te noemen.
Wat is dat spijtig van die vlek, wist ik 't er maar uit te krijgen! Vrouwen hebben
gewoonlijk wel het een of ander middeltje om vlekken weg te maken.
(zoekt op het tafeltje en in de mand)

Wat is dat voor een fraai flaconnetje? Zou 't van goud zijn, of verguld? Wis is 't
verguld, zoo 't van goud ware, zou zij het hier niet zoo achteloos laten liggen. Wie
weet is er geen brandewijn in, dat zou uitnemend zijn om de vlek weg te maken.
(doet het fleschje open, ruikt er aan en proeft ervan)

't Is zoowaar Melissa-essence. Wellicht is dat ook goed; ik wil 't beproeven.

Scène X.
DEJANIRA en VORIGE.

DEJANIRA.

Wat doet gij hier zoo alleen, mijnheer de markies? Zien wij u nimmer?
MARKIES.

Oh, mevrouw de gravin. 't Was juist mijn plan, u te bezoeken.
DEJANIRA.

Wat waart ge aan 't doen?
MARKIES.

Dat zal ik u vertellen. Ik ben zeer gesteld op netheid. Dit vlekje wou ik uit mijn buis
maken.
DEJANIRA.

Waarmede, mijnheer?
MARKIES.

Met deze Melissa-essence.
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DEJANIRA.

Oh, maar, daarvoor is Melissa-essence niet dienstig, de vlek zou er integendeel
grooter door worden.
MARKIES.

Waarmede moet ik 't dan doen?
DEJANIRA.

Ik ken een geheim om vlekken uit te maken.
MARKIES.

Zoudt ge 't mij willen leeren?
DEJANIRA.

Gaarne. Zoo ge mij eenen rijksdaalder geeft, neem ik op mij de vlek geheel en al te
doen verdwijnen, zóó dat men niet eens meer zien kan, waar ze geweest is.
MARKIES.

Is daar een rijksdaalder voor noodig?
DEJANIRA.

Ja, bepaald. Vindt ge dat veel?
MARKIES.

Ik wil liever eerst de Melissa-essence beproeven.
DEJANIRA.

Smaakt ze goed die essence? Vergun mij.
MARKIES
(geeft haar het fleschje)

Kostelijk. Wilt ge ze eens proeven?
DEJANIRA
(proeft ervan).

Ik kan toch nog betere maken.
MARKIES.

Kunt gij essences bereiden?
DEJANIRA.

Zeker, mijnheer, ik versta mij op van alles.
MARKIES.

Goed zoo, dat mag ik hooren.
DEJANIRA.

Of dit flaconnetje van goud is?
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MARKIES.

Kunt ge dat niet zien? Zonder twijfel is het goud. (Zij kan geen goud van verguld
onderscheiden!)
DEJANIRA.

Is het van u, heer markies?
MARKIES.

Van mij; doch van u, zoo ge wilt.
DEJANIRA.

Ik ben u zeer verplicht.
(steekt het in haar zak)

MARKIES.

Ge schertst toch, nietwaar?
DEJANIRA.

Hoe? hebt ge 't mij niet geschonken.
MARKIES.

't Is niets voor u, een bagatel. Ik zal u iets van meer waarde geven, zoo ge wilt.
DEJANIRA.

Neen, zeker niet, 't is reeds te veel. Ik dank u, heer markies.
MARKIES.

Luister, ik wil u wat zeggen... in vertrouwen. Het is geen goud, 't is verguld.
DEJANIRA.

Des te beter! 't Is mij liever dan dat het goud ware. En dan... alles wat uit uwe handen
komt heeft waarde.
MARKIES.

't Is wel, behoud 't, zoo ge wilt. (Ik zal 't Mirandolina moeten vergoeden. Hoeveel
zou het waard kunnen zijn? Een philippus?)
DEJANIRA.

Mijnheer de markies is een mild ridder.
MARKIES.

Ik schaam mij zulke bagatellen te schenken, 't zou mij liever zijn zoo het flaconnetje
van goud ware.
DEJANIRA
(haalt den flacon te voorschijn)

't Heeft waarlijk allen schijn van goud. Een ieder zou het er voor houden.
MARKIES.
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't Is waar, dat ieder, die er geen verstand van heeft, het voor goud zou kunnen houden.
Doch ik zie 't aanstonds.
DEJANIRA.

Aan het gewicht zou men ook zeggen, dat het goud is.
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MARKIES.

Toch is het zoo niet.
DEJANIRA.

Ik zal het aan mijne vriendin laten zien.
MARKIES.

Hoor eens mevrouw de gravin, laat het Mirandolina niet zien. Zij is eene babbelaarster.
Ik weet niet, of ge mij verstaat?
DEJANIRA.

Ik versta u zeer wel. Ik wil 't alleen aan Ortensia laten zien.
MARKIES.

Aan de barones?
DEJANIRA.

Ja, ja, aan de barones.
(gaat lachend weg)

Scène XI.
DE MARKIES, later DE KNECHT van den ridder.

MARKIES.

Zij lacht gewis, omdat zij mij op zoo handige wijze dat flaconnetje heeft weten af te
zetten. 't Zou een gek geval zijn, zoo het van goud ware! Maar, ik zal 't wel in orde
maken! Als Mirandolina het flaconnetje terug wenscht, zal ik 't haar wel betalen,
zoodra ik geld heb.
KNECHT
(zoekt op het tafeltje).

Waar of het toch zijn mag?
MARKIES.

Wat zoekt ge, vriend?
KNECHT.

Ik zoek een flaconnetje met Melissa-essence. Juffrouw Mirandolina wil het hebben.
Zij zegt, het hier te hebben laten liggen, doch ik vind 't niet.
MARKIES.

Was het een verguld flaconnetje?
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KNECHT.

Neen, mijnheer, het was van goud.
MARKIES.

Van goud?
KNECHT.

Wis en zeker. Ik heb 't zien koopen, voor twaalf dukaten.
MARKIES.

(Groote gôon!) Hoe is 't mogelijk, een gouden flacon zoo te laten liggen!
KNECHT.

Zij heeft het vergeten. Doch ik vind 't niet.
MARKIES.

't Lijkt mij toch zeer onwaarschijnlijk, dat het goud was.
KNECHT.

't Was goud, ik verzeker 't u. Heeft uwe excellentie het wellicht gezien?
MARKIES.

Ik?... ik heb niets gezien.
KNECHT.

Welnu, ik zal haar zeggen, dat ik 't niet vind. Eigen schuld. Zij had 't in den zak
moeten steken.
(af).

Scène XII.
DE MARKIES, later DE GRAAF.

MARKIES.

Och, ik arme markies van Forlipopoli! Een gouden flacon ter waarde van twaalf
dukaten, voor verguld verslijten en wegschenken! Welke moet mijne houding zijn
in deze geschiedenis? Zoo ik het flaconnetje terugverlang van de gravin, maak ik
mij belachelijk tegenover haar; en als Mirandolina er achter komt, dat ik 't gehad
heb, is mijne waardigheid in gevaar. Ik ben een fatsoenlijk man. Ik dien het te
vergoeden; doch ik heb geen geld.
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GRAAF.

Wat zegt ge, mijnheer de markies, van het schoone nieuws?
MARKIES.

Welk schoone nieuws?
GRAAF.

De barsche ridder, de vrouwenhater is verliefd op Mirandolina.
MARKIES.

Dat doet mij genoegen. Zijns ondanks erkent hij dus de verdiensten van deze vrouw,
hij ziet in, dat ik mij niet door eene onwaardige laat inpakken. En nu boet hij op deze
wijze zijne onbeschaamdheid.
GRAAF.

Maar, zoo Mirandolina zijne liefde nu eens beantwoordt?
MARKIES.

Dat kan niet zijn. Zulk een onrecht zal zij mij niet aandoen. Zij weet, wie ik ben en
wat ik voor haar gedaan heb.
GRAAF.

Ik heb heel wat meer voor haar gedaan dan gij. Doch het is al voor niet geweest.
Mirandolina heeft den ridder van Ripafratta voor zich weten te winnen. Zij heeft
hem attenties bewezen, die zij noch voor u, noch voor mij ooit gehad heeft. Zoo ziet
men dus, dat, waar men met vrouwen te doen heeft, wie zich de meeste moeite geeft,
't minst beloond wordt. Den spot drijvend met wien haar bemint, loopen zij, wien
haar veracht, achterna.
MARKIES.

Als dat zoo ware... doch het kan niet zijn.
GRAAF.

Waarom kan 't niet zijn?
MARKIES.

Zoudt gij den ridder bij mij willen vergelijken?
GRAAF.

Hebt gijzelf haar niet bij den ridder aan tafel zien zitten? Heeft zij bij ons ooit zulk
eene daad van vertrouwelijkheid gedaan? Hij heeft extra fijn linnen gekregen. Hij
werd aan tafel het eerst van allen bediend. Voor hem bereidt zijzelve lekkere
schoteltjes. De knechts zien alles en praten. Fabrizio trilt van jaloezie. En dan, die
bezwijming, 't zij echt of geveinsd, is die geen blijk van liefde?
MARKIES.

Hoe? Hem worden fijne schoteltjes voorgezet en mij taai ossevleesch en pappige
rijstesoep? Ja, ge hebt gelijk, dit is eene beleediging aan mijnen rang en stand.
GRAAF.
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En ik, die zooveel voor haar uitgegeven heb?
MARKIES.

En ik, die haar steeds geschenken gegeven heb? Ik heb haar zelfs van mijnen
kostelijken Cypruswijn laten drinken. De ridder heeft zeker niet half zooveel voor
haar gedaan als wij beiden.
GRAAF.

Doch hij heeft haar ook een geschenk gegeven, twijfel er maar niet aan.
MARKIES.

Is 't waarlijk? Wat heeft hij haar dan gegeven?
GRAAF.

Een gouden flacon met Melissa-essence.
MARKIES.

(Och arm!) Hoe weet ge dat?
GRAAF.

Zijn knecht heeft het aan den mijne verteld.
MARKIES.

('t Wordt hoe langer hoe gekker. Nu krijg ik 't met den ridder aan den stok.)
GRAAF.

Ik zie nu in, dat Mirandolina eene ondankbare is en ik wil niets meer met haar te
maken hebben. Ik wil deze herberg verlaten.
MARKIES.

Gij hebt gelijk.
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GRAAF.

En gij, een zoo voornaam ridder als gij, moest met mij medegaan.
MARKIES.

Maar... waarheen zou ik moeten gaan?
GRAAF.

Ik zal wel een onderkomen voor u vinden, laat dat maar aan mij over.
MARKIES.

Een onderkomen... waar bijvoorbeeld?
GRAAF.

Wij zullen onzen intrek nemen bij een van mijne boeren. 't Zal ons niets kosten.
MARKIES.

Welaan, gij zijt zoo een goed vriend voor mij, dat ik geen neen wil zeggen.
GRAAF.

Laten wij dan gaan en dus de ondankbaarheid van deze vrouw wreken.
MARKIES.

Ja, laten wij vertrekken. (Maar... hoe moet ik dan met dat flaconnetje doen? Ik ben
fatsoenlijk man, en mag mij niet aan eene oneerlijke handelwijze schuldig maken!)
GRAAF.

Heb geen wroeging, heer markies, vertrekken wij van hier. Doe mij dit genoegen en
beschik vrij over mij, waar ik kan, zal ik u helpen.
MARKIES.

Ik wil u wat in vertrouwen mededeelen, doch niemand mag er iets van weten. Mijn
rentmeester is somwijlen nalatig in het overmaken van mijn geld...
GRAAF.

Zijt ge Mirandolina wellicht iets schuldig?
MARKIES.

Dat is 't... twaalf dukaten.
GRAAF.

Twaalf dukaten? Dan moet ge haar sedert maanden niet betaald hebben.
MARKIES.

Het is zoo, twaalf dukaten ben ik haar schuldig. Ik kan niet van hier vertrekken zonder
haar te betalen. Zoo gij mij het genoegen zoudt willen doen...
GRAAF.

Gaarne
(haalt zijn beurs te voorschijn)
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Hier hebt ge twaalf dukaten.
MARKIES.

Wacht een oogenblik... Nu ik mij goed bedenk... zijn 't er dertien. (Ik wil den ridder
ook zijn dukaat teruggeven).
GRAAF.

Twaalf of dertien, dat blijft voor mij hetzelfde. Ziehier.
MARKIES.

Ik zal ze u zoo spoedig mogelijk teruggeven.
GRAAF.

Behoud ze zoolang ge wilt. Aan geld ontbreekt 't mij niet en, om mij op haar te
wreken, zou ik wel duizend dubloenen willen geven.
MARKIES.

Ja, zij is waarlijk zeer ondankbaar. Ik heb zooveel voor haar gekocht en dan durft
zij mij nog op deze wijze behandelen!
GRAAF.

Ik wil hare herberg te gronde richten. Die twee comediespeelsters zijn al weg door
mijn toedoen.
MARKIES.

Welke twee comediespeelsters?
GRAAF.

Ortensia en Dejanira.
MARKIES.

Hoe! Zijn zij geene adellijke dames?
GRAAF.

Welneen, comedianten. Hare makkers zijn gekomen en nu is 't uit met het sprookje.
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MARKIES.

(Mijn flacon!) Waar logeeren zij nu?
GRAAF.

In een huis naast de comedie.
MARKIES.

(Ik wil terstond mijn flaconnetje gaan opeischen).
(af).

GRAAF.

Op Mirandolina wil ik mij op deze wijze wreken. Doch de ridder, die mij dus door
zijn veinzen heeft weten te bedriegen, zal mij ook rekenschap dienen te geven.
(af).

Scène XIII.
Kamer met drie deuren.
MIRANDOLINA alleen.

Lieve deugd! Ik ben in een leelijk parket! Als ik den ridder ontmoet, ben ik er bij!
Razend is hij! Ik zou niet gaarne willen, dat de duivel hem hierheen voerde! Ik zal
deze deur afsluiten.
(draait de sleutel van de deur, waardoor zij binnengekomen is, om)

Haast zou ik berouw krijgen van wat ik gedaan heb. 't Is waar, ik heb mij uitstekend
vermaakt met mij zóó na te laten loopen door zulk een hoogmoedig man, door eenen
vrouwenhater, doch nu hij eenen razenden Roland gelijk is, loopt mijn goede naam
gevaar, ja zelfs mijn leven. Er zullen groote dingen moeten gebeuren. Ik ben alleen,
ik heb niemand, die aangewezen is mij te verdedigen. Of 't zou die goede Fabrizio
moeten zijn, hij zou mij nu uitnemende diensten kunnen bewijzen... Ik zal hem
beloven hem te trouwen... Maar, beloven, beloven... hij zal mijne beloften eindelijk
moe zijn en mij niet meer gelooven... 't Ware haast beter hem werkelijk te trouwen.
Wel beschouwd zouden door een huwelijk met hem mijne belangen gebaat, mijn
goede naam gedekt zijn, zonder dat het afbreuk zou doen aan mijne vrijheid.

Scène XIV.
DE RIDDER achter de deur. MIRANDOLINA en later FABRIZIO (DE RIDDER klopt aan de deur).
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MIRANDOLINA.

Er wordt geklopt, aan deze deur, wie mag dat zijn?
(zij nadert de deur).

RIDDER
(van achter de deur).

Mirandolina.
MIRANDOLINA.
(Daar is hij!)

RIDDER.
(als voren)

Mirandolina, doe open.
MIRANDOLINA.

(Open doen? Zoo onnoozel zal ik niet zijn!) Wat is er van uwen dienst, heer ridder?
RIDDER.

Doe mij open.
MIRANDOLINA.

Wees zoo goed naar uwe kamer te gaan en mij daar af te wachten; aanstonds ben ik
bij u.
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RIDDER
(als voren).

Waarom wilt ge mij niet open doen?
MIRANDOLINA.

Er komen gasten. Doe mij genoegen en ga naar uwe kamer, ik kom aanstonds bij u.
RIDDER.

Ik zal gaan, doch zoo ge niet komt, wee uw gebeente!
(af)

MIRANDOLINA.

Zoo ge niet komt, wee uw gebeente! Wee mijn gebeente, zoo ik er heenging. De
zaak wordt hoe langer hoe slimmer. Ik wil al het mogelijke doen om het kwaad te
verhelpen. Is hij weg?
(Kijkt door het sleutelgat.

Ja, ja, hij is weg. Nu wacht hij mij in zijne kamer. Maar ik ga er niet heen!
(gaat naar een andere deur).

Zeg! Fabrizio! - 't Zou wat schoons zijn, zoo Fabrizio zich nu wreekte en mij niet
wou trouwen... Kom, daar is geen gevaar voor. Ik houd er zoodanige maniertjes op
na, dat de mannen wel moeten bezwijken, al waren ze van steen.
(roept aan een andere deur)

Fabrizio?
FABRIZIO.

Hebt gij geroepen?
MIRANDOLINA.

Kom eens hier, ik wil je wat in vertrouwen vertellen.
FABRIZIO.

Hier ben ik al.
MIRANDOLINA.

Dit wou ik je zeggen: 't is gebleken, dat de ridder van Ripafratta verliefd is op mij.
FABRIZIO.

Oh, dat heb ik wel gemerkt.
MIRANDOLINA.

Ja waarlijk? Ik had er nimmer iets van gemerkt.
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FABRIZIO.

Hebt ge er niets van gemerkt? Hebt ge niet gezien, toen gij aan 't strijken waart, wat
voor gezichten hij trok? Hoe jaloersch hij van mij was?
MIRANDOLINA.

Och, ik ben eene argelooze vrouw en ik neem de zaken koeltjes op. Maar nu, Fabrizio,
heeft hij dingen tegen mij gezegd, die mij waarlijk hebben doen blozen.
FABRIZIO.

Ziet ge, dat komt nu omdat gij eene jongedochter zijt, zonder vader, zonder moeder,
zonder iemand. Zoo ge getrouwd waart, zou 't wel anders zijn.
MIRANDOLINA.

Welnu, ik zie in, dat je gelijk hebt en ik denk erover te trouwen.
FABRIZIO.

Denk aan wat uw vader gezegd heeft.
MIRANDOLINA.

Ja, daar denk ik aan.

Sècne XV.
DE RIDDER buiten de kamer en VORIGEN. DE RIDDER klopt aan dezelfde deur, waar hij eerst
was.

MIRANDOLINA
(tot Fabrizio).

Er wordt geklopt.
FABRIZIO
(vraagt luid in de richting der deur).

Wie klopt daar?
RIDDER
(van achter de deur)

Doe open.
MIRANDOLINA
(tot Fabrizio)

De ridder.
FABRIZIO
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(loopt naar de deur om open te doen)

Wat wenscht ge?
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MIRANDOLINA.

Wacht, tot ik weg ben.
FABRIZIO.

Waarvoor zijt ge bevreesd?
MIRANDOLINA.

Ik weet niet, beste Fabrizio, ik vrees voor mijne eer
(af).

FABRIZIO.

Ik zal u wel beschermen, twijfel daar niet aan.
RIDDER
(buiten de kamer).

Doe open, zeg ik u.
FABRIZIO.

Wat wilt ge, mijnheer? Wat is dat voor geweld? In een fatsoenlijke herberg gaat men
toch niet zoo te keer!
RIDDER.

Doe open de deur!
(men hoort dat hij de deur wil forceeren).

FABRIZIO.

Wat duivel! Laat ik niet overhaast te werk gaan. Hei, is daar iemand? Wie is daar?

Scène XVI.
DE MARKIES en DE GRAAF door de middelste deur binnen, en VORIGEN.

GRAAF
(bij de deur)

Wat gebeurt er?
MARKIES
(bij de deur)
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Wat is dat voor geraas?
FABRIZIO
(zacht, zoodat de ridder 't niet kan hooren).

Verbeeldt u, heeren, de ridder van Ripafratta wil die deur forceeren.
RIDDER
(buiten de kamer)

Doe open, of ik trap de deur in!
MARKIES
(tot den graaf).

Misschien is hij gek geworden! Laten we hier niet blijven.
GRAAF
(tot Fabrizio).

Doe hem open. Ik wensch den ridder juist te spreken
FABRIZIO.

Ik zal open doen, doch ik smeek u...
GRAAF.

Vrees niets, je kunt op ons rekenen.
MARKIES.

(Wanneer ik mijne kans schoon zie, poets ik de plaat).
(Fabrizio maakt de deur open en de ridder komt binnen).

RIDDER.

Wel verduiveld, waar is ze?
FABRIZIO.

Wie zoekt ge, mijnheer?
RIDDER.

Waar is Mirandolina?
FABRIZIO.

Ik weet 't niet.
MARKIES.

(Hij heeft 't op Mirandolina begrepen. Geen nood).
RIDDER.

Ongelukkige, ik zal haar wel weten te vinden.
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(loopt in de kamer rond en ontdekt den graaf en den markies).

GRAAF
(tot den ridder).

Op wie zijt ge zoo verbolgen?
MARKIES.

Wij zijn toch vrienden, heer ridder.
RIDDER.

(Goede hemel. Voor geen goud van de wereld zou ik willen, dat mijne zwakheid hun
bekend werd).
FABRIZIO.

Wat verlangt ge, mijnheer, van de waardin?
RIDDER.

Ik ben jou geen rekenschap verschuldigd. Ik wensch behoorlijk bediend te worden.
Ik betaal er voor. Voor den drommel, ik zal haar leeren met wien zij te doen heeft!
FABRIZIO.

Gij betaalt, mijnheer, om bediend te worden waar het past;
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doch gij kunt niet vergen - vergeef mij mijne vrijheid - dat eene eerzame vrouw...
RIDDER.

Wat heb jij te vertellen? Wat weet je ervan? Bemoei je niet met mijne zaken. Ik weet
zeer wel wat ik van haar verlangd heb.
FABRIZIO.

Gij hebt van haar verlangd, dat zij in uwe kamer zou komen...
RIDDER.

Ruk uit, schelm, of ik sla je de hersenpan stuk!
FABRIZIO.

Ik sta verbaasd over u...
MARKIES
(tot Fabrizio).

Zwijg nu maar.
GRAAF
(tot Fabrizio).

Ga nu heen.
RIDDER
(tot Fabrizio)

Maak dat je weg komt.
FABRIZIO
(zich opwindend).

Maar, ik zeg u, mijnheer...
MARKIES.

Weg, weg...
GRAAF.

Ga nu toch.
(dringen hem de kamer uit)

FABRIZIO.

(Alle goden! Ik heb waarlijk lust korte metten te maken)
(af).
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Scène XVII.
DE RIDDER, DE MARKIES en DE GRAAF.

RIDDER.

Hoe durft zij! Mij in mijne kamer laten wachten!
MARKIES
(zacht tot den graaf)

Wat scheelt hem toch?
GRAAF.

Ziet ge 't niet? Hij is verliefd op Mirandolina.
RIDDER.

En zij houdt zich met Fabrizio op? En spreekt van trouwen?
GRAAF.

Nu is het oogenblik gekomen om mij te wreken. Heer ridder, 't geeft geen pas te
lachen over de zwakheid van anderen, wanneer men zelf zoo een licht ontvlambaar
hart heeft als gij.
RIDDER.

Waar spreekt ge van?
GRAAF.

Ik weet zeer wel waar uwe razernij uit voortspruit.
RIDDER
(verbolgen tot den markies).

Verstaat gij, waarover hij 't heeft?
MARKIES.

Ik weet er niets van, mijn waarde.
GRAAF.

Ik spreek van u, die onder het voorwendsel geen vrouwen te kunnen verdragen,
getracht hebt mij Mirandolina's hart, dat ik veroverd had, te ontrukken.
RIDDER
(verbolgen tot den markies)

Ik?
MARKIES.

Ik zeg niets.
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GRAAF.

Wend u tot mij, antwoord mij. Schaamt ge u wellicht over uwe handelwijze?
RIDDER.

Ik schaam mij u verder aan te hooren, zonder u te zeggen, dat ge liegt.
GRAAF.

Mij durft ge eenen leugenaar schelden?
MARKIES.

(De zaak krijgt een ernstig aanzien).
RIDDER.

Op welken grond berust uw...
(woedend tot den markies)

De graaf weet niet, wat hij zegt...
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MARKIES.

Ik wensch mij er niet in te mengen.
GRAAF.

Gij zijt een leugenaar.
MARKIES.

Ik ga heen.
(wil weggaan).

RIDDER
(houdt hem met geweld tegen).

Neen, blijf.
GRAAF.

En gij zult mij voldoening geven...
RIDDER.

Ja, ik zal u voldoening geven..
(tot den markies)

Geef mij uwen degen.
MARKIES.

Kom heeren, wint u niet zoo op. Wat deert het u, waarde graaf, dat de ridder
Mirandolina bemint?
RIDDER.

Ik haar beminnen? 't Is niet waar, 't is gelogen.
MARKIES.

Gelogen? Nu, mij treft uw verwijt niet. Ik ben 't niet, die 't zegt.
RIDDER.

Wie durft 't nog zeggen?
GRAAF.

Ik, ik zeg 't en ik houd 't vol; ik ben niet bang voor u!
RIDDER
(tot den markies)

Geef mij uw degen.
MARKIES.

Neen, zeg ik u.
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RIDDER.

Zijt gij ook mijn vijand?
MARKIES.

Ik ben uw vriend, evengoed als van den graaf.
GRAAF.

Onwaardige handelwijze!
RIDDER.

Alle duivels!...
(ontrukt den markies zijn degen, waarbij de scheede ook meegaat).

MARKIES
(tot den ridder)

Beleedig mij niet.
RIDDER
(tot den markies).

Zoo ge u beleedigd acht, zal ik u ook voldoening geven.
MARKIES.

Kom, ge wint u te veel op. 't Spijt mij...
(heeft berouw)

GRAAF.

Ik eisch voldoening.
(stelt zich in postuur).

RIDDER.

En die zal ik u geven.
(wil de scheede van den degen halen, doch 't gaat niet).

RIDDER.

Vervloekt!
(doet alle mogelijke moeite om den degen te trekken).

MARKIES.

Ridder, gij zult 't niet doen...
GRAAF.

Mijn geduld is ten einde.
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RIDDER.

Eindelijk!
(trekt den degen uit de scheede en ziet dat het lemmet midden door is).

Wat is dat?
MARKIES.

Gij hebt mijnen degen gebroken.
RIDDER.

Waar is de andere helft? Niet in de scheede.
MARKIES.

Och ja, 't is waar. Ik heb hem bij mijn laatste duel gebroken; ik had daar niet aan
gedacht.
RIDDER
(tot den graaf).

Laat mij eenen degen halen.
GRAAF

Gij zult niet aan mij ontkomen, dat zweer ik u.
RIDDER.

Ontkomen? Ik zou u met dit stuk degen willen slaan.
MARKIES.

't Is deugdelijk staal, 't zal het best doen.
GRAAF.

Niet zoo overmoedig, mijnheer de snoever.
RIDDER.

Zeker, met dit stuk degen.
(wil zich op den graaf werpen).

GRAAF.

Achteruit.
(neemt een verdedigende houding aan).
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Scène XVIII.
MIRANDOLINA, FABRIZIO en VORIGEN.

FABRIZIO.

Kalm aan, heeren.
MIRANDOLINA.

Zacht wat, heeren, zacht wat.
RIDDER
(ziet Mirandolina).

Ongelukkige!
MIRANDOLINA.

Gerechte hemel! Degens?
MARKIES.

Ja, degens. En dat alles om u.
MIRANDOLINA.

Hoe, om mij?
GRAAF.

Deze ridder hier, is verliefd op u!
RIDDER.

Verliefd? Ik? 't Is niet waar, gij liegt.
MIRANDOLINA.

De ridder verliefd op mij? O neen, heer graaf, gij vergist u. Ik kan u verzekeren, dat
ge u vergist.
GRAAF.

Och wat, ge zijt 't eens met hem...
MARKIES.

't Is te begrijpen, 't is te zien...
RIDDER
(vertoornd tot den markies)

Wat is te begrijpen? Wat is te zien?
MARKIES.

Ik zeg, dat wanneer 't zoo is, 't te begrijpen is... En wanneer 't niet zoo is, 't niet te
zien is.
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MIRANDOLINA.

De ridder verliefd op mij? Hij ontkent 't, en door 't te ontkennen in mijn bijzijn, grieft
en vernedert hij mij, overtuigt mij van zijne standvastigheid. Ik wil eerlijk bekennen,
dat, zoo het mij gelukt ware, hem op mij te doen verlieven, ik zulks als de grootste
overwinning der wereld zou beschouwen. Eenen man, die de vrouwen niet kan zien,
die ze veracht, ze haat, het hoofd op hol te brengten, is niet te verwachten. Mijne
heeren, ik ben eene vrouw met een open, oprecht karakter; wanneer ik iets op 't hart
heb, spreek ik, ik kan de waarheid niet verbergen. Ik heb moeite gedaan den heer
ridder verliefd te maken, doch ik heb niets bereikt. Is 't niet zoo, mijnheer? Ik heb
zoo mijn best gedaan, doch zonder iets te bereiken.
(tot den ridder).

RIDDER.

(Ik ben niet in staat te spreken.)
GRAAF
(tot Mirandolina)

Ziet ge wel? Hij raakt in de war.
MARKIES
(tot Mirandolina).

Ik kan 't niet tegenspreken.
RIDDER
(boos tot den markies)

Gij weet niet wat ge zegt.
MARKIES
(zachtzinnig tot den ridder).

Ge hebt 't steeds op mij begrepen.
MIRANDOLINA.

Oh, de ridder raakt niet verliefd. Hij kent de vrouwelijke listen. Hij gelooft niet alles
wat zij zeggen, hij vertrouwt hare tranen niet en lacht om hare flauwtes.
RIDDER.

Dus de tranen der vrouwen zijn geveinsd, hare flauwtes bedrog?
MIRANDOLINA.

Hoe? Weet ge dat niet, of veinst ge 't niet te weten?
RIDDER.

Groote gôon! Zulk een veinzen verdient een dolksteek!
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MIRANDOLINA.

Heer ridder, maak u niet warm, de heeren zullen opnieuw zeggen, dat ge verliefd
zijt.
GRAAF.

Ja, dat is hij ook en hij kan 't niet verbergen.
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MARKIES.

't Is hem in de oogen te lezen.
RIDDER
(woedend tot den markies)

Neen, ik ben 't niet.
MARKIES.

Steeds tegen mij!
MIRANDOLINA.

Neen mijnheer, hij is niet verliefd; dat zeg ik en dat houd ik vol. En ik zal 't u
bewijzen.
RIDDER.

(Ik houd 't niet langer uit.) Graaf, een ander maal zal ik u voldoening geven.
(werpt den halven degen van den markies weg).

MARKIES.

Ho, ho, hij heeft geld gekost!
MIRANDOLINA.

Blijf, heer ridder; 't gaat hier om uwen goeden naam. Deze heeren denken, dat gij
verliefd zijt en gij moet hen uit den droom helpen
RIDDER.

Dat is niet noodig.
MIRANDOLINA.

Toch wel, mijnheer. Toef nog een oogenblik.
RIDDER.

(Wat of zij met mij voor heeft?)
MIRANDOLINA.

Mijne heeren, het zekerste teeken van liefde is jaloezie en wie geen jaloezie gevoelt,
is stellig niet verliefd. Zoo de ridder mij beminde zou hij niet kunnen verdragen, dat
ik de vrouw van een ander werd. Doch hij kan 't verdragen, dat zult ge zien...
RIDDER.

Wiens vrouw wilt ge worden?
MIRANDOLINA.

Van hem, voor wien mijn vader mij bestemd had.
FABRIZIO
(tot Mirandolina).
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Bedoelt ge mij misschien?
MIRANDOLINA.

Ja, beste Fabrizio, jou wil ik, in tegenwoordigheid van deze heeren mijne hand
schenken.
RIDDER
(met verbeten woede).

Drommels! Hij? Dat verdraag ik niet.
GRAAF.

(Zoo ze Fabrizio trouwt, heeft zij den ridder niet lief.) Welaan, trouwt samen en ik
geef u driehonderd rijksdaalders.
MARKIES.

Mirandolina, beter éen vogel in de hand dan tien in de lucht. Zoo ge nu trouwt, geef
ik u terstond twaalf dukaten.
MIRANDOLINA.

Dank u heeren, ik heb geenen bruidschat van noode. Ik ben eene arme vrouw zonder
bekoorlijkheden, zonder geest, niet in staat mannen van verdienste op mij te doen
verlieven. Maar Fabrizio houdt van mij en ik wil hem op dit oogenblik in uw aller
bijzijn trouwen.
RIDDER.

Zeker, verwenschte vrouw, trouw wien je wilt. Ik weet nu, dat je mij bedrogen hebt,
dat je inwendig juicht, mij vernederd te hebben en ik zie, dat je er op uit bent te
beproeven hoever mijn geduld wel gaat. Je zoudt verdienen, dat ik je je bedrog met
eenen dolksteek betaald zette, dat ik je 't hart uitrukte en 't tentoonstelde tot leering
van alle vleisters en bedriegsters. Doch dat zou slechts een mij dubbel vernederen
zijn. Ik ontvlucht je en vloek je vleierijen, je tranen, je gehuichel: je hebt mij leeren
inzien, welk eene verderflijke macht je geslacht over ons mannen heeft en je hebt
mij, ten koste van mijzelven, geleerd, dat, om over die macht te zegevieren, het niet
voldoende is je geslacht te verachten, doch noodzakelijk het te ontvluchten.
(af)
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Scène XIX.
MIRANDOLINA, MARKIES, GRAAF en FABRIZIO.

GRAAF.

Laat hij nu nog bezweren niet verliefd te zijn!
MARKIES.

Zoo hij mij nog eens voor leugenaar scheldt, daag ik hem als ridder uit.
MIRANDOLINA.

Bedaard, heeren, bedaard. Hij is nu weg, en zoo hij niet terugkeert en de zaak dus
afloopt, mag ik van geluk spreken. Het is mij maar al te wel gelukt den stakker 't
hoofd op hol te brengen en ik heb heel wat op 't spel gezet. Ik wil er nu niets meer
van weten. Fabrizio, kom hier, beste, en geef mij je hand.
FABRIZIO.

Mijne hand? Zacht wat, mejuffer. Gij schept er behagen in de mannen dusdanig
verliefd te maken, en ge meent, dat ik u trouwen wil?
MIRANDOLINA.

Och, dwaas die je bent! 't Is slechts eene grap geweest, eene gril, een tijdverdrijf. Ik
ben jong en heb niemand, die de baas over mij is. Doch als ik getrouwd ben, weet
ik wel wat ik doen zal.
FABRIZIO.

Wat zult ge dan doen?

Laatste scène.
DE KNECHT van den ridder en VORIGEN.

KNECHT.

Juflrouw, ik kom om u vaarwel te zeggen voor ik vertrek.
MIRANDOLINA.

Vertrekt ge?
KNECHT.

Ja. Mijn meester is naar het posthuis gegaan, om te laten inspannen: hij wacht er mij
met de koffers en dan gaan wij naar Livorno.
MIRANDOLINA.

Vergeef mij, zoo ik u niet...
KNECHT.
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Ik heb geen tijd mij op te houden. Ik zeg u dank en groet u.
(af)

MIRANDOLINA.

Goddank, dat hij weg is! Ik voel wel eenige wroeging; zeker is hij niet met veel lust
vertrokken. In dergelijke grapjes begeef ik mij nimmer meer.
GRAAF.

Mirandolina, of ge jongedochter zijt of getrouwd, ik zal altijd dezelfde voor u blijven.
MARKIES.

Gij kunt steeds staat maken op mijne protectie.
MIRANDOLINA.

Mijne heeren, nu ik mij in den echt ga begeven, wil ik niets meer weten van
beschermers, van smachtende minnaars en geschenken. Tot heden heb ik mij slechts
vermaakt en heb verkeerd daaraan gedaan; een gevaarlijk spel heb ik gespeeld, doch
't is voor 't laatst geweest: ziehier mijn man.
FABRIZIO.

Zacht wat, mejuffer...
MIRANDOLINA.

Waarom zacht wat? Wat schort eraan? Wat voor zwarigheden zijn er? Kom! Geef
mij je hand.
FABRIZIO.

Ik zou eerst gaarne eenige voorwaarden stellen.
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MIRANDOLINA.

Wat voorwaarden? Dit is de voorwaarde: geef mij je hand of keer terug naar je
geboorteplaats.
FABRIZIO.

Ik wil u mijne hand geven... maar dan...
MIRANDOLINA.

Maar dan... ja, beste Fabrizio, dan zal ik geheel en al van jou zijn; twijfel niet aan
mij, ik zal je altijd liefhebben, je zult mijn leven, mijn alles zijn.
FABRIZIO.

Hier dan, lieveling, ik kan niet langer weigeren.
(geeft haar de hand).

MIRANDOLINA.

Zoo, dat is ook afgedaan.
GRAAF.

Mirandolina, gij zijt eene groote vrouw, ge verstaat de kunst de mannen te leiden
waarheen ge wilt.
MARKIES.

Ge hebt innemende manieren, dat is zeker.
MIRANDOLINA.

Zoo de heeren mij waarlijk zoo goed gezind zijn, wil ik hun eene laatste gunst vragen.
GRAAF.

Spreek vrij uit.
MARKIES.

Zeg ons, wat ge op 't hart hebt.
FABRIZIO.

(Wat zal zij in 's hemelsnaam nu gaan vragen?)
MIRANDOLINA.

Ik verzoek u vriendelijk, als gunstbewijs, eene andere herberg te willen zoeken.
FABRIZIO.

(Goed zoo, nu zie ik toch, dat zij mij waarlijk liefheeft.)
GRAAF.

Ik begrijp en ik loof u. Ik zal gaan, doch waar ik ook zijn mag, steeds kunt ge
verzekerd zijn van mijne achting.
MARKIES.

Vertel mij eens, hebt gij een gouden flaconnetje verloren?
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MIRANDOLINA.

Ja, mijnheer.
MARKIES.

Hier hebt ge 't. Ik heb 't gevonden en geef 't u bij deze terug. Ik wil deze herberg
verlaten om aan uwen wensch te voldoen, doch ten allen tijde kunt ge vertrouwen
op mijne protectie.
MIRANDOLINA.

Uwe vriendschapsbetuigingen zullen mij lief zijn tot waar het betaamt. Bij het
veranderen van staat, wil ik tevens van levenswijze veranderen. En u heeren, raad
ik uw voordeel te doen met wat gij gezien hebt, waar het liefdeszaken betreft: en
wanneer ooit het geval ertoe leiden mocht, dat ge moet zwichten, moet bezwijken,
denkt dan aan wat ge hier geleerd hebt, denkt dan aan de Herbergierster.
EINDE.
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[Juli]
Caro Ista!
door F.A. Buis.
‘Kan ik af nemen, dominee?’
Resse - jong, onbestorven weduwnaar, in de goedgehumeurdheid van den
kerngezonden man nà een smakelijk middagmaal - knikte toestemmend met een
vriendelijk: ‘ga je gang, Dina’.
Het dienstmeisje - een twintigjarige, frisch, ietwat coquet, met mooie handjes en
voetjes als een soubrette in een meidenrolletje - begon kalm de tafel af te nemen.
Resse, in een rustig genieten van zijn sigaar, volgde onwillekeurig de bewegingen
van Dina. - Wat is ze toch gracieus, dacht hij, en weelderig heur rossig haar, hoog
opgemaakt, met guitige krulletjes om de slapen. - Op het dorp heette zij ‘het vosje’;
ieder kende haar; met alle leveranciers had zij een opgewekt babbeltje. Zij vrijde
met den postbode; misschien zou zij eerlang met trouwplannen aankomen. - Resse
vond haar te beschaafd voor een plattelandsch brievenbesteller, zoo'n goedig boertje
in staatslivrei.
‘'t Blijft maar mooi weer!’ merkte Dina op, graag een praatje makende.
Ja, een verrukkelijk voorjaar, meende hij, en 't beloofde een heerlijken Meiavond.
In den tuin - den grooten tuin van deze Geldersche pastorie - stond alles in vollen
bloei; de geur van de zwaar dragende seringen drong door de geopende ramen de
huiskamer binnen.
‘De thee maar weer in de studeerkamer klaar zetten, Dominee?’
Hij knikte bevestigend. Ja, hij zou weer boven gaan huizen, in zijn studeervertrek,
zooals hij dat reeds maanden had gedaan, vereenzaamd als hij was door de ziekte
van zijn jonge vrouw, die in een inrichting voor zenuwlijders werd verpleegd. - Een
kort bezoek van
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zijn zuster had voor eenige dagen de huiskamer in gebruik doen nemen.
‘Nu is de juffrouw weer thuis,’ praatte Dientje voort.
‘O ja, al een uur of wat.’
‘'k Zou nooit gezegd hebben, dat het uw zuster was,’ merkte ze op.
‘Hoe zoo?’
Hem even aankijkende, lichtten hare mooie oogen: hij was een knappe man, vond
ze, mager, gespierd - zwart haar en blauwe oogen, dat zag je zelden, meende zij, en
die blonde baard stond hem zoo goed: net een kop van den Heere Jezus.
‘Nee, Dominee, de juffrouw lijkt niets op u! - 't Was duidelijk, dat zij weinig met
die zuster op had. - ‘Ze is zoo stuursch.... zoo weinig vriendelijk - zoo geheel anders
dan u.’
Hij gevoelde zich ietwat gevleid: - aardig was zij, en mooi, heel mooi; voor
menigeen zou zij gevaarlijk kunnen worden. Ja, de man, die zich niet sterk wist,
diende voor haar uit den weg te gaan, want zelfs hij, Resse, had wel eens moeite
gehad, zich buiten hare bekoring te houden. Zijn zuster had iets tegen Dina, die zij
te frivole, te vrijpostig noemde, gansch niet geschikt voor een pastorie, waarna hij blijde, het te kunnen aanvoeren - er aan had herinnerd, hoe zij, Dina - de laatste was
van de betrekkelijk vele gedienstigen, welke elkaar vrij snel in de pastorie waren
opgevolgd - de eenige was geweest, met wie zijne vrouw het kon vinden, en die de
lijderesse tot aan het oogenblik, waarop deze naar het gesticht was vertrokken,
uitstekend had verzorgd. 't Zou dan ook zeer ondankbaar wezen, haar nu weg te
zenden, ‘omdat ze te mooi is voor een dominee!’ schamperde hij. - Dina was toch
immers verloofd!
‘Je moest een meid-huishoudster nemen, een bedaagd mensch... Eerlijk gezegd:
je hebt meer aan je naam te denken. Ik weet wel, dat jij te hoog staat voor iets slechts,
maar de wereld....’
Toen had hij uitgeroepen: ‘de wereld, de wereld....! Zorgt Dina dan niet goed voor
me; is ze niet eerlijk, niet zuinig?’
Hij had aan het gesprek met zijn zuster een einde gemaakt, uit vreeze, dat hij te
veel zoude zeggen, want hij durfde nauwelijks zich zelven te bekennen, dat hij Dina
heel moeilijk kon laten gaan, - O, maar hij kende zichzelven - hij had het zich vast
voorgenomen, en wat hij zich voornam........! Neen, Dientje zou hij niet graag zien
vertrekken, want ze zorgde zoo goed voor hem, in een prettige opgewektheid, zijn
wenschen voorkomende. En dan strikt eerlijk,
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zuinig.... Ze was nu en dan wat familiaar, nu ja; ze babbelde graag en hield geen slot
op haar mond, jong en levenslustig als ze was, soms heel guitig zelfs. ‘En nu gaat u pret maken,’ zei ze heel vroolijk, haast schalksch. Resse begreep
haar niet dadelijk.
‘Op 't kasteel - de freule is immers gisteren aangeteekend.’
Neen, hij had voor alle uitnoodigingen bedankt. Wel zou hij 't jonge paar trouwen,
want de bruigom was een zijner oudste academievrienden, maar hij had zich nu
eenmaal voorgenomen om niet uit te gaan, zoolang zijn vrouw ziek was.
‘Kom, kom,’ merkte zij op, ‘als ik u was, zou ik niet neen zeggen: een mensch is
toch maar eenmaal jong.’
‘Ik zou er geen lust in hebben,’ beweerde hij, doelende op de partijen.
Dina keek hem even aan, een beetje ongeloovig: - neen, dàt kon zij zich niet
voorstellen. 't Zouden schitterende feesten zijn, 't heele dorp was er vol van. Morgen
avond: verlichting en vuurwerk. Zij moest er bij wezen - Riemers had wel dienst,
maar zoo iets mocht je niet verzuimen.
‘Zonder je vrijer?’
‘Natuurlijk - ik hoef me toch niet te verkniezen, omdat hij niet weg kan.’
‘Ik zal hem eens waarschuwen’, grapte Resse, ‘dat je nog zoo laat alleen op den
weg loopt.’
‘Alleen! - Als ik een knappen jongen tegen kom, zal ik wel zorgen, dat ik niet
zonder iemand ben.’ 't Was duidelijk, dat ze 't meende ook.
Resse wilde haar niet begrijpen. ‘Pas maar op, als Riemers 't hoort, wil-i je niet
meer hebben!’ schertste hij.
Ze schokte even met de schouders: ‘mij een zorg!’
Hij veinsde wat verwondering, als begreep hij haar gedachtenloop niet, en te gelijk
voelde hij weer iets van het verleidelijke in haar, het mooie, waaraan hij zich niet
kòn onttrekken.
‘Wel ja’, verzekerde zij, nu Resse een weinig onnoozel vindende: ‘niet of graag
- een meid, die trouwt, is eigenlijk gek: je vrijheid kwijt zijn en je in zorgen steken,
je doodwerken voor je man en je kinderen. - Menschen van uw stand hebben
makkelijk praten, maar wij...’
‘Waarom-heb je je dan geëngageerd?’
Ze trok even de schouders op, onverschillig; ‘Ja, weet ik 't....
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je denkt er niet altijd eender over; als een jongen goed zijn brood heeft en vast werk....
je wilt toch niet altijd meid blijven.’
Maar al te goed begreep hij haar, en tevens overwoog hij, dat hij had voor te
wenden, als klonk hem, wat zij zeide, vreemd.
‘Je denkt er toch over om te trouwen....’
‘Misschien - maar nou nog niet; hìj wil wel, maar ik pas er nog voor!....’ En ze
keek Resse aan met een blik, die hem ontging. ‘Vrijheid, blijheid, ik kan nu nog doen
en laten wat ik wil!’
‘Foei, foei’ - Als dominee moest hij zich geërgerd houden over haar loszinnig
zeggen; ‘ik weet, dat jij 't veel ernstiger meent.’
‘Dat denkt u maar,’ lachte ze luid, de kamer verlatende.
Even had Resse weer iets gevoeld van de aanvechting, die hij, de kerngezonde
man, meermalen te bestrijden kreeg. En toen dacht hij aan de waarschuwing van
zijne zuster, waarbij hij echter niet verder wilde stilstaan. Hij had zich zoo lang
beheerscht.... En dat zou hij ook verder doen!
Een ander dienstmeisje: - misschien een leelijk schepsel, een bedaagde
huishoudster, die je niet kunt aanzien zonder lichte walging. Neen, Dientje zou
blijven.
Zonder bepaalde gedachte liep hij den tuin in, waar hij 't behaaglijk vond. In de
keuken hoorde hij Dientje zingen, heel beschaafd - zij had een mooie stem, overwoog
hij. En tegelijk voelde hij zich sterk. Neen, neen, hij zou niet zwak worden, en de
man, die de verleiding weerstand bood, stond vrij wat hooger, dan hij, die vluchtte.
- Plotseling herinnerde hij zich een zin uit Jacobus.... ‘Zalig is de man, die
verzoekingen verdraagt’. - Juist, zóó waren de woorden. - 't Was een uitstekende
tekst voor een doorwerkte preek.... Langzaam wandelde hij verder. 't Viel hem op
hoe bijzonder mooi het plantsoen stond - ja, zoo'n tuin zou hij bij geen enkele andere
pastorie vinden, 't was bijna een klein park, op het hoogste punt van het dorp, wat
afgelegen, maar geheel vrij. Hij was hier nu ruim drie jaar en een beroep naar een
grootere gemeente zou zich niet laten wachten. Dàt streelde zijn eerzucht: zijn
gemeente hier was zoo klein, en hij - meer predikant dan herder - maakte zich graag
illusie's van zijn optreden in een groote, volle kerk, - een beroemd kanselredenaar te
zijn, was zijn liefste droom.
Te A. had hij op het zestal gestaan en 't was een tegenvaller geweest, daar niet op
het drietal te komen. Hij kwam hier - in zijn Geldersch dorp, waar de modernen zich
van de meer behoudende elementen
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hadden afgescheiden en slechts een kleine gemeente vormden - niet genoeg en
evidence, en als iets prettigs dacht hij er aan, hoe het huwelijk van zijn vriend van
Delden met de freule van Eelde hem een ongezochte gelegenheid bood, om voor
uitgebreiden kring op te treden.
De van Eelde's - landadel en liberaal van huis uit - waren geparenteerd aan allerlei
hoog-aristocratische familiën van heinde en ver, wie het een verrassing moest zijn,
in dit achterland, een jong, modern predikant te vinden, die tevens een goed spreker
mocht heeten.
Van avond nog wilde hij aan zijn toespraak beginnen. - Hij concipieerde haar reeds
in zijn gedachten, en zoo ging hij naar zijn studerkamer, waar de thee klaar stond.
Maar 't was nog te mooi weer om zich dadelijk aan zijn schrijftafel te zetten, en hij
plaatste zich op het ruime balcon, nog even een boek ter hand nemende, een franschen
roman van den dag, met een philosophisch tintje, die druk besproken werd. Het
verhaal boeide hem, - al had de schrijver te veel gedurfd, meende hij.
Langzaam trad de Meiavond in, en een zoete, zoele nacht, vol lenteweelde naderde.
't Werd te donker om te lezen, Resse schouwde in de maanlichtschemering, die
neerstreek over den bleekzilveren tuin, sluimer-zwijgend, terwijl hij luisterde naar
het slaan der nachtegalen in de bloemzware, zacht geurende struiken der seringen.
Zoo herinnerde hij zich, hoe hij juist nu drie jaar geleden, hier had gezeten met
zijn jonge vrouw, den eersten avond na hun huwelijksreis, nog in de passie van de
wittebroodsweken; 't was een avond als deze, vol nachtegaalverrukking.
In schemergepeins doorleefde hij nog eens die eerste periode van zijn
huwelijksleven, toen hij meer en meer tot de ervaring kwam, dat zijne liefde - de niet
verinnigde liefde van een temperamentvol jongman voor een mooie vrouw - niet
bestand was tegen haar humeur. Wel deed de ontdekking van hare meer en meer
toenemende zielsziekte hem veel vergeven; wel gevoelde hij ten slotte sterk
medelijden met de zieke, wier krankzinnigheid niet onherstelbaar heette, doch die
vrouw was voor hem geworden eene geheel andere, dan hij zich gedroomd had in
zijne engagements illusiën. Sinds hare opname in een gesticht, bracht hij haar als
plichtmatig een periodiek bezoek, hetgeen haar koud scheen te laten. Zij ontving
hem als ware hij een bloedverwant, welke haar onverschillig was.
Om zelf niet onverschilig te schijnen, had hij zich de droefheid laten aanleunen,
welke men hem toeschreef; had hij gemeend zich
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niet opgewekt te mogen toonen bij de dorpsgenooten, die altijd zoo deelnemend en
meewarig vroegen: ‘hoe gaat het Mevrouw?’ Een beetje comediënde met zijn verdriet,
liet hij zich welgevallen een schijn van martelaarschap; huichelde hij wat, van geen
plezier hebben in uitgaan.
Juist toen de noodigingen voor de festiviteiten op het Kasteel werden verzonden,
schreef de directeur van het gesticht hem: ‘physiek maakt Mevrouw het best;
psychisch gaan we niet vooruit. Integendeel, al geef ik alle hoop nog niet op’. - Hij
begreep het volkomen: zijn leven lang zoude hij geketend zijn aan eene krankzinnige;
huwelijkswedde was voor hem iets onbereikbaars geworden!,
In zijne bittere ontstemming had hij toen ook voor die feesten bedankt. En daarop
kon hij nu niet meer terugkomen, begreep hij; nu moest hij wel verder comediën.
Dit overwegende, begon het hem kregelig te stemmen. Wat had hij op die wijze aan
zijn leven!
Dina bracht de krant boven: ‘Zal ik wat licht maken?’ vroeg zij.
‘Alsjeblieft,’ klonk het een beetje morose. Hij kon haar juist volgen in haar kalm
doen, nadat zij de petroleumlamp had aangestoken. Zij scheen een nieuwe japon aan
te hebben, die haar heel goed zat, meende hij, tegelijk overwegende: wat is zij toch
gracieus en lenig. - Gelukkige meid, die deed, wat ze wilde, en die zoo vroolijk kon
zijn. - Zoo'n boersche brievenbesteller was haar niet waard.
Zij bracht hem een kopje thee, en tegen het lamplicht aan, zag hij haar mooi
besneden profiel. Vreemd, dat hij haar juist vandaag telkens en geheel onwillekeurig,
zooveel aandacht schonk. 't Kwam vermoedelijk door het praten van zijn zuster met
haar, oude-onge juffrouwen moraal van: ‘'t geeft geen pas.’
Maar nu was hij gewaarschuwd - zijn zuster zou eens zien, hoe dwaas zij
redeneerde. Te vluchten! Hoe laf!
Nauwelijks was Dina vertrokken, of hij hoorde fluiten, een clubsignaal uit zijn
studententijd. Hij begreep 't dadelijk, 't was van Delden, de bruigom, die nog even
kwam oploopen. Maar deze was niet alleen, ontdekte Resse daarna, enkele
praatstemmen opvangende.
‘Storen wij je niet, Dominee?’
Snel waarschuwde hij Dientje om open te doen. Een oogenblik later echooden de
vroolijke stemmen van jonge mannen in de gang, haast wat brutaal in de pastorie-stilte;
daarna botsten de veerkrachtige stappen op de trap.
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‘Bonjour’. - ‘Bonsoir’ - ‘Goeien avond, Dominee!’ klonk het dooreen.
Ze waren met hun vijven: de bruigom, diens broeder, Polsweerd - een jong medicus,
ook een academievriend - en de twee jonkers van Eelde, Piet en Daan, beiden stoere
kerels, wat stroef, zich vreemd voelende in de pastorie. Ieder van de heeren droeg
een flesch champagne onder den arm mee, pret hebbende in dit jongelui's grapje na
het diner.
't Was een spontane uiting van vriendschap, een aardige gedachte van den bruigom:
Resse zou althans iets genieten van de lekkernijen der huwelijksfeesten.
‘Zie, Dominee, wij dachten: hij zit hier zoo alleen.... Enfin - schenk ons nu een
kop thee, en stel ons dan in de gelegenheid, een glas op je gezondheid te ledigen.’
't Was al spoedig heel gezellig in die lamplichte studeerkamer, nu haast wat
studentikoos; de jonge mannen in een grooten kring, de beide jonkers - als hoorden
ze er maar half bij - naast elkaar op de ouderwetsche kanapee. Ze rookten en praatten
heel ongegeneerd, kalm prettig, in een gezellig samenzijn op een mooien Meiavond.
Aanvankelijk bleef het bij een erg gewoon discoursje, over 't mooie weer en de
bruilofts-toebereidselen; - morgen de groote partij op het kasteel, men kwam haast
logies te kort en het geheele dorpslogement was voor bruilofstgasten besproken....
‘Ik heb nog een logeerkamer!’ zei Resse, ‘hier schuin tegenover; als je een der
heeren bij mij wilt billetteeren....’
Nu, als de nood aan den man mocht komen.... De jonkers vonden 't al te vriendelijk.
‘Als je 't maar een oogenblik te voren laat weten, dan zal ik zorgen, dat de kamer
in orde is.’
‘Zeg eens, Resse,’ zei van Delden, na een poosje in een ietwat intiem apartje, langs
het gesprek van de anderen heen: ‘Toe, kom morgen ook, mijn bruid zou het zoo
gaarne zien, zij heeft me instantelijk verzocht, het je te vragen en uit hààr naam.’
Resse gevoelde een oogenblik grooten lust, om toch maar te gaan; 't zou zoo'n
schitterend feest worden en het vooruitzicht om met allerlei familieleden van de van
Eelde's kennis te maken, vond hij heel aardig; een paar eerste Kamerleden en een
adjudant van de Koningin.... Toen vroeg hij zich plotseling af, wat de familie's in
het
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dorp er wel van zouden zeggen als hij tòch ging, na eerst bedankt te hebben. ‘Neen,
neen,’ wilde hij snel afpraten.
‘Kom, kom - je doet het wel.’
‘Heusch niet.’
‘'t Geeft je afleiding - waarom zou je 't niet doen!’
Hij vond het onplezierig, weer wat te huichelen van een leed, dat hij nu allerminst
voelde. Hij aarzelde, - toen dacht hij opnieuw wat zouden ze er wel van zeggen? En
dan, hij had nu eenmaal bedankt, .... ‘Beste kerel, houd niet aan - 'k vind het heel
hartelijk van je, maar.... Vergeet vooral niet je bruid te bedanken.... ik kom 't haar
nog wel eens persoonlijk doen.’
‘Dus je komt toch nog eens op 't kasteel vóór den trouwdag?’
‘Zeker, zeker’.
De jonkers hoorden 't; zij vonden 't alleraardigst, en Jonker Piet begon de mooie
ligging van de pastorie te roemen, Vooral het uitzicht. Hij nam een kijkje op het
balcon; de volle maan hoog in het zuid-oosten, de geheele tuin in stille
nachtmijmering, vol lichtplekken van matzilver.
Het theegoed werd door Dina afgenomen. Resse zelf ging de champagneglazen
halen. ‘Ze zijn nog ongerept.’
‘A, ja!’ merkte Polsweerd - de dokter - op, met een steelsgewijzen blik op Dina
doelende; ‘ik proefde reeds zoo'n odeur de chasteté.’
Dina zag den dokter even aan, met een schalksch lachje, heel even, zóó, dat 't
niemand anders opviel, onmiddellijk iets haar sympathieks in dien jongen man
ontdekkende; en daarna deed ze weer gewoon, heel zedig en bescheiden.
Weldra knalde de eerste champagneflesch en Resse schonk de glazen in: ‘Op de
bruid, mijne heeren!’
‘Bravo!’ - ‘Op de bruid’, ‘Daar gaat ze’ - 't was echt studenten jolig; alleen de
beide jonkers voelden zich niet geheel thuis, doch rookten en dronken mee. Een
nachtkoelte drong door de wijd openstaande vensters naar binnen, de blauwe
sigarenwolken wegstuwende; de stemmen klonken over elkaar heen in het drukke
gepraat. Allerlei herinneringen uit den studententijd diepten zij op; de bruigom - man
van de wereld, een beetje hoveling - ziende, hoe zijn aanstaande zwagers zich
verveelden onder die oud-studenten - wist telkens het gesprek weer op iets anders te
brengen; vertelde leuk weg een anecdote en maakte het ieder aangenaam.
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Resse voelde zich opgewekt, blij-vroolijk, zijn rouw gansch vergetende: - een jong
professor, die vacantie heeft en buiten is, zich niet schamende voor een aardigheid.
Lachende en pratende, discoureerende van den hak op den tak, kwam het gesprek
op dien nieuwen franschen roman met het filosophisch tintje. Ze waren het over de
waarde van het werk niet eens, Resse keurde in het bijzonder de moraal af. Het boek
hield geen rekening met de hoogere roeping van den mensch, zeide hij heel overtuigd,
en tegelijk dacht hij: wat een mooi onderwerp voor een preek.
‘Moraal! - wat is moraal?’ riep Polsweerd uit.
‘Nietzsche!’ zei Resse schouderophalend.
‘Neen, niet Nietzsche,’ antwoordde Polsweerd, ‘lang vóór Nietzsche stond het
reeds vast, dat genot deugd is!’ en hij spotte met hetgeen hij de brave
Hendrikken-moraal noemde. De heele maatschappij heette hij een groote comedie,
een arlequinade van aapmenschen, die hun spraakvermogen misbruiken om elkaar
voor te liegen, en die - alles heel wetenschappelijk willende onderzoeken - hun
verstand benutten als kinderen, die een stuk speelgoed kapot maken om het van
binnen te bekijken, waardoor ze zoo snel de pret missen van het vermaak. De heele
wereld is conventie en daardoor wordt alles één leugen; fatsoen, eerlijkheid,
oprechtheid, alles! - Moraal! Het korte menschenleven, het hier-zijn is een comedie
van de geboorte tot den dood, het huwelijk de laatste scène van het voorspel, waarna
het eigenlijke treurspel aanvangt.
‘Ho! ho!’
Resse opponeerde onmiddellijk, zich nu geheel en al voelende de debatteerende
theoloog, die een groote ketterij speurt en zich fluks gordt in zijn rusting van ethische
begrippen, zich opmakende als een advocaat, die een wel gevestigde jurisprudentie
ziet veronachtzaamd. Hij werd warm bij zijn pleidooi voor de hoogere roeping van
den mensch, in zijn beschouwing over het ideaal van het Godsbegrip, dat een belofte
inhoudt voor een toekomst buiten deze wereld. Van determinisme wilde hij niet
hooren, ieder mensch - hoe feilbaar ook - heeft een begrip van goed en kwaad, heeft
een geweten.
‘En wat is kwaad?’ - repliceerde Polsweerd, ‘een regenbuitje op je hoogen zijden
hoed; en daarom is het deugdzaam, om met een parapluie te gaan wandelen. Zet dien
leelijken hoed af, dan zal de regen geen kwaad meer zijn - of wou je soms een
natuurverschijnsel in den ban doen?’
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Resse voelde zich sterk, en de anderen vielen hem bij - ook de jonkers, die 't boek
niet kenden - zich amuseerende, nu met hoogroode gezichten betoogende als in een
heftig dispuut
Jonker Piet kreeg slaap en merkte op, dat het te laat zou worden ‘Mijne heeren,
ik stel voor, den gastheer dank te zeggen....’
Resse protesteerde; hij was geen gastheer, hij was alleen schenker de facto. En nu
kreeg hij eensklaps een idee; - als soms de heeren iets wilden eten.... misschien had
hij beschuit in huis.... met wat kaas....
‘Wel neen.... geef je zooveel moeite niet’.
Neen, 't was geen moeite - maar Dina zou vermoedelijk reeds naar bed zijn....
Resse zou zelf poolshoogte nemen in zijn provisiekast, juist als in den studententijd....
Naar beneden willende gaan, zag hij dat Dina nog op was en reeds voor een en ander
had zorg gedragen.
‘Mooi, heel mooi!’ goedkeurde hij.
Al spoedig kwam Dina met bordjes en messen, met kaas en beschuiten.... ‘Jij zorgt
maar goed voor dominee,’ merkte Polsweerd op, haar een knipoogje gevende. Zij
zag, dat Resse haar aankeek en ze veinsde niets te hebben gehoord - heel rustigjes
en gewoon de tafel dekkende, alles rangeerende, juist alsof Resse het vooraf had
aangewezen.
‘Maar, Dominee, dat hadt je niet moeten doen.... we geven je zooveel drukte....’
Resse, - die appreciatie prettig vindende - liet zich aanleunen, dat hij werkelijk
voor een en ander had zorg gedragen.... 't was heel aardig van Dina, zoo zijn wenschen
te voorkomen.... ‘Komt, heeren, laat u niet nooden.’
Zij zetten zich om de tafel heen, etende en pratende en lachende; het eenvoudige
avondeten smaakte nog beter, dan ze vermoed hadden. Ze waren beu van de
champagne en dronken een glas rooden wijn. Resse voelde zich weer student, geheel
vergetende zijn comedie van droefheid. Toen noodigde Jonker Piet ze uit, toch nog
even de champagneglazen te vullen; morgen, neen eigenlijk vandaag al, over eenige
uren moest er op nieuw worden gefeest, maar vooraf wilde hij een dronk wijden aan
den dominee, den gastheer....
Bravo, op den gastheer....!! ze stemden allen in; ja 't was tijd om op te breken. En
zij gingen in een napret van feeststemming, hoog lachende en pratende, dominee
bedankende in een goedgemeende overdrijving.
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Na 't vertrek van zijn gasten wilde Resse nog even een luchtje scheppen in den tuin;
langzaam wandelde hij op onder het volle maanlicht tusschen de zwijgende boomen
en heesters; de praatstemmen verslonken in de verte, en alles scheen te rusten, te
slapen; alleen de nachtegalen waren nog òp, in die groote stilte latende weerklinken
hun hooglied van liefde.
Minuten lang was hij onder den indruk van dit grootsche zwijgen, voelde hij zich
aangegrepen door de stemming van dien maanlichten Meinacht, - toen kwam er iets
onvoldaans over hem, en te gelijk voelde hij een groot begeeren in een eng gevoel
van weedom.
Plots keerde hij zich om en ging naar binnen, onvoldaan. Hij sloot de huisdeur en
liep de trap op; toen zag hij Dina in zijn studeerkamer, de glazen en bordjes bergende.
‘Jij nog hier?’ riep hij eenigszins verrast, - en te gelijk dacht hij: wat een heerlijke
vrouw.
‘Ik redder maar liever alles dadelijk op,’ zei ze heel eenvoudig.
Hoe elegant was zij, - en mooi! - 't Kostte hem moeite zich geheel te beheerschen;
‘Waar zal ik de champagne bergen?’ vroeg ze.
‘Maar jij hebt nog niets gehad.’ Dom, daaraan niet eerder te hebben gedacht. ‘Een
enkel glaasje, Dientje?’
‘Nu, alsjeblieft.’
Hij schonk haar in en zag haar de frissche, roode lippen zetten aan het glas, terwijl
haar oogen schitterden van 't genieten met kleine teugjes, waarvan hij nu mee genoot.
‘Drinkt ù niet?’
‘'k Heb al zoo veel gebruikt, beste meid, maar.... om jou nu nog eens te bedanken.’
Hij vulde zijn glas en tikte ermede tegen het hare. Even keek ze hem aan, heel guitig.
Met het glas in de hand zette hij zich op de kanapee, - terwijl hij zijne oogen niet
van haar kon afhouden. Plots beving hem een hevig begeeren, haar in zijn armen te
sluiten, haar te kussen....
‘De lamp gaat staken,’ wilde hij schertsen, nauwelijks kunnende spreken door 't
zware ademhalen, in een aanvoelen van de heftigste passie.
‘De fut gaat er uit,’ schertste zij, even hem opnemende, terwijl haar oogen vlamden.
Een oogwenk daarna had zij het licht gedoofd.
't Was nu half duister in de kamer, zwaar van seringengeur. Uit
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den maanlichten tuin klonken de hooge, hartstochtelijke trillers van den nachtegaal
- overigens was 't stil.
Resse zag de silhouet van Dina drinken, heel langzaam, met gracieuse bewegingen,
en op nieuw tempteerde hem de slankheid van haar mooi lichaam, de gevulde boezem,
als gegoten in de lichte blouse.
Een oogenblik later liep zij om de tafel heen, ze stootte tegen zijn knie aan.
‘Pas op’ riep hij, ‘je zou vallen’. En plotseling, in een spontane opwelling, sloeg
hij zijn arm om haar heen; onmiddellijk zette zij zich op zijn knieën. Nog feller laaide
het begeeren in hem op; hij voelde haar mooi lichaam tegen zich aan, en terwijl zij
haar arm om zijn hals sloeg en hem cajoleerde met kleine vingergreepjes aan zijn
baard, snoof hij den wellust op van haar boezem.
Maar eensklaps een ontdekking vreezende, zei hij:
‘Pas op’....
Ze begreep hem: - ‘Niemand kan ons zien.’
Hij was alleen met haar.... alleen.... de heele wereld lag buiten hem, hij kon doen,
wat hij wilde.... niemand ging 't aan. Alleen met haar in dien goddelijken Meinacht..
Hij drukte haar tot zich in een hoog oplaaien van hartstocht, en zij kuste hem in een
onstuimig brandend verlangen, geheel zich gevende, dronken van wellust; alleen
met hem!
Hij schrikte wakker en keek even rond of er iets vreemds was. In zijn slaapkamer
stond het raam open; in den tuin sloegen de vinken en zong de lijster, en door een
reet van de blinden puilde uit een brok warm zonlicht van den mooien Meidagmorgen.
Het hoofd was hem een weinig zwaar, en eensklaps herinnerde hij zich wat er 's
nachts was geschied. 't Vervulde hem met ontzetting. Als de menschen 't hoorden....
Dina zou niet zwijgen. O, God, als zij 't wisten, dat hij, een predikant.... zoo had hij
zich vergeten. Nog enkele uren te voren had hij gewezen op 't hoog ideale in den
mensch.... 't waren dus woorden geweest, niets dan woorden....
Hoe kon hij 't ongedaan maken, hoe het beteren?
Was 't nog vroeg? - was 't reeds laat? - Hij greep naar zijn horloge, dat hij gewoon
was s'avonds op zijn beddetafeltje te leggen
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- nu herinnerde hij zich plots, dat hij het in zijn studeerkamer had gelaten. Aan niets
had hij gedacht, aan niets....
Hoe laat zou 't zijn? - Doch wat deed dat er toe: - wat kon 't hem nog schelen, welk
uur, welke dag het was.
En als zijn misstap eens gevolgen had, als Dientje.... hij dorst de mogelijkheid niet
onder de oogen zien. Een ander kon een dergelijk uur van zich-zelven-te-vergeten
goed maken door een huwelijk, maar hij.... Natuurlijk zou hij haar geld geven: twee,
driehonderd gulden.... maar de schande....?
Hij hoorde iemand 't huis naderen over 't kiezelpad, daarna werd er gescheld aan
de voordeur, juist onder zijn slaapkamer.
Dina zou toch wel òp zijn.... Als zij zich ook verslapen had; als men dat vreemd
zou vinden, haar ondervragen....?
Doch neen, zij was reeds òp; hij hoorde haar de voordeur openmaken.
‘Goeien morgen!’ klonk het vroolijk - 't was de postbode, haar verloofde.
‘Goeien morgen,’ gaf zij terug, even opgewekt als altijd.
‘Een brief voor Dominee.’
‘En hè-je niets voor mij?’ vroeg ze grappig.
‘Jawel, een kus.’
‘Ben je mal!’ - ze trachtte zijn omhelzing te ontkomen; - ‘denk er eens aan, ze
kunnen ons zien, en als Dominee 't merkte....’
‘Kom, kom - hij is ook nog jong, - hij kan de zon best in 't water zien schijnen!’
‘Jawel, maar hij houdt niet van die dingen.’
Resse hoorde het in een gloed van verbazing: hoe kon zij zoo luchtig vroolijk
wezen, en dat nog wel tegenover haar geliefde - 't scheen hem haast onmogelijk.
De postbode ging verder; Dina riep hem nog even na ‘daaaag’, daarna sloot zij de
voordeur, en Resse hoorde haar de trap opgaan naar zijn studeerkamer, waar zij als
naar gewoonte den brief op zijn bord zou neerleggen.
Een oogenblik later, klopte zij aan de slaapkamer:
‘Tien uur, Dominee.’
‘Ja,’ riep hij, in een onbestemd bang zijn, niet wetende, hoe zich tegenover haar
te houden.
Maar hij moest toch opstaan: en tevens dacht hij er weer met schrik aan, dat hij
haar onder de oogen moest komen.
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Geheel vervuld van de obsessie over zijn houding tegenover Dina, stond hij eindelijk
op, traag en loom, kleedde zich en maakte wat toilet, steeds in die stemming van
gedruktheid. Als lood hing 't op hem.
Op zijn studeerkamer - de ramen wijd open, zoo vriendelijk en frisch van
morgenkoelte, - stond het ontbijt gereed, juist als alle andere dagen. Het geheele
vertrek was weer met zorg geordend, de thee gezet. Toen zag hij den brief - nu
schrikte hij: als 't eens een brief was, zijn vrouw betreffende.... Goddank neen, 't was
iets anders, iets heel gewoons.
't Dagelijksche voorkomen van zijn omgeving stemde hem toch wat kalmer.... Als
hij nu maar vèr weg was, of althans niet met Dina.... zich niet voor haar behoefde te
schamen Te zeggen dorst hij haar niets.. ze zou zich gegeneerd voelen, zijn bijzijn
schuwen.
Een half uurtje later, kwam zij binnen, frisch, blozend, opgewekt. - ‘morgen,
Dominee.’
‘Goeien morgen’! 't kostte hem moeite gewoon te schijnen.
‘Heeft u goed geslapen?’ Hij zag niet hoe haar oogen glinsterden, flitsend van pret
over zijn schroomvalligheid, terwijl hij niet wist wat te antwoorden, geheel verrast
door haar brutaliteit.
‘Wat wil u eten?’. - 't Was de gewone dagelijksche vraag op dit uur.
Hij zocht naar een voorwendsel om den geheelen dag uit te zijn... ‘ik ga uit eten,
ik heb....’
‘Zoo, gaat u smullen!’ schertste zij, ‘'t treft goed, dan kan ik uw kamer een flinke
beurt geven.’
Hij zag haar weer gaan, steeds verbaasd als hij was, over haar gewoon doen.
Hoe zou hij zijn dag doorbrengen? - Maar hij drong die vraag zelf weg, - als hij
maar alleen was, geheel alleen. Hij zou een verren tocht maken, een groote wandeling
en dan hier of daar in een logement eten, dan....? Hij zou straks verder zien.
Stiekum, als een knaap in de vlegeljaren, die stilletjes wil uitgaan, liep hij de trap
af en sloop al drentelende den tuin in, al verder en verder van 't huis. Aan 't achterhek
gekomen, liep hij snel door. Een oogenblik daarna dacht hij: als er nu iemand in de
pastorie naar me komt vragen; en toen herinnerde hij zich zijn logeerkamer te hebben
aangeboden; wanneer nu straks een der gasten van het kasteel....? Onwillekeurig
bleef hij staan. Neen, neen, hij durfde niet terug.... Misschien zou Dina wel voor alles
zorgen.
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Hij volgde een pad, dat op de hei uitliep; en de stemming van het vredige landschap
gaf hem op nieuw weer wat kalmte. Slechts kort evenwel, want telkens stond hij
wederom voor de ijselijkste herinnering: - hoe had hij zich kunnen vergeten; hoe
was hij plotseling gezonken tot een minwaardige; hij, die een voorbeeld moest wezen;
hij, die als geestelijke overal en ten allen tijde moest zijn en blijven een hoogstaand
man. Nu had hij zich zelven te verachten: - hoe kon hij eerbied afdwingen!
En naast dat zelfverwijt proefde hij een onverklaarbaren angst, als een voorgevoel
van een naderend onheil: als Dina eens klapte; misschien zat zij nu thuis met een
vriendin te babbelen. In zijn verbeelding zag hij die vriendin, luisteren met open
mond, genietend van het verhaal, hoe dominee....
Een oogenblik later, vond hij het dwaas zooiets van Dina te gelooven - zij zelve
zou berouw hebben.... Maar toch, als zij eens....? Hij kon 't niet wegdenken, dat
ondragelijke. 't Was als een knagende pijn, die enkele minuten verdwijnt en dan weer
hevig komt opzetten.
Als 't bekend werd, als Dina niet zweeg....? Maar hij kon het haar heeten liegen!
- Nu schrok hij van zich zelven: zóó laag zou hij dan zinken; hij, Dominee Resse een echtbreker, een overspeler en dan nog een leugenaar!
Onder dit bewust-ijlen in angstkwellingen, vroeg hij zich een oogenblik af, of dit
dan nu was de stem van 't geweten.... Neen, hij wist wel beter - en hij vond 't zelfs
vreemd, dat hij er zoo nuchter over redeneeren kon - 't was alleen de vreeze, ontdekt
te zullen worden, terwijl het hem veeleer moest pijnigen, dat hij, die steeds de moraal
predikte, moreel zoo diep was gezonken.
En hoe zoude zijne zuster het opnemen, zij, die steeds hem gewaarschuwd had,
waartegen hij was opgekomen, ofschoon - hij kon het zich niet langer verhelen - er
in het diepste van zijn binnenste, altijd iets van den wellust was te vinden geweest.
Die ééne fout, dat zich vergeten in een oogenblik van passie niet ongedaan te
kunnen maken....! Hij voelde zich als geslagen.... Toen dacht hij er aan, hoe een
vrouw, die zich vergeet, haar eer inboet, voor één onvoorzichtigheid, voor één enkele
zwakheid, tegenover den man, dien zij liefheeft.... Lief heeft? Een nieuw schrikbeeld
doemde op: Dina zou toch niet denken, dat als zijn vrouw stierf, dat dàn zij....
Weigeren zou hij dan niet mogen.... Getrouwd met
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haar, een mindere in stand, hij die zich zoo gelukkig voelde in een aristocratische
omgeving.
Een oogenblik dacht hij er over, zijn ontslag te nemen, en naar 't buitenland te
gaan. Maar wat dan verder?
Haast hersenlam van 't tobben, niets ziende dan zijn groot verdriet, zette hij zich
op een heuveltje, midden op die groote, eenzame heide, als ver van de bewoonde
wereld. Hij gevoelde zich alleen, verlaten... Als hij daar nu eens plotseling stierf....,
dan zou niemand weten, wat hij gedaan had - misschien zou Dina het wel verzwijgen,
om hem niet te bekladden; ze was altijd zoo goed voor hem geweest.... Ze zouden
in het dorp hem missen; ze zouden misschien wel zeggen: ‘jammer, die jonge dominee
beloofde nog zooveel.’
En de couranten - gek, dat hij nu nog aan couranten kon denken. En 't huwelijk
van van Delden? Hij had zich zooveel van 't succès voorgesteld - Als 't bekend werd,
zou hij nimmer meer een voet op 't kasteel kunnen zetten. - Onmogelijk had hij zich
gemaakt, voor goed onmogelijk. Maar als Dina zweeg - als zij 't zich niet wilde
herinneren, dan zou 't wezen, alsof er niets gebeurd ware. En 't zou een waarschuwing
voor hem zijn geweest, een les - nimmermeer zou hij zich vergeten.
Wat later wandelde hij verder en sloeg den weg naar Laerebeek in - geheel
onwillekeurig zich denkende in de omstandigheid van geen predikant te kunnen
blijven. Wat zou hij nu beginnen....; leeraar worden, of journalist..... geheel afstand
te moeten doen van de glorie als spreker? Een groot leed kwam over hem. Toen dacht
hij: nog geen 24 uur geleden was het zoo geheel anders, kon ik niet vermoeden, dat
in een korte spanne tijds, zooveel schrikkelijks gebeuren zou. Als hij 's avonds ware
uitgegaan.... of als hij Dina geen champagne had geschonken.... ja, dan zou alles
geheel anders zijn geloopen, zou hij nu vroolijk kunnen wezen.... Goede God, dat
hij zoo laf, zoo zwak moest zijn....
En telkens weer bezon hij, hoe alles anders zou zijn geweest. Als.... Moest dan
een geheel leven afhankelijk zijn van het nietigste voorval, het domste samentreffen?
- Hij had het hoogste punt van den omtrek bereikt, wat verder, in de diepte, lag
Laerebeek, een Geldersch dorpje midden in de hei; - kleine boerenstulpen met
verweerde rieten daken, schots en scheef gegroepeerd om 't eenvoudige vergrijsde
kerkje met stompen toren, tusschen de groenende boomen, alles aangegoud door het
warme zonlicht. Vredig pluimden de rook-
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wolkjes op, rustig omhoog stijgende tegen de klare lucht, in de stilte van den
middagschafttijd.
Resse voelde zich als uitgerust - het vereenzaamde dorp trok hem aan, de stille
omgeving zou hem goed doen. Hij volgde het karrespoor in de richting van de kerk;
daarneven lag de pastorie, een dominees woning als een boerenhuizinge, laag en
breed, de groote tuin - een moestuin met enkele bloemperkjes in het midden gescheiden van den dorpsweg door een lage heg.
't Was één uur. - In de pastorie zouden ze reeds koffie gedronken hebben, en hij
zou niet ongelegen komen, geen stoornis brengen in het dagelijksche doen van het
eenvoudige domineeshuishouden.
Het tuinhekje doorgaande, zag hij de vrouw van zijn collega Brinkman, een klein
bejaard moedertje, in een afgedragen huisjapon, met een grooten, versleten tuinhoed
op, rustigjes aan het poten van erwten.
‘Dag, mevrouw’.
Ze draaide 't hoofd even op zij, een beetje verrast: - in het dorp werd zij nog altijd
dominees juffer betiteld en vreemden kwamen zoo zelden. Over haar bril heen ziende,
ontwaarde zij Resse, en zonder eenige gène, kalm haar werk afbrekende, zei ze:
‘heerlijk weertje voor den tuin, dominee. We zijn wat laat met onze erwtjes’, en ze
wischte langzaam haar verschrompelde handen af aan een grauw voorschoot.
‘Ik stoor u toch niet?’
‘O neen, maar u treft het niet, want dominee - Brinkman bedoel ik - is op 't
oogenblik niet thuis - doch hij komt misschien wel spoedig terug.’ Al pratende, was
zij hem genaderd, met korte pasjes het smalle paadje tusschen de bedden volgende.
‘Ik houd u van uw werk af.’
‘Wel neen - 'k wil graag een oogenblikje rusten - 't werken gaat me zoo licht niet
meer af, nu de zeventig achter den rug zijn....’ Ze zei het met een blijmoedig lachje,
heel natuurlijk.
‘Hoe gaat het thuis?’ vroeg ze deelnemend.
Hij moest een oogenblikje nadenken: - 't was waar, ze doelde op zijn vrouw, en
hij comediede weer een beetje, maar snel afbrekend. Zij informeerde nog verder met
de belangstelling van een oud moedertje, naar zijn huiselijk doen; - ‘hoe gelukkig,
dat u het zoo goed met uw dienstmeisje heeft getroffen. - Maar wil u niets gebruiken?
- Als u nu een oogenblikje geduld heeft.... ik ben in een ommezientje terug, even
moet ik mijn handen wasschen.’
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't Klonk hem prettig naief, en hij gevoelde zich bijna bevredigd in deze rustige
omgeving, alsof hij een geheel ander mensch ware, nu oogenblikken achtereen zonder
prangend wee van herinnering.
Een paar minuten later was zij terug; ze had het grauwe voorschoot afgedaan, maar
overigens niets aan haar toilet gewijzigd.
‘Een glaasje melk, of karnemelk?’
Hij bedankte - hij kwam alleen maar eens aanloopen.
Dat vond zij aardig: Brinkman had dan eens iemand om mee te praten, en hij mocht
toch wel eens wat afleiding hebben, dat was zoo goed voor hem, vooral indien 't was
iemand als dominee Resse, van wien Brinkman zooveel hield. Ze zei het met een
lachje van welgevallen; ook zij vond dien jongen dominee heel sympathiek - zoo
bescheiden, ondanks zijn talent als redenaar, dat haar man zoo hoog stelde; en
praatgraag, oud vrouwtje als zij was, ging ze voort ‘ja, ja.... als u eens wist, hoe
gezocht u is....’
Een oogenblik ging Resse op in die lofbetuiging, toen dacht hij: als ze 't eens
konden vermoeden, wat er gebeurd is....
Maar 't oude vrouwtje vertelde verder, haast naief: ‘Brinkman is geen redenaar u heeft hem wel eens gehoord, nietwaar, maar ik heb 't toch altijd mooi gevonden,
ziet u, 't is zoo eenvoudig en, zoo waar, er valt nog altijd wat uit te leeren.’
Rustigjes in haar rieten leunstoel zittende, met de dorre handen in den schoot, was
het haar heerlijk, van Brinkman te kunnen vertellen, die maar een heel eenvoudig
dorpspredikant was, doch die zooveel deed voor de gemeente, zooveel pastoralen
arbeid, vaak vol teleurstellingen en verdrietelijkheden. Dit was nu eenmaal niet
anders, meende zij, niet iedereen kreeg van den goeden God groote talenten; en nu
vond zij het juist van Dominee Resse zoo aardig, dat hij er niets trotsch op was, steeds
gewoon bleef.
Resse hoorde 't aan, - 't klonk hem zoo wreed - als je eens wist dacht hij, wie ik
ben - en dàt te moeten denken, deed hem zeer.
't Praatgrage oude vrouwtje ging voort; als dominee zou ù mij te modern zijn och, ik ben zoo gelukkig in mijn oud geloofje - die modernen redeneeren zoo alles
weg, en als ik dat ook moest missen; maar, ziet u, U is er me daarom niets minder
om; - och, je vindt overal slechte menschen, onder de orthodoxen al even erg als
onder de liberalen’ - en nu met een vriendelijk lachje vol genegenheid: ‘ik weet wel,
dat je een best mensch bent.’
Resse voelde zich als gepijnigd.
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Kort daarop kwam Brinkman thuis, - een kras, oud man; eenvoudig, bedaard, - geheel
verzoend met de omstandigheden, die hem zooveel hadden onthouden; rustig de
toekomst te gemoet gaande; niets meer vragende van het leven dan een kalmen dood.
Het was hem aangenaam, Resse te zien, en hij noodde hem onmiddellijk om te blijven
eten. Resse bedankte, doch Brinkman herhaalde wat later: ‘blijf nu eten’; en blij die
oude menschen aangenaam te kunnen zijn, bleef hij - nu zijn zieleleed minder
voelende; 't was hem, als ware hij tijdelijk in een wereldje à part, ver van 't rumoerige
leven, op een eilandje, waar hij niet bang behoefde te zijn.
Kalm zette hij zich met de beide oudjes aan tafel.
‘Laat ons bidden’. - Brinkman bad hardop, wat breedsprakig, zooals hij het zijn
geheele leven als dominee had gedaan, hier, in diezelfde pastorie vol eenvoud, aan
diezelfde tafel, dikwijls onder kommervolle omstandigheden, in de laatste jaren
vereenzaamd met zijn vrouw, maar altijd met de devotie van een eenvoudig man,
die staat voor zijn God, een God, die geeft en neemt en wiens naam wordt geprezen.
Resse had uit gewoonte de handen gevouwen, maar luisterde nauwelijks, geheel
opgaande in de gedachte, dat die oude predikant als een kind geloofde aan een
belichaamd Opperwezen en een wederopstanding; hij benijdde nu dat naieve geloof.
En telkens weer gevoelde hij, hoe die kalme omgeving hem goed deed; hoe
weldadig hem was dit rustige zijn van die twee oude menschen, die alles - wat zij
van het leven kregen - als toegift aannamen. Doch dan, - als een pijnlijke steek dacht hij plotseling weer aan iets vreeselijks, dat er met hem gebeurd was. Als die
oudjes dat eens hoorden, zij die met een zekere veneratie dien jongen predikant
behandelden als een man van diepen ernst en mooie levensopvatting. - Toevallig
kwam het op het aanstaand huwelijk der freule van 't kasteel; tot in Laerebeek was
het gerucht doorgedrongen van de feesten, en dat Resse ze trouwen zou.
‘Och, wat zou ik dat graag eens hooren,’ zei het oude vrouwtje als een wensch,
die toch niet te vervullen was.
‘Waarom niet?’ - Resse vond, dat het als voor de hand lag: ‘komt u met u beiden
Donderdag over acht dagen bij mij.’
't Leek eerst het oudje zoo vreemd, doch later: waarom zouden zij het ook niet
doen; éen van de dorpsgenooten, die een hoogst enkele maal hen naar Veldhoven
reed, zou ook ditmaal hen wel willen brengen; en zoo namen zij ten slotte de invitatie
aan....
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‘Maar....’ - als een berg rees het bezwaar voor de oude vrouw op - ‘tusschen al die
voorname menschen in de kerk - ik heb geen japon....’
‘Mevrouwtje lief....!’ Resse was nu oprecht in zijn meening, dat zulk een bezwaar
niet gelden mocht - 't zou hem zoo'n feest wezen....
‘Enfin - ze kennen me toch niet!’
Nà het eten wandelde hij met Brinkman door den tuin, vol licht van de late
namiddagzon. De oude man, kalmpjes zijn pijp rookende, schreed langzaam voort,
stapje voor stapje. Hij vertelde van zijn kinderen; - zijn zoon had voor dominee
gestudeerd, maar ten slotte geen roeping gevoeld voor 't herderlijk ambt, en daarom
was 't maar beter geweest, dat-i zijn afscheid nam. ‘Je kunt zooveel doen als predikant,
goede vriend,’ - ging hij gemoedelijk voort, - ‘maar je moet de roeping gevoelen, of
- zoo als jij - talent hebben.’ En in zijn sympathie voor dien jongeren broeder, wekte
hij op, hartelijk, als meelevende: ‘jij gaat een mooie toekomst tegemoet - 't spijt me
erg, dat je te A. niet op het drietal bent gekomen, maar wacht je beurt af.’
Resse knikte, zich diep ellendig gevoelende, in een hevig berouw - en Brinkman
meenende, dat Resse aan de zieke vrouw dacht, vervolgde vol deelneming; ‘je wordt
zwaar beproefd, ik kan me begrijpen, hoe 't lijden van je lieve vrouw je aangrijpt....’
Een oogenblik werd het Resse te machtig: hij had de hand van dien ouden man kunnen
grijpen en willen uitroepen: God, ik ben zoo slecht - hij had willen biechten, bloot
leggen zijn bekommernissen en zijn angst; 't zat hem tot in de keel.... Toen dacht hij
plots: wat zou Brinkman dan wel zeggen? Neen, zoo kon hij niet van zijn voetstuk
afstappen.
Tegen den avond nam hij afscheid; hij had nog een groote wandeling te maken,
eer hij thuis was.
Laat ik er nu niet meer aan denken - besloot hij onder weg; tobben helpt toch niet.
Maar 't was sterker dan hij. Straks moest hij weer onder de oogen van Dina komen.
Als zij een gepraat had.... als een van 't kasteel.... Weer nam hij zich voor, er niet
meer aan te denken. Midden op die eenzame groote heide, bleek van maanlicht, ging
hij hardop reciteeren, verzen opzeggen, waarin hij gestoord werd door een paar
mannen, die van den tegenover gestelden kant kwamen. Toen overwoog hij, dat 't
best ware, laat thuis te komen. Dina
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zou dan waarschijnlijk reeds naar bed zijn.... Zoo sloeg hij rechtsaf naar den straatweg,
waar hij in een zomerlogement iets zou gebruiken en wat uitrusten. Maar in dat
logement was het nog leegstil, de gelagkamer duf, en de zitjes buiten nog niet in
orde. Hij verveelde zich, turende op de groote klok, die in een langzaam getik den
tragen tijd aanwees.
Waarom ook niet terug naar de pastorie, naar zijn studeerkamer, zoo gezellig
tijdens het thee-uurtje. - 't Was dwaas van hem zijn woning te mijden. Hij stond op
en wandelde verder.
Dicht bij het dorp zag hij in de verte 't feestvierend kasteel, de tuin vol lampions.
Daar was nu de partij nog in vollen gang en hij.... Doch dat alles scheen hem niets,
als 't gebeurde van gister avond maar te vergeten ware.
Thuis komende, vond hij op zijn studeerkamer de thee gereed, de lamp ontstoken,
juist als iederen avond; - van Dina merkte hij niets. Hij nam het avondblad en zette
zich tot lezen, telkens opschrikkende: was 't Dina, die hij hoorde? Neen, 't bleef stil
in huis. - Wat later begon hij in een aflevering van de Revue des deux mondes te
bladeren. Het romannetje lokte hem tot lezen en al spoedig boeide het verhaal hem.
't Was echt fransche romanlectuur, vond hij, maar de zedenschildering, vol verve,
deed hem verder lezen. Naarmate hij las, voelde hij zich opgewekter, meende hij het
leven niet zoo zwartgallig te moeten aankijken. Ja, ook in hem laaide het jonge leven
bij vlagen op, deed de natuur zich gelden: ‘le chagrin est un péché,’ Dat werd hem
nu iets duidelijker, veel duidelijker dan gisteravond, toen hij.... maar hij was immers
priester, die een voorbeeld moest geven. Priester, ja, overdrachtelijk, in naam, doch
in geen geval asceet. Hij was mensch als ieder ander; hem prikkelde de zucht om 't
leven te genieten, zoo lang betoomd. Was hij dan zoo schuldig? Of was 't niet veeleer
een kleine misstap, als zoovele jongelui begaan, een zich vergeten nà een vroolijken
avond....? Weer las hij verder, tot hij eensklaps begon te begrijpen, hoe het verhaal
hem passioneerde. Neen, dat mocht niet! - Hij legde het boek weg; hij had slaap gevoelde hij nu - gelukkig! Als naar gewoonte sloot hij de ramen, stak een kaars aan,
blies de lamp uit en stapte naar zijn slaapkamer.
Steeds met opzet aan iets verafgelegens denkende, ontkleede hij zich. In de verte
klonk een gerucht van stemmen; hij schonk er geen aandacht aan. Toen schrikte hij
even op; hij hoorde iets in zijn slaapkamer, in het ledikant.... Wat nu....? Snel nam
hij den blaker op..
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Hij wist niet, wat hij zag - het volgende oogenblik begreep hij alles: Dina! Hij zag
haar liggen, nauwelijks gekleed het hoofd rustende op de gevouwen handen, de armen
in breede welvingen, het mooie lichaam als op een langen, blondgouden mantel.
Schijnbaar heel kalm lag zij daar, hem aankijkende met halfgesloten oogen en een
guitig lachje. Een oogenblik stond hij roerloos. Hij trilde van begeeren.... niet
durvende.... en toch.... Neen, neen! sterk zou hij zijn, weerstand bieden als een man....
Zwaar ademhalende bleef hij staan - hoe verleidelijk was 't, een vrouw zoo mooi; de
passie brandde in hem, alle wilskracht verteerende. Toen hoorde hij buiten roepen:
‘Dominee, ben je nog op?’
't Waren een paar gasten van gisteravond, duidelijk onderscheidde hij de stem van
Polsweerd.
‘Stil,’ waarschuwde hij Dina, geheel onwillekeurig, als uit zelfbehoud in een
grooten angst voor ontdekking; te gelijk zag hij, hoe zij snel het laken over zich heen
trok.
Weer werd er geroepen. Hij liep naar het venster en wierp de blinden open: ‘wie
is daar?’
‘Goeien avond!’ riep Polsweerd, met een koffertje in de hand, ‘kan je me soms
nog logeeren, er zijn een paar gasten te laat gekomen voor den trein....’
Nù hem logeeren.... en Dina.... ‘Ja, ja,’ riep hij zenuwachtig, eigenlijk niet wetende,
hoe te handelen.
‘Ik zal je open doen.’ Snel trok hij een jas aan en liep naar beneden in groote
gejaagdheid, als bij een plotseling onheil - ze zouden toch niets vermoeden?
‘'t Spijt me, 't is wat laat geworden.... je hebt gisterenavond je logeerkamer
aangeboden....’
Resse zag ze staan: Polsweerd en de beide jonkers, een weinig aangeschoten.
‘Komt binnen,’ zei hij om iets te zeggen, in een groote onbestemde vrees.
‘Fideele dominee!’ begon jonker Piet, ‘ik zal je zeggen....’
‘Neen, dominee, geloof hem niet,’ ginnegapte Daan met dronkemans slapheid.
‘Aloh, naar binnen!’ commandeerde Polsweerd, ‘we moeten de kamer zien; als-i
me niet bevalt, betaal ik niet.’
‘Jij bent onze gast - je betaalt niets....’ riep Daan gemeend.
‘Leuter niet,’ beet Polsweerd onmiddellijk af, ‘eerst de logeerkamer zien!’
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Ze gehoorzaamden in een lichte verbazing over dit hoog-op bevelen van dien dokter,
die hen nauwelijks kende, en toch onder den indruk van zijn kortaf gecommandeer.
Waar zou Dina zijn? dacht Resse in angsthuivering - nog op zijn slaapkamer....?
Had hij de deur wel gesloten? En hij snelde de trap op, de anderen vooruit. Goddank,
die deur was dicht.
Vlug ontstak hij het licht op zijn studeerkamer.
‘Verduiveld gezellige kamer,’ zeurde jonker Piet. ‘Fideele dominee’.
‘Gaat zitten, gaat zitten,’ inviteerde Resse, erg zenuwachtig, steeds denkende:
waar zou Dina zijn - wie moet de logeerkamer in orde brengen?
‘Zeg eens, dominee?’ begon Daan, ‘waar is nou dat vosje van jou, dat goudkleurig
vosje?’
Resse veinsde niet te hooren: ‘Als nu de heeren me een oogenblik excuseeren....’
‘Wat ga je doen?’
‘Ik moet even mijn dienstmeisje roepen.’
‘O, laat dat maar aan mij over - ik ben ongetrouwd.’
‘Neen, neen....’ Resse was zoo zenuwachtig, dat hij nauwelijks wist wat hij zeide.
‘Wat neen!’ riep Polsweerd uit,’ ‘ben ik soms wèl getrouwd?’
Resse hoorde niets in zijn angstkrampen. De deur openende, zag hij Dina, heel
gewoon, heel kalm: ‘Heeft u iets, Dominee?’
Hij liet bier en wijn brengen. Jonker Piet nam in een grooten leuningstoel plaats,
jonker Daan vertelde met dronkemansgebabbel van het prachtige feest. ‘Je hebt
gemankeerd, dominee....’ en hij zeurde voort.
‘Wil je iets?’ vroeg Resse, die Polsweerd zag opstaan.
‘Ja, mijn koffertje.’ tegelijk was de dokter de deur uit.
Een oogenblik later hoorde Resse hem fluisteren met Dina, onmiddellijk brak hij
het praten met jonker Daan af.
Polsweerd met Dina.... In de gang zag hij haar snel de logeerkamer binnengaan.
Polsweerd zat op de zoldertrap en maakte nu een grapje; Resse zag het koffertje staan
en nam het op, waarna Polsweerd weer binnen kwam.
Jonker Piet was in slaap gevallen - Daan zeurde verder.
‘Kom,’ zei Polsweerd, ‘'t is al veel te laat, - we mogen Resse niet langer in zijn
nachtrust storen,’ en hij schudde den oudsten jonker

Groot Nederland. Jaargang 15

24
wakker. ‘Dominee zal je den weg naar de beneden wereld wijzen.’
Het optreden van Polsweerd stemde Resse kregel: zich geweld doende om een
aardig-vinden voor te wenden.
Met eenige moeite sukkelde jonker Piet uit zijn stoel overeind; Daan zeurde steeds
voort over het feest en over de gasten, die te laat aan den trein waren gekomen.
‘Geneer je niet,’ - zei Polsweerd, ‘Resse, doe of je thuis bent, laat jij die beide
zwabbers uit.’
Daan keek met verbazing naar dien brutalen dokter, die maar steeds commandeerde
en ook gehoorzaamd werd.
‘De logeerkamer is klaar - dominee.’
Dina zei het heel gewoon - toch gaf het Resse een bange, vreemde emotie. ‘Dank
je’, zei hij, nauwelijks kunnende spreken. ‘Ga jij nu maar naar bed.’
Een oogenblik later, hoorde hij haar de zoldertrap opgaan - hij voelde zich iets
kalmer, nu weer in staat zelf te handelen, in te grijpen.
De jonkers vertrokken; Resse liet ze uit.
‘Als je mij niet kwalijk neemt, dan ga ik naar bed,’ zei Polsweerd, toen Resse weer
in de studeerkamer was teruggekomen. Resse bracht hem naar 't logeervertrek, maar
eensklaps vond hij in de houding van zijn gast iets vreemds, iets verdachts - zou
Polsweerd vues hebben op Dina? en tegelijk werd Polsweerd hem onsympathiek.
Hij had moeite zich vriendelijk te houden en teruggaande naar de studeerkamer,
wilde het hem maar niet uit de gedachte, dat Polsweerd begeerige oogen op Dina
had geslagen. Dat kon hij niet dulden.
Zou Dina soms aan dien gast hebben verteld, wat er gebeurd was...? Neen, neen.
Hij vond het nu onbescheiden van Polsweerd, om zoo laat aan te komen en grapjes
met Dina te maken.
Hij liet de deur openstaan.... Hij wilde weten wat Polsweerd voor had.... Plots
schrok hij op: de deur van de logeerkamer ging open... - hij hoorde een paar bottines
buiten zetten. Zou Dina reeds naar bed zijn? Toch niet een afspraak? Het duizelde
hem.... Gek, dacht hij een oogenblik later, gek was 't, zich daarom te bekommeren.
Maar dulden mocht hij 't niet.
Maar zou Dina tot zoo iets in staat zijn....; zou zij zich zoo voetstoots geven aan
Polsweerd....? Het denkbeeld leek hem ontzettend.... Was zij zoo laag gezonken?
Hij bleef wachten, wachten, uren lang; hij kreeg het koud en voelde een groote
moeheid, maar telkens rees weer een groote afgunst op.
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Het huis was stil, eentoning tikte de gangklok, het lamplicht verflauwde en een bleeke
morgen brak door.
Eensklaps dacht hij weer aan gisteravond.... Hij wilde.... Eindelijk, haast te moe
om zijn gedachten te ordenen, ging hij naar zijn slaapkamer en wierp zich op zijn
bed, als ware het leven hem niets meer.
Toen Resse den volgenden morgen de studeerkamer binnen kwam, zat Polsweerd
reeds aan de ontbijttafel, rustig een eitje pellende, opgewekt luchtig.
‘Zoo, dominee heb je goed geslapen?’
Resse, in een morose stemming, vond de vroolijkheid van zijn gast hinderlijk,
ongepast. - ‘Ja wel - en jij?’
‘Als een hoentje - je logeerkamer bevalt me uitstekend; ik huur 'm in tegen
Donderdag na 't trouwdejeuner. En je Dina is een voortreffelijk meisje - toen ik
vanmorgen vroeg hier kwam, was ze al weer druk bezig met 't ontbijt klaar te zetten,
ze presenteerde me een kopje thee en ze kookte een eitje....’
Zou hij iets vermoeden, dacht Resse: - laat ik me goed houden.
‘Zeg eens’, ging Polsweerd een oogenblik later voort, - ‘ik hoor, je zondert je hier
heelemaal af....’
‘Natuurlijk.’
‘Neen, niet natuurlijk - jij moest weten: 't is niet goed, dat de mensch alleen zij!’
‘Ik begrijp je niet.’ Resse voelde hoe Polsweerd hem aankeek; hij werd bang voor
dien brutalen, alles durvenden, alles in 't gezicht zeggenden dokter.
‘Waarom zonder jij je zoo af?’
‘Omdat’ - Resse hield zich driftig uit verlegenheid, ‘omdat.... je begrijpt toch, dat
de toestand van mijn vrouw....?
‘Nog wat mystiek er bij, en je bent dichter, sonnettendichter van blanke
weedomskelken en smarte-wellust.’
Polsweerd voelde, dat hij in een plagerige stemming was - en eensklaps dacht hij,
't is toch eigenlijk niet aardig van me, hem in 't haar te zitten. Hij begreep, dat Resse
een beeje comedie speelde, en hij vond iets belachelijks in zoo'n zich poseerend
domineetje, die - naar hij vermoedde - voor 't vrouwelijk schoon niet ongevoelig
was.
‘Een knappe meid, die Dina...’
Resse kon zich slechts met moeite bedwingen: hoe, begreep Polsweerd iets? - Kon
hij hem maar wegkrijgen!
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‘Dus je komt op den dag van trouwen terug?’ hij hoopte op een ontkenning.
‘Ja zeker.. - als je me hebben wilt.’
Neen, neen - schokte het in Resse - maar hij bedwong zich: ‘Heel graag,’ en te
gelijk dacht hij aan Polsweerd's beweren; alles is comedie - Groote God, was dit
waar - alles leugen? Hij ademde wat kalmer, toen hij zijn gast zag opstaan - een oogenblik daarna zich
weer ergerende, omdat hij Polsweerd hoorde gekscheren met Dina. Moest dan alles
hem kwellen en zeer doen?
Eindelijk was de dokter vertrokken, en Resse voelde zich vrijer in zijn eenzaamheid,
in dat rustig alleenzijn. Hij zou een aanvang maken met zijn huwelijkstoespraak;
juist kwam Dina binnen: ‘Wat wil u eten?’ Ze vond die vraag blijkbaar grappig, en
hare vroolijkheid irriteerde hem opnieuw.
‘Is u boos?’
Het klonk hem te familiaar. - ‘Wel neen’ - en hij veinsde te lezen.
‘Wat is die dokter een aardige man!’
Hij waagde het niet, het gesprek af te breken - 't was hem alsof zij haar overwicht
deed gelden en met loftuigingen over Polsweerd hem zocht te prikkelen. Niets wetende
te zeggen, moeite doende om zijn kregelheid te verbergen, zweeg hij.
Dina ging heen, iets mompelende, dat Resse niet verstond, Zich nu weer vrij
gevoelende, zette hij zich aan zijn schrijftafel, maar hij kon zijn gedachten niet tot
het concipieeren van een toespraak bepalen. Er was iets tobberigs in hem - hij voelde
't - als zou er iets onaangenaams gebeuren, als hing hem iets boven 't hoofd. Hij was
moe, koud en rillerig. Hij nam een boek, maar de lectuur schonk hem geen afleiding,
telkens weer terugdenkende aan het gebeurde van gisteren en eergisteren. Waarom
was hij gisterenavond niet flinker geweest? En zij moest denken, dat hij wel gewild
had. Laf, dat hij zich zoo door den hartstocht liet kluisteren.
Op den gewonen tijd kwam Dina ‘klaarzetten’ voor 't koffiedrinken. Ze deed 't
zwijgend, niet opkijkende. En den geheelen dag bleef zij zwijgen.
‘'t Blijft mooi weer,’ merkte hij op, toe zij na het eten kwam afnemen.
‘Ja!’ liet zij hooren, kort en droog.
‘Als je soms vanavond een uurtje uit wil....’
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‘Neen.’
Die stroefheid deed hem zeer, maakte hem bang: ‘Waarom niet?’ vroeg hij
aarzelend.
‘Om toch niet!’
Ze was dus boos, en eensklaps dacht hij - 't kwam over hem als de plotselinge
overtuiging van een groot gevaar - zou zij wellicht reden hebben om te vreezen, dat
het gebeurde gevolgen zou kunnen hebben?.... Als dàt waar moest zijn....! - Hij dorst
er nauwelijks aan te denken. - 't Zou een groot schandaal worden. Maar zou 't onheil
nog niet te bezweren zijn? Als hij er eens met haar over sprak... Neen, neen, dat ging
niet, en toch....
's Nachts, na uren van slapeloosheid, in een onrustig slaapwaken, droomde hij,
dat de postbode hem kwam vertellen: ik ga trouwen; en al droomende dacht hij:
droom ik niet? Dan schrikte hij plotseling wakker, meenende, dat Dina hem het
vreeselijke geheim had geboodschapt; hij rilde bij 't wakker worden, zijn hart hoorende
kloppen. De duisternis maakte hem angstig. Hij zette zich in zijn bed, stak zijn kaars
aan en keek met groote schrikoogen die zwijgende kamer rond.
Ook den volgenden dag bleef Dina humeurig. Haar iets te vragen durfde hij niet,
in een vage meening, dat als hij maar niets vroeg, er ook niets bizonders zou gebeuren.
- Wanneer zij maar weer vroolijk wilde zijn. - Hoe zou hij haar aangenaam kunnen
stemmen; een klein cadeautje of een prettigen uitgang; een dag vrij en op zijn kosten
met haar vrijer naar de stad of naar een kermis?
Te vergeefs beproefde hij aan zijn toespraak te werken; hij kon geen inleiding
vinden, telkens op nieuw eenige zinnetjes bij elkaar passende, maar ten slotte niets
voortbrengende. Een preek voor den aanstaanden Zondag had hij bij toeval gereed,
maar die toespraak!
Herhaalde malen had hij voor zijn verbeelding die trouwplechtigheid ten deele
afgespeeld: - de heele familie van 't kasteel met andere hooggeplaatste verwanten;
tal van nieuwgierigen uit den omtrek, ook voorname menschen; allen eerst vol attentie
voor de bruid, maar dan al heel spoedig meegesleept door de toespraak van den
dominee; de familieleden van buiten vreemd opkijkende met een onuitgesproken:
sapperloot, dat is goed, dat is mooi; die dominee moet carrière maken. De dames
zouden hem dankbaar toeknikken; zijn catechesanten....
Goede God, nu was dat alles bedorven door een moment van zwak-
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heid, nu voelde hij zich nauwelijks vrij man meer. - Was dat dan niet meer goed te
maken?
Na het eten - Dina bij het afnemen nog altijd zwijgende, slechts antwoord gevende
met een ja of neen - snakte hij naar afleiding, steeds onrustig als in een koorts-ijlen.
Hij wilde een wandeling maken of een kerkeraadslid bezoeken; toen schoot het hem
te binnen, dat hij van Delden beloofd had, een visite aan de bruid te brengen. Hij had
nu althans een doel, en dit hield hem wat bezig, leidde zijn gedachten voor een wijle
uit dat denkgetob.
De barones ontving hem als altijd heel vriendelijk, met een stereotiep lachje van
hoogheid, discoureerende zonder interesse. Bruid en bruigom maakten nog een
wandeling, maar zouden wel spoedig terugkomen. 't Was heel aardig van dominee,
dat hij een bewijs van belangstelling gaf - en dominee was zoo allerliefst geweest
nog een van de gasten te logeeren. - Toen volgde een beetje belangstellend gevraag
naar Mevrouw Resse - ja, 't waren droeve dagen voor dominee, dagen van beproeving.
Resse luisterde en praatte mee, maar nu en dan was 't hem, alsof 't bezijden hem
omging, alsof hij 't in een droom meemaakte. Die statige kamer, hoog en groot, met
heugenissen van twee, drie eeuwen, die hautaine douairière, die altijd zwijgende
gezelschapsjuffrouw.... hij had dat alles nooit anders gekend en toch vond hij het
vreemd, dat het nu ook zoo was. Toen verscheen eene zuster van de douairière - in
de bruidsdagen hier logeerende - die begon te praten over de lieve pastorie: ‘hoe
jammer dat Mevrouw Resse daarvan zoo'n langen tijd niet kan profiteeren’. Resse
moest natuurlijk weer vertellen van de ziekte van zijne vrouw, en hoe hij het stelde
met zijn huishouden; - Dominee had zeker een familielid bij zich inwonen? ‘Helaas
niet;’ jokte hij een beetje; maar hij werd gelukkig heel goed gediend door een
eenvoudig meisje; er ontbrak natuurlijk nog veel aan, maar.... - het was hem een
vondst van het oogenblik - het zou zijne vrouw, bij haar terugkeer, zoo aangenaam
wezen de zelfde dienstbode terug te vinden.... zijne vrouw was niet gelukkig geweest
met hare meiden.... De tante van de bruid knikte instemmend: - ‘getrouwe servantes
worden zeldzaam!’ en terzelfder tijd verbaasde Resse zich over zijn jokken.
Na dit stijve discoureeren werd het gezelliger, want het bruidspaar had zich bij
het gezelschap gevoegd en de bruid zette zich naast dominee. Zij was - vertelde zij,
in een hoffelijk doen van jonge
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vrouw van de wereld - zoo gelukkig, dat híj hen zou trouwen, en hij gevoelde zich
een korte wijle erg behagelijk onder de mondaine vereering voor den
kunstenaar-predikant, nu minuten lang zijn obsessie vergetende.
Tegen half tien nam hij afscheid, dat was daartoe het gewone uurtje volgens de
étiquette van dit achterbuurtsche, tweedehandsche hofleven, maar de bruigom kon
Resse niet laten gaan, zonder hem eerst eenige cadeaux te hebben getoond, en daarna
wilde jonker Piet, dat dominee op zijn kamer een cigaar opstak. Resse liet zich
meetronen in een onbewuste lijdzaamheid. Op de kamer van jonker Piet, een grooten
salon, wat ouderwetsch in midden 19e eeuwschen geest, overvol van jachtattributen
en hippische sportsouvenirs, zou Resse een enkel glas Rijnwijn drinken; echten
Rudesheimer, nog van den ouden baron. Er kwamen ook een paar neven binnen
loopen, logeergasten tijdens de bruidsdagen, en 't werd een prettig praten.
Maar Resse achtte het oogenblik voor vertrek gekomen - 't liep tegen elf uur,
ongekend laat voor 't kasteel. Jonker Piet wilde daarvan niets hooren: neen, Dominee
moest blijven, en hij schonk hem nog eens in.
Resse voelde zich nu veel lichter - 't denken aan zijn groote ellende werd vager;
zoo iets als met hem was gebeurd, behoorde toch niet tot de zeldzaamheden. Over
een paar weken zou hij lachen om zijn zwaarmoedig beschouwen van straks. Hij kon
weer praten met de anderen als altijd; jonker Piet was in zijn interieur een prettig,
ongeneerd gastheer; er werd gemusiceerd en een der neven had een paar chansonnetten
gezongen, waarbij jonker Piet lachend had opgemerkt: ‘Dominee, niet te scherp
luisteren!’
't Was laat geworden.
Thuis gekomen, vond hij als naar gewoonte 't ganglichtje aan, met een blaker
daarnevens, juist als verleden keer en heel den winter door. Op de studeerkamer
brandde de lamp met een bescheiden vlammetje en lag de courant gereed; het heele
huis was stil, droomerig stil. Dat alles vond hij heerlijk, hij kon nog eens rustig
uitblazen. Nog even de courant inkijken.... maar het nieuws interesseerde hem niet
bijzonder. Hij voelde zich wat slaperig - volstrekt niet moe. Heel zacht een airtje
neuriënde, ging hij naar zijn slaapkamer. Den blaker opnemende, welken Dina zoo
zorgvuldig had klaar gezet, vroeg hij zich zelven: - zou ze nog boos zijn? Nu dat
zoude wel schikken; hij had een uit-
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stapje voor haar geplanneerd, een aardig tochtje met Riemers....
Prettig gestemd stapte hij in bed: - Jonker Piet had niets te veel gezegd van diens
Rudesheimer....
Met eenige verbazing werd hij wakker - slaapdronken. Hij zag Dina in een luchtig
nachtkleed. Droomde hij....? Hij wilde zich verzetten - neen, neen, hij mocht niet
toegeven! Toen begon zij hem hartstochtelijk te kussen, en in hare armen bekneld,
haar naast zich voelende, kon hij niet verder weerstand bieden....
Had hij gedroomd? Hij wilde het zichzelf nauwelijks bekennen, even nog had hij
getwijfeld, maar toen herinnerde hij zich alles. - Dina had het gewaagd en hij.... Een
oogenblik wilde hij zich nog verontschuldigen met de overweging, dat zij tot hem
was gekomen, onder omstandigheden, waarin hij zich niet genoegzaam rekening kón
geven van den toestand. Maar even snel begreep hij óók, dat hij zich daarmede niet
verontschuldigen kón: - hij mocht zich niet laten verrassen, hij mocht zich niet
overgeven, al was hij het niet geweest, die gelokt had. Zoo kwam hij van kwaad tot
erger. Die eerste maal.... weer gruwde hij van de zwakheid van toen. Zij meende
hem te kunnen kluisteren, nadat hij dien eersten avond geen macht over zich zelven
had getoond.... Wat het kostte, hij had een einde te maken aan de slavernij, hoe dan
ook.
Maar hoe zou hij 't Dina zeggen; hoe zou hij beginnen? Recht van spreken had hij
nauwelijks, maar 't moest!
Toen ze na 't ontbijt op zijn studeerkamer kwam, was ze heel gewoon - toch gloorde
er heel even iets in haar oog als van victorie.
‘Goeien morgen, dominee,’ het klonk guitig, ironisch.
Weer aarzelde hij, overbluft door haar stoutheid. Zou hij niet.... neen 't moest! En
plotseling begon hij, als met een sprong: ‘Dientje, ik heb niet goed gedaan....’
Ze keek hem aan, half verwonderd, half gekscherend: - ze begreep er niets van.
‘Ik heb heel veel spijt over 't gebeurde.... heel veel spijt....’ Hij kon niet voortgaan,
't kostte hem zooveel; hij had het nog te gemakkelijk gedacht, zich tegenover haar
klein te moeten toonen - ‘ik heb kwaad gedaan....’
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Plotseling begon ze te lachen en als met haar vinger vermanende, zei ze leuk: ‘foei,
stoutert.’
Hij schrok er van - geheel ontsteld; haar brutale, schaamtelooze vroolijkheid deed
hem zeer. Hij voelde plotseling een grooten afkeer; geen verwijt van wien ter wereld,
had hem pijnlijker kunnen treffen dan hare gemeenzaamheid.
‘We zullen er niet verder over spreken.’ ‘Ik ben er niet over begonnen’, antwoordde ze heel koel, en schijnbaar boos verliet
zij het vertrek.
Een uurtje later kwam zij terug, vragen wat hij eten wilde: - ‘of vast u soms een
dag?’ merkte ze op met een moeilijk verborgen pret.
Zij lachte hem uit! - Zóó wist zij hem in zijn waardigheid te kwetsen, zijn
waardigheid als predikant, die tot dusverre niemand waagde aan te randen. Zij spotte
met hem, welke als een zwakkeling had toegegeven. 't Kostte hem veel zich kalm te
houden; eenvoudig gaf hij bescheid als afgetrokken, waarna zij weer ging, maar
onvoldaan, ontevreden, dat haar plagerij geen vat kreeg. Resse voelde 't als bij intuitie,
maar hij zou geen kamp geven - hij begreep nu, nog wel wat vaag, maar als met 't
instinct van een dier, dat gevaar bevroedt, hoe toegeven zijn ondergang zou worden.
In arbeid zou hij afleiding vinden; zich geheel in zijn werk verdiepende, zou hij
niet steeds gekweld worden door dien moreelen druk. Het gelukte hem evenwel niet
om recht op dreef te komen - telkens werd hij weer afgeleid door de vraag, of ze
boos zou blijven, en dan - of ze kwaad wìlde? Was zij werkelijk boos, of hield zij
zich zoo? - Nu hoorde hij haar weer zingen onder haar werk, als elken dag; ze schertste
met den slager aan de voordeur en hield een vroolijk praatje met den koster, die het
gezangenbriefje kwam halen.
Een oogenblik later kwam ze boven met het stereotype: ‘de koster om het briefje.’
Hij schrok even op.... 't was hem ontgaan, dat het Zaterdag was, en 't hinderde
hem, dat Dina - misschien ook de koster zelf - zou begrijpen, hoe hij een ambtsplicht
vergeten had.
‘Och laat-i straks maar even terug komen.’
Ze lachte en keek hem aan met een onuitgesproken: ik begrijp er alles van. Tegen
den koster hoorde hij haar zeggen: ‘Dominee was er juist mee bezig, je bent zoo
vroeg vandaag....’
Toen hij de noodige aanteekeningen had gemaakt, schelde hij: - ‘Is de koster er
nog?’
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‘Hij had nog even iets in de kerk te doen.’
‘Geef 't hem dan als-i terug komt.’
Zij maakte een woordspeling: - hij vatte er al 't triviale van, maar veinsde niets te
begrijpen, hoe 't hem ook hinderde als iets leelijks op een mooi voorwerp.
Nu zette hij zich aan zijn preek, die hij een weinig moest veranderen en dan
memoriseeren. Ook dat kostte moeite - 't ging bijna niet. Hij werd verdrietig onder
't vruchteloos tobben; - den heelen middag en den heelen avond was hij er mee bezig.
‘Nacht, dominee.’
Hij hoorde haar ironie, haar spot in dat anders zoo gewone frasetje van ‘genacht
zeggen’. - ‘Wel te rusten’, gaf hij ten antwoord, om niet bruusk te schijnen. Daarna
ging zij de trap op naar haar zolderkamertje, en hij wilde zijn preek nu nog eens flink
doorwerken. Doch als zij wellicht....? Hij voelde zich niet veilig.... Als zij weer...?
Zenuwachtig gejaagd, bergde hij zijn werk op en ging naar de slaapkamer, die hij
van binnen afsloot. Met een kaars op het nachttafeltje memoriseerde hij in bed zijn
preek, en door een kleine nietigheid daarin gestoord, voelde hij eensklaps de
tegenstelling: nu in zijn bed, weggekropen, bang voor Dina.... en morgen ‘op stoel’
de geheele gemeente tot hem opziende!
's Zondagsavonds kwam als naar gewoonte de postbode. Toevallig ontmoette
Resse hem in de gang.
‘Dag, dominee,’ klonk het vol ontzag.
Resse voelde zich wat verlegen - als die man eens kon vermoeden.... En hoe
gegeneerd zou Dina niet zijn. Daarna verbaasde hij er zich over, dat zij haar vrijer
zoo gewoon kon begroeten, juist als verleden week. Hoe moeilijk moest het haar niet
vallen, rustig naast hem te zitten, lief-zijn te huichelen!
Plots kreeg hij een idee; - 't kwam geheel onverwachts, maar 't scheen hem zoo
logisch. - Onmiddellijk wilde hij dat denkbeeld verwezenlijken - 't was een oplossing.
Hij liep het huis om - doende, als kuierde hij in den tuin, een avondluchtje scheppende
- toevallig langs de keuken. Met een ‘laat ik me nu goedhouden’, stijfde hij zijn moed
op.
‘Mooi voorjaar, Riemers.’
‘Dat zeit dominee wel’
‘Wil je rooken?’ Hij bracht zijn sigarenkoker te voorschijn.
‘Als dominee 't niet te vrijpostig vindt....’
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‘Gerust, hoor - weet je wat - maak dien koker leeg.’
‘Maar, dominee, zooveel rook ik niet, - pijpen wel, ziet u, en dan Zondag's eens
een sigaartje.’
‘Nou, bewaar ze dan tot de volgende week, Dina heeft er wel een plaatsje voor.’
‘Dominee is wel vriendelijk.’
Dina zat te haken en deed alsof er niemand was.
‘En wanneer ga je nu trouwen?’ vroeg Resse.
Riemers keek even naar Dina, verliefd lachende: ‘Nou wat mot ik teugen Dominee
zeggen?’
‘Met Sint Juttemis!’
't Klonk zóó af doende, dat Resse er bang voor werd. Hij had willen zeggen, dat
Dina zoo goed voor hem zorgde, hij had haar tegenover Riemers willen prijzen, om
dan daarna een aardig huwelijkscadeau te beloven, maar hij kwam er niet toe.
Riemers wat verlegen over Dientje's abrupt antwoord, merkte op: ‘maar als
Dominee er nou zoo vrundelijk naar vraagt.’
‘Dominee kan me nog niet missen - dat begrijp je toch ook wel!’
Resse voelde de scherpte der ironie; hij lachte gemaakt, om zich houding te geven:
‘nou, goeien avond.’
Hij hoorde Dina aan Riemers iets verwijten: - als ze eens met Riemers ruzie
maakte....!
Heel onvoorzichtig had hij gehandeld, overwoog hij nu - 't was of hij de ééne
dwaasheid op de andere moest stapelen, een noodlotsfiguur gelijk. En toen kwam
eensklaps de pijnigende vraag: zou zij niet met Riemers willen trouwen, omdat zij
hoopte.... mijn vrouw te worden.
Van Delden's huwelijk was op Donderdag gesteld, en 's Maandags kwam jonker
Piet om dominee te spreken, want er viel nog het een en ander voor de kerkelijke
plechtigheid te regelen. Toen hij was binnenglaten, stond Resse toevallig boven aan
de trap en hij zag, hoe de jonker Dina omarmde, waaraan zij zich poogde te
onttrekken. Plotseling dominee ontwarende, liet de jonker haar los en ging naar
boven, een weinig onthutst, met zijn figuur verlegen, bang, eene berisping van Resse
te krijgen.
Maar deze veinsde niets gezien te hebben - zich tevens ergerende over zijn
niet-durven. - In de pastorie liet hij iets dergelijks toe! Misschien zou 't hem naderhand
als een grief te meer worden aangerekend. En Dina was familiaar met allerlei heeren....
Dat hij 't
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niet vroeger had ontdekt! - Neen, hij kon 't niet onopgemerkt laten voorbij gaan.
Na het eten begon hij er over, als willende goedig vermanen: ‘Dina, wanneer
jonker Piet nu eens vertelde....’
‘Is u jaloersch?’ vroeg zij brutaal.
‘'t Is om je eigen bestwil.’
‘Zorg u maar voor uzelf....!’
‘Maar, Dina....’
Schamper lachende, haalde zij de schouders op, - en 't bloed steeg Resse naar 't
hoofd: hij had 't recht van spreken verloren. Tegenover Dina moest hij zwijgen,
voelde hij zich nu den zwakkeling; straffeloos kon zij hem uitlachen.
Licht mokkende was zij heengegaan, niet durvende alles te zeggen, wat zij op de
lippen had. Maar zij was vast besloten, hem die aanmerkingen betaald te zetten. Zij
zou hem plagen, prikkelen, sarren.... Zoo lang had zij hem begeerd - nooit had hij
dit begrepen; met allerlei trucjes had zij zijn aandacht willen trekken, nooit had hij
't opgemerkt. Maar eindelijk dan had zij hem in hare armen gevoeld, had zij hem aan
dat baardje getrokken en hem gecajoleerd; had zij zijn kus geproefd, had zij hem
gezien, wellust dronken...., en nu keerde hij zich van haar af. Maar zij zou hem nu
haar boosheid doen gevoelen; zij zou hem brengen tot het uiterste. - Zoo begon zij
hem te vervolgen met allerlei coquetterieën; geen woordspeling, die zij niet met haar
lachoogen versterkte, geen kleine obscoeniteit, die ze hem spaarde.
Resse veinsde steeds, niets te zien, niets te hooren. Maar zoodra hij alleen was,
werd elk van die plagerijen hem het opgloeien van een zweepslag-pijn. Als hij haar
hoorde naderen, schrok hij op; zoolang zij in zijn kamer was, voelde hij eene
beklemming, die propte in zijn keel. Hij kende geen rust meer in zijn eigen huis,
steeds in een vagen angst voor iets, dat stond te gebeuren, voor een vreeselijke
ontknooping, die zich niet zou laten wachten. Zóó kon 't niet blijven - maar hoe dan?
Dina weg te zenden, durfde hij niet. Wat zou de wereld niet denken van een plotseling
vertrek; en hoe zou zij zich dàn niet wreken?
Werken kon hij niet meer - rust vond hij alleen buiten, ver van de pastorie.
Hoe dan toch aan dien toestand te ontkomen?’
Als hij zijn zuster ontbood, dan zou hij niet meer met Dina alleen zijn. Maar onder
welk voorwendsel kon hij haar op stel en sprong
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ontbieden? - En als Dina in tegenwoordigheid van die zuster brutaal durfde te zijn,
wetende, hoeveel macht zij over hem had - als zij hem zou dwingen, die zuster weer
weg te zenden....?
Hij voelde zich in de netten van die vrouw - en als zij dit begreep, als zij bewust
zou wezen van haar macht....?
Hij zag geen uitweg meer, zijn denkvermogen was verlamd. Een drenkeling gelijk,
die om hulp schreeuwt, niet vragende of iemand hulpe bieden kàn, begon hij schier
onbewust te bidden, smeekende om uitkomst. Het godsbegrip uit zijn kinderjaren
werd weer levendig in hem; een onbestemd beeld van een vaderlijken albeheerscher
doemde voor hem op: m'n God verlos me uit die ellende!
Hij bad in een vaag bewustzijn als zoovele geloovigen, wier denkbeelden van de
zijne geheel verschilden, wier credo hij zoo wetenschappelijk geanalyseerd had.
Maar in zijn vertwijfeling lette hij er verder niet op; hij zocht naar uitkomst.
Na die angstmomenten zich weer wat kalmer voelende, beproefde hij zijn toestand
juist te begrijpen - en dan angst-tobde hij weer over Dina's achterklap.
In zijn koortsachtige gejaagdheid was het werken hem onmogelijk geworden, 't
Werd Woensdag, en nog was van zijn toespraak niets gereed. Dien geheelen dag gaf
dat niet-àf-zijn hem nieuwe angstweeën; de voorzanger en de koster hadden nog
eenige inlichtingen te vragen, ook kwam er nog een boodschap van 't kasteel; aller
gedachten concentreerden zich op de plechtigheid van morgen, en hij alleen was niet
voorbereid. - Zou hij zich ziek houden? - Ja, hij was werkelijk ziek, maar de dokter
zou zijn gejaagdheid ontdekken, zijn moreel zwaar geschokt vinden.... En dan: - al
zijn kans op succes vergooien, niet kunnende doen genieten een mooie toespraak,
een dichterlijke preek....!
Hij hoorde Dina in de keuken zingen, heel luid, als had zij het er op gezet, hem
ook daarmede te ergeren; hij waagde 't niet haar iets te zeggen en schrikte er voor
terug, haar iets te verzoeken. Steeds vervolgde zij hem met haar hoonlachje, nu en
dan een opmerking makende, die hem moest hinderen. Hij herinnerde zich, dat hij
Dina niets had gezegd van Brinkman's komst - bevreesd het verder te vergeten, liep
hij even naar de keuken.
‘Ik vergat je nog te zeggen: - morgen krijg ik dominee Brinkman met zijn vrouw
te eten; ze komen reeds met de koffie.’
‘Zoo!’ zei ze vrij koel.
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‘Het schikt je toch?’
‘Als 't ù maar schikt - ìk ben jong genoeg, maar voor dominees die oud worden....’
Haar scherts leek hem venijn.
Zwijg, wilde hij bevelen - maar hij kon niet, zich de lippen verbijtende. Het zat
hem tot in de keel; hij poogde het weg te hoesten...
‘Kucht u ook al!’
Nog kon hij niet spreken.
‘U krijgt van avond een kruikje in bed,’ ging ze voort, sarcastisch, uitdagend, ‘en
ik zal wat borstklontjes voor u koopen.’
Hij ging, snel, niet wetende, hoe zich te houden, en zij lachte hem uit. Zij had het
er op gezet hem te plagen, te irriteeren, dien bleuert, dien durf-niet, wiens machtelooze
boosheid haar zoo grappig toescheen.
's Middags vond Resse op zijn bord een zakje zwarte klontjes. In een vlaag van
woede wilde hij het wegwerpen, verstoppen, maar het volgende oogenblik dacht het
hem beter, dat zakje ter zijde te leggen, alsof hij het nauwelijks had opgemerkt. En
daarna was hij weer vervuld met de obsessie van een toespraak, een huwelijkspreek.
Hij zette zich opnieuw aan den arbeid, herhaaldelijk doch vruchteloos pogende
een schema te ontwerpen, dat al spoedig een knibbelspel werd van niet afgedachte
zinnejes. Hij zocht een leiddraad, dan weer een leitmotief.... en plotseling - even een
gedachte vasthoudende - voelde hij den draad, kon hij het algemeen denkbeeld
uitwerken. In een koortsgloed van opwinding ging hij voort: - thans was 't gevonden!
Aldus verdiepte hij zich geheel in zijn onderwerp, eerst in grove trekken de lijnen
van een improvisatie aangevende en daarna de détails uitwerkende, retoucheerende
en verbeterend, een minder gelukkig beeld vervangende door een beter, juist als een
artist, die in zijn atelier allerlei bric à brac dingetjes plaatst en verplaatst en zich
telkens van het effect overtuigt.
Eerst lang na middernacht was hij gereed en ging hij naar bed; bij 't uitkleeden
geheel vervuld nog met zijn toespraak; tusschen de mooie zinnetjes door telkens
denkende aan den indruk, die zij op zijn gehoor zouden maken. Hij zag voor zijn
verbeelding de baronnesse goedkeurend knikken, de bruid met een glimlach van
dankbaarheid tusschen haar tranen door.... En eensklaps, midden in die blijde
gedachten ontdekte hij een zakje borstklontjes op zijn nachttafeltje.... 't Was hem als
de moordenaar, die door een bloedvlek aan de misdaad herinnerd wordt.
Een korte wijle - na het eerste lichten van den dag - had hij wat

Groot Nederland. Jaargang 15

37
geslapen, gesluimerd, het hoofd vol droomvisioenen, als in koortsijlen wakker
schrikkende, als plotseling gewekt uit een hevigen twist met Dina, die hem dreigde,
en dan weer zwaar denkende aan zijn toespraak.
Brinkman en zijn vrouw kwamen vroeg; Resse ontving ze in een zenuwachtig,
onhandig doen, met schrik ontwarende, hoe burgerlijk mevrouw er uitzag, en zich
geneerende voor haar besteedstersvoorkomen. Het oude vrouwtje waande Resse
nerveus door het gewicht van de plechtigheid: - een freule van 't kasteel en dan al
die voorname aanhang! Resse zei, wat hoofdpijn te hebben. - Ja, 't is ook zooiets
buitengewoons, meende zij. Doch dit wilde hij toch ook niet beamen, ze mocht niet
denken, dat hij zooveel moeite moest besteden aan zijn toespraak, waardoor zij allicht
zijn kunnen te laag zoude schatten.
Het trouwen was op een uur bepaald en Dina zette als naar gewoonte tegen 12 uur
het dejeuner gereed, dit maal in de benedenkamer, zooals zij zelf bedisselde. De oude
menschen hadden eerst wat in den tuin rond geloopen en daarna was Brinkman het
dorp in gegaan, terwijl mevrouw, wat moede, in huis terugkeerde, waar Dina haar
een kopje bouillon bracht: ‘U is zeker al vroeg van huis gereden?’ Die kleine
voorkomendheid pakte onmiddellijk; de oude vrouw maakte een praatje over het
huishouden en over allerlei kleine huiselijke dingetjes, veel vertellende, en daar
tusschen door, zich informeerende naar verschillende details. Zij vond Dina heel
aardig, erg hupsch en vriendelijk, zoo vol zorg voor dominee, en zoo net - geheel
anders als andere dienstmeisjes - 't heele huis toonde aan, dat Resse het uitstekend
getroffen had.
Aan 't dejeuner was zij er niet over uitgepraat. - Resse vond het hinderlijk, maar
trachtte zich goed te houden. Mevrouw Brinkman was hem weer zoo burgerlijk precies een baker op haar zondagsch - hij vond het op nieuw erg genant; straks, na
de plechtigheid in de kerk, als de familie van 't kasteel in de consistoriekamer zou
komen en misschien wanen, dat het oude vrouwtje zijn moeder was....
Zenuwachtig, tusschen allerlei andere dingen door, denkende aan zijn toespraak,
zoo in de haast 's morgens gememoriseerd, telkens koude rillingen voelende van
nervositeit, maakte hij uit, dat Brinkman in de ouderlingenbank zou plaats nemen;
Mevrouw kon dan met Dina gaan. Het oudje vond dat prettig, wat opziende tegen
die veelheid van voorname kerkbezoekers.
Even nog, in de gang, kon hij Dina vragen om mevrouw te bege-
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leiden. - Ze doorzag hem onmiddellijk: ‘dan neemt ù zeker de baronnesse van 't
kasteel!’
Uit sympathie voor de oude vrouw, die zich een beetje verlaten voelde, zei ze heel
goedig: ‘Mevrouw, wil ik u den weg maar wijzen,’ en ze putte zich uit in kleine
attentie's, die 't oudje zoo gelukkig stemden: ‘Ja, kind, ik ben 't niet meer gewoon
zoo vèr van huis te gaan.’
Bleek, met holle lijdenswangen, het lazuur der oogen nog sterker sprekende, koud
van nervositeit, trad Resse de volle kerk binnen. - 't Viel allen op, hoe slecht hij er
uitzag; maar de dorpsgenooten meenden 't te begrijpen: - hij was weer zoo onder den
indruk.... juist drie jaren geleden.... zoo'n herinnering pakt aan!
Vóór den preekstoel, tegenover het jonge paar staande, de familieleden in een
halven kring daarom heen geschaard en daarachter zoovele nieuwsgierigen, wist hij
een oogenblikje nauwelijks, waar hij was, niets ziende, zijn eigen stem hoorende in
een groote ruimte, heel vreemd, heel ongewoon. Toen kwam er een vleugje van weer
zich zelf te zijn, zich den predikant te gevoelen, de man te wezen, naar wien men
zoo gaarne luistert.
Maar zijn stem klonk hem schor, de aandacht van zijn hoorders scheen niet
onverdeeld - hij aarzelde, in een vrees geen succès te hebben, zijn publiek koud te
laten.
Doch hij mocht daaraan niet denken, hij zòu zijn gehoor onder zijn macht krijgen.
Met groote wilskracht, een oogenblik niets ziende, niets hoorende, alles
concentreerende op die toespraak, voelde hij hoe enkele zinnetjes pakten, hoe de
belangstelling langzaam wies. Hij kon nu weer gloed in zijn woorden leggen, en hij
sprak het jonge paar toe, als vrienden, op nieuw een beetje comediënde met zijn
eigen rouwkleed van martelaar, daarbij hunne liefde vergelijkende met de jonge,
opbloeiende lente, in de volle nieuwheid van het leven; twee zielen, samensmeltende
in een hóóg willen, een òpbouwen van elkaar.... Midden in die poëtische frasetjes
zag hij de barones zitten, stijf hoog, zonder 't traditioneele glimlachje; daarachter de
beide jonkers, zich vervelende; wat verder Polsweerd met een klein satiriek lachje 't bracht hem geheel uit de stemming. Hij zocht iets, dat hem sympathiek zoude zijn
en blikte onwillekeurig naar de oude mevrouw Brinkman, geheel oor, met korte
hoofdknikjes goedkeurende; dat monterde hem weer op; doch toen zag hij Dina met
een spottend trekje, en eenige oogenblikken lang, zag hij niets dan haar spot.
Maar hij zou zich flink houden, hij wilde 't! En hij ging voort in
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mooie rhetorische frasetjes, gewagende van twee levens, die in hun liefdes volheid,
het aanzijn schenken aan nieuwe levens.... Terwijl hij sprak, voelde hij den blik van
Dina op zich gevestigd, zag hij haar lachen, was 't hem, als hoorde hij haar iets
prevelen, iets.... en 't werd hem onmiddellijk, als had hij wat geks gezegd. Zijn eigen
woorden schenen hem banaal toe, de mooie zinnetjes van gisteren klonken hem
dwaas in de ooren. Hij raakte de kluts kwijt, stotterde. - Neen, neen, hij moest vooral
tegenover Dina zich flink houden; 't was nu een strijd geworden tusschen hem en
haar; hij zag niemand dan Dina. Krampachtig kneep hij de vuisten samen, alles in
hem trilde; en een gewond dier gelijk, dat bij instinct zijn leven voelt bedreigd, stelde
hij zich in postuur.
Toen meende hij zich te hebben herwonnen, en hij wilde voortgaan, gemoedelijk,
kalm: ‘Bruid en Bruigom...’ In een onwillekeurig manuaal, een gewoon
hebbelijkheidje, stak hij de handen in de zijzakken van zijn toga, plotseling voelde
hij iets, iets vreemds - wat nu.... Hij greep er naar, en met zijn rechterhand omvatte
hij iets kleverigs. stroopigs: - hij hield een zakje klontjes omkneld; te gelijk zag hij
Dina lachen.... Alles draaide om hem heen, 't was of zijn hand was vastgekleefd.....
In de kerk bleef het eenige oogenblikken doodstil, men hoorde de vogels tjilpen
op het dak; allen keken in groote verbazing naar dominee, die plotseling verbleekte
en wiens stem stokte. Wat scheelde hem? Weer een seconde verliep in stijgende
spanning; wat was er toch? Toen schoot Polsweerd snel naar voren, greep een stoel
en liet Resse plaats nemen, terwijl hij een der nabijzittenden half fluisterend een glas
water vroeg.
Resse zag het gebeuren, heel lijdelijk, maar zoo vreemd, als ging 't buiten hem
om.
Enkele dames uit het dorp spraken 't uit - heel zacht, als in een sterfhuis: ‘arme
man, 't heeft hem zoo aangegrepen; de herinnering aan zijn eigen huwelijk....’
‘Hoe gaat 't?’ vroeg Polsweerd zachtjes.
Resse knikte - 't hoofd was hem als leeg, maar nu voelde hij, dat hij moest
voortgaan: ‘Verzoek den organist....’
Polsweerd begreep hem, en een oogenblik later begon de organist te spelen, wat
phantaseerende. Resse wist nauwelijks wat er om hem heen gebeurde, 't was alles
zoo wonderlijk; hij zag slechts vaag menschen zitten, menschen met verbaasde
gezichten, een beetje
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in spanning over 't geen volgen zou; en hij wist, dat hij in de kerk was, en tevens
voelde hij, dat er nog iets belangrijks te doen viel; ja, hij moest nog spreken, nog een
slot maken aan zijn rede. Ja, dat was hem nu volkomen duidelijk, en hij zou 't doen.
Langzaam stond hij op, het orgel zweeg en allen keken naar dominee, in
aandacht-spanning; - wat zou er volgen? Hij sprak enkele woorden tot het bruidspaar
met gedempte stem, haast werktuigelijk, de meesten verstonden 't niet; toen zij hij
wat luider ‘Amen!’ Als werktuigelijk deed hij verder het formeele af, en liet zich
daarna weer op zijn stoel zakken.
De voorzanger kondigde den slotzang aan, het orgel begon te spelen, er werd
gezongen, en Resse hoorde het aan, versuft, staroogend.
Toen alles weer zweeg, te midden van die kerkstilte, stond hij op, uit kracht van
gewoonte en sprak den zegen uit, waarna Polsweerd onmiddellijk op hem toetrad,
hem onder den arm nam en zwijgend naar de pastorie geleidde. Op de studeerkamer
zette hij zich tegenover Resse: ‘Zeg me nu eens, wat scheelt je?’ - 't Klonk wat streng,
maar toch niet onvriendelijk.
Resse kon niet spreken in een gevoel: wat zal er met me gebeuren?
‘Nu, wat is er?’
Hij was op 't punt alles te bekennen - al zijn leed, al zijn zorg te biechten - o God,
't was zoo vreeselijk, dacht hij tegelijk; wat zouden ze wel van hem zeggen; ieder
zou 't begrijpen, ieder was er in de kerk getuige van geweest, en zou er nu 't zijne
van denken. - Maar àls hij bekende, was alles verloren. Neen, neen, hij moest zich
goed houden, doch Polsweerd keek hem zoo aan.... Waarom was hij zoo ongelukkig,
waarom moest Dina hem zoo vervolgen....? Eensklaps barstte hij uit in tranen,
schok-schreiende met de handen voor 't gelaat.
‘Zal ik Dina eens vragen....?’ vroeg Polsweerd.
Resse schrikte op: ‘Dina?’
Polsweerd begreep onmiddellijk - 't verwonderde hem eigenlijk niet. ‘Drink eens,’
zei hij goedig en een oogenblik later ging hij voort, een beetje ironisch; ‘Je hebt je
wat overspannen, maar dat kan spoedig terecht komen. Je moet er eens een tijdje uit
- wat afleiding zoeken. - Blijf nu hier een uurtje rustig zitten, dan kom ik straks weer
eens naar je kijken.’ En hij bleef zitten, in angsthuivering, als een die zijn vonnis ver-
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wacht, nauwelijks vragende naar den omvang van de straf, in een vaag bewustzijn
van geheel verloren te wezen.
Beneden in de gang, bij de trap, wachtte Dina den dokter op, onrustig, vol
zelfverwijt: als zij nu eens de oorzaak was van Resse's ongesteldheid, zij met haar
plagen.... Resse was toch wel goedig, en.... ja, ja als zíj het op haar geweten had, dat
hij....
‘Hoe is 't er mee?’ vroeg zij een beetje nerveus,
Polsweerd, met zijn cynisch lachje, keek haar doordringend aan: ‘Hoe is 't met
jou?’
Ze bloosde, onmiddellijk denkende: - zou hij iets begrijpen?
‘Nou?’ herhaalde hij op zijn gezagstoon van medicus.
‘Met mij is 't best.’
‘Spreek je de waarheid?’
‘Zoo waar, ik hier voor u sta.’
Polsweerd glimlachte: ‘dan zal 't met hèm ook wel losloopen.’ In de huiskamer zaten Brinkman en zijn vrouw, nog wat onder den indruk van 't
gebeurde, zich een beetje vervelende, niet wetende, wat te doen in deze vreemde
omgeving, zoo geheel aan zichzelve overgelaten. Het oude vrouwtje drentelde rond,
eerst in de huiskamer en toen wat schuchter in den salon, al het moois bekijkende,
maar het nauwelijks durvende aanraken, vol verbazing over al dat nieuwe - ‘zonde,
dat ze 't nooit gebruiken.’
Brinkman hunkerde naar een sigaar.
‘Rook je niet?’ had zij straks al gevraagd, maar hij had geen sigaren bij zich, en
nu - ziende, hoe hij zich verveelde - merkte zij op, een beetje aarzelend: ‘zou hij er
hier niet eentje hebben....?’ - ze keek eens rond, snuffelende naar een sigarenbekertje.
Toen hoorde zij Dina.
‘Beste meid!’ riep ze half luide, even de deur openende.
Dina, na dokter's verklaring veel rustiger, begreep eensklaps, dat zij de oudjes
vergeten had.
Eerst moest zij nog even in de keuken een pot op zetten..... toen hoorde zij het
oude vrouwtje achter zich, een beetje verlegen lachende, half luid: ‘Zou er niet ergens
een sigaartje voor dominee zijn?’
Resse had zijn sigaren boven, Dina durfde hem niet testoren - doch daar viel haar
iets in: ‘Zeker, mevrouw,’ en een oogenblik later was ze terug: ‘van Riemers, m'n
vrijer, ziet u!’
‘Maar kind....’ mevrouw aarzelde ze aan te nemen; - ‘van je vrijer....?’
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‘Gerust, mevrouw, 't zijn goeie - hij heeft ze pas zelf van dominee gekregen.
Brinkman stak een sigaar op - nu kon hij het weer een uurtje uithouden, beweerde
hij.
‘Gut, kind, heb je een vrijer,’ - zei het oudje belangstellend. - ‘en wat is-i?’
‘Postbode, mevrouw.... Maar heeft u niets te drinken? - Wacht - Dominee zou op
me knorren, als-i hoorde, dat ik niet beter voor u zorgde.’
‘Op jou knorren? - ik geloof, dat jij heel goed voor hem bent.’
Dina deed alsof ze verlegen werd onder dien lof: ‘ja, ziet u, maar dominee is toch
zoo'n best mensch!’ Een paar uur later kwam Polsweerd terug, een beetje in de stemming van een
vroolijk trouwdejeuner. Hij liep dadelijk naar de studeerkamer, waar hij Resse vond
zitten, als straks, in een groote, onbestemde vrees.
‘Heb je je koffers nog niet gepakt?’ vroeg Polsweerd, verwondering veinzende.
Resse keek hem met groote vraagoogen aan - toen herinnerde hij zich den raad
om op reis te gaan: ‘Ik kan toch zoo niet in eens....’
‘Je gaat op reis!’ klonk het weer bevelend. ‘morgenochtend vroeg, met mij mede.’
In een groote, onbestemde bangheid, maakte Resse allerlei bezwaren: zijn
huishouden, de leege pastorie, zijn preekbeurten....
‘Dat alles komt te recht, beneden zit een collega van je....’
‘Maar.... wat zullen ze hier op 't dorp er wel van denken?’ ‘Dat de lieve dominee.... te hard gewerkt heeft,’ liet Polsweerd volgen, wat ruw,
‘of dat je een voorjaarskoorts hebt, of iets dergelijks... - En als je nu terugkomt, laat
je een tante of zuster je huishouden waarnemen, want anders zou Dina er ook wat
van kunnen krijgen.’
Resse sidderde: Polsweerd wist dus alles; toch vroeg hij nog: - ‘Je denkt toch
niet....’
‘Carò ista, - dat vleesch, dat zwakke vleesch....! Doch dat denk ik natuurlijk niet
buiten jouw pastorie.’
‘Maar Dina....?’
Polsweerd glimlachte even: ‘O, daar zal ik wel voor zorgen. - Nu, tot van avond.’
Resse zag een uitkomst - ja, een tijd weg te zijn....! Toen kwam 't eensklaps bij
hem op, dat als Dina.... ja, ja, hij zou 't beproeven, misschien zou zij willen....
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Maar als zij babbelde.... In een nieuwe vlaag van hevige onrust schelde hij....
‘Hoe is 't met u?’ vroeg Dina, binnenkomende - wat ziet hij er slecht uit, dacht ze
onmiddellijk en ze werd weer wat nerveus, een beetje onbestemd bang voor iets, dat
met Resse zou kunnen gebeuren.
Hij zag haar schuw aan: ‘De dokter zegt me, dat ik op reis moet gaan....’
Zij knikte, dien raad volkomen begrijpende. Kan ik u helpen pakken?’
Haar zacht medelijden, in een waas van onrust, stemde hem wat kalmer. Hij durfde
het haar vragen, maar toch ook maar heel even, nu weer bang, onrustig, als zij eens
weigerde....: ‘Zeg Dina...’ toen dacht hij plotseling; laat ik beginnen met haar een
cadeau te geven, 't kost, wat 't koste. Hij snelde naar zijn brandkastje en haalde er
zijn geldtrommeltje uit, gejaagd, nauwelijks wetende, wat hij deed. Hij greep eenige
bankbiljetten om ze haar in de hand te stoppen.
‘Wat wou u?’ vroeg ze heel verbaasd.
Hij kon nauwelijks spreken: - ze wilde het niet minnelijk schikken....? ‘daar, dat
is voor jou.... je zult zwijgen....’
Nu begreep ze 't; en woest het geld wegduwende, gooide ze er uit: ‘u denkt toch
niet, dat ik een gemeene meid ben!’
Den volgenden morgen, juist toen het rijtuig vóór was om Resse met Polsweerd naar
't station te brengen, kwam de postbode. Polsweerd gaf Dina een knipoogje en lachte
haar even veelbeteekenend toe, te gelijk stopte hij haar de gebruikelijke fooi in de
hand. ‘Dank u wel,’ zeide zij met het gewone doenstbode frasetje.
Resse stak haar de hand toe, eigenlijk niet wetende, of hij dat kón doen.
‘Dag, dominee, 't beste!’
De vigilante reed weg.
‘Wat is dat snel opgekomen,’ zei Riemers, doelende op Resse's vertrek.
Dina knikte; en nog even kijkende naar Polsweerd, merkte ze op, ‘dominee heeft
er al lang slecht uitgezien, je begrijpt - 't verdriet over zijn vrouw....’
‘Ja, als míj dat moest gebeuren,’ hij schrikte bij de gedachte, dat haar iets dergelijks
kon overkomen.... ‘laat me je eens pakken.’
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‘Zeg....!’ riep ze half verwijtend.
‘Kom, dominee ziet 't nu toch niet,’ schertste hij.
Vluchtig gaf ze hem een kus, ‘daar dan! Maar nu moet ik voortmaken - atjuusjes,
van avond vind-je me bij moeder.’
Ze ging naar binnen en sloot de voordeur. In de huiskamer keek zij even in den
spiegel, streek met een coquet airtje een haarlok naar achteren en dacht aan Polsweerd;
toen zeide zij half luide: ‘hè, zoo'n dokter is toch veel meer mensch dan een dominee!’
Een paar minuten later zette zij zingende haar werk voort.
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Liedjes.
door Hélène Swarth.
I.
- ‘O vlucht naar de boomen! die geven u vrede,
Die koelen u hart wel en aangezicht,
Die ruischen u vroom als een kinderbede.
O blijven waar zonde, hem vlieden is plicht.’
Ik geloofde en ik ging - En wát heb ik gevonden?
O wáarom, mijn hart, die belofte geloofd? Ik vond suizelend goud in de velden, die blonden
En purper en brons in het najaarsooft.
Maar de vrede, dien hebben zij nooit mij gegeven.
Dat jaagt vlammen van toorn naar mijn aangezicht.
O nu heb ik verworpen de troost van mijn leven
Om een woord, dat mij voortdreef, een waan van plicht.
O nu heb ik niet enkel zijn liefde verloren,
(En dat waar voor mijn hart al verlies genoeg!)
Maar de blijheid om boomen en heibloei en koren,
Om een roos die ontlook, om een vogel, die sloeg.
O had ik geweten dat geen vergeten
Mij wachtte in de wouden, maar bang verlang,
Hoe luisterde ik nog, aan je zij gezeten,
Naar je stem, die mij meer is dan merelzang!
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II.
- ‘'k Ben zoo droeve en zoo moe van mijn eenzame last,
Door het kwellende leven mij ópgetast.
O kán je geen troost mij geven?’
Je hebt mij gegeven geen woord van troost,
Dat de hoop wekt, de wangen van vreugde beroost,
Geen woord, dat mij helpt te leven.
O hoe heeft in mijn hand als een aalmoes gebrand
De gloed van je teedere streelende hand,
Wen gesloten mij bleven jë armen!
En ik wilde niet blijven een bedelkind,
Dat al blij is, na zwerven in regen en wind,
Als zij even haar handen mag warmen.
O toen heb ik mijn hand uit je handen gescheurd!
Ik ben zingende, als éen die niet langer treurt,
Naar de ruischende wouden gevloden.
En het loover was jong, maar de boomen zijn oud
En zij weten mijn leed - 'k heb hen álles vertrouwd En wel koel zijn de zijïge zoden.
Ja, de boomen zijn oud, maar het loover was jong
En elk blad in den wind werd een zingende tong
En zij zongen zoo zoet van verleden.
O verleden was arm, maar nu lijkt het mij rijk
En nu twijfel ik: had er mijn trots wel gelijk?
Waàrom heb ik mijn liefde gemeden?
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In mijn hutje in het woud wordt het somber en koud.
En ik dwaal door de sneeuw en ik sprokkel wat hout
En ik zit bij de vlammen te droomen.
Lag mijn hand in je hand nu, dan was ik tevrêe.
En kwam je mij halen, ik toog met je mee Maar ik weet dat je nooit zal komen.
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III.
O hoe blij was mijn hart om een merelzang,
Om een zonnestraal op het donker behang,
Om een blanké of een goudenen bloemenbos,
Om het sappenaroom van het lentebosch!
Ik genoot er maar stil in mijn kamerkijn,
Wijl 'k zoo luttel van nôo had om zalig te zijn.
Om geen feest gaf 'k dien geur van de knoppen in ruil
En die zon en dien zang en dien bloementuil.
Nu ontluikt vóor mijn venster het blonde woud
En de kamer is vroolijk van zonnegoud.
En de merelen fluiten en warm is de wind Ik begrijp niet waarom ik geen vreugde er in vind.
Ik verwonder me en peins - en nu weet ik pas
Wat van 't kamerken dáar de bekoring was.
't Was niet vroolijk door bloemen en zonneschijn,
Maar wijl hij er geweest was of bij mij zou zijn.
En al vlied ik mijn kamer voor lenteland,
Waar vind ik zijn oogen, zijn stem, zijn hand?
O de kamer was blij waar hij zat aan mijn zij!
Zonder hem wordt het nimmermeer lente voor mij.
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IV.
Hoor April, hoe die klopt aan mijn vensterruit!
- ‘Laat gepeins nu en boek! kom uw cel nu uit!’
Hij klopt met een knoppenden hazeltwijg Maar ik blijf bij mijn haardvuur en aarzel en zwijg.
Ik laat hem maar kloppen, ik open niet. Nu fluit hij en 't klinkt als een vogellied.
Nu lacht hij, die looze, die jente guit. Maar toch laat ik gesloten mijn vensterruit.
't Is een musch, die om kruim vraagt! 'tis hagel, die klopt!
Ik word wijzer, ik werd al zoo vaak gefopt!
- ‘Geen musch, die om kruim vraagt en hagel niet!
Doe open! doe open! meer vraag ik niet!’
Nu klopt er April aan mijn kamerdeur.
- ‘Doe open! 'k verlos u uit naar getreur!’
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- ‘Ik treur niet, ik lees bij den vlammenden haard.
Die heeft, wen het sneeuwde, mijn warmte bewaard.’
- ‘Wat zoekt gij in boeken vol somberen trots?
Ik toon u het mooiste der wonderen Gods!’
O waait er wijd open mijn venster nu?
Hoe geuren de luchten zoo lenteluw!
O waait er wijd open mijn kamerdeur?
Wie vult er mijn kamer met stralen en geur?
Daar staat hij, daar straalt hij, de wildzang April.
Ik moet hem omarmen, ik wil wat hij wil.
Nu moet ik wel streelen met wonne-gebaar
Zijn bloesemewangen, zijn zonnehaar.
Nu moet ik wel volgen en wáar hij maar wil
Den noodenden zingenden stralende' April.
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V.
Nu ben ik getogen zoo ver van jou,
O nu ben ik zoo ver van je henen.
En ik wist dat ik nooit meer jubelen zou,
Maar ik hoopte dat ik zou weenen.
Nu woon ik wel ver van het stedegedruisch,
In den vrede van suizende boomen.
En ik wist dat je nooit zou verblijden mijn huis,
Maar ik hoopte mij zalig te droomen.
Wel idyllisch door koren nu leidt er mijn pad
En ik wil me in de bosschen vermeien.
Maar mijn hart is zoo droef en mijn ziel is zoo mat
En ik kan niet meer droomen of schreien.
En de dag is zoo leeg en toch weegt hij zoo zwaar
En, bij nacht, houdt bevreemding mij wakker.
En ik bid wel om troost, maar ik weet niet vanwaar,
Tot de leeuwrik weer óprijst van d'akker.
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O nooit voel ik mij thuis hier zoo ver van je huis!
En mijn rozen, die blijven gesloten.
En ik luister alleen naar het boomengeruisch
En ik voel mij verkleumd en verstooten.
Maar al zegent de hemel met zonneschijn
En al springen de rozen ook open,
Ik kan niet meer zingen en zalig zijn,
Ik kan op geen zomer meer hopen.
En nu weet ik niet meer wie mij óplei dat leed.
Was het plicht? hoe dan nú niet berusten?
Nu begrijp ik niet langer waaróm ik het deed
En nog hoopte dat liedjes mij susten.
O zag je maar even mij liefdevol aan!
O voelde ik je hand meer weer even!
Lief, wat heb ik gedaan? wáarom ben ik gegaan?
O waaróm ben ik niet gebleven?
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VI.
Ik heb Liefde bedwelmd met een tooverdrank,
Schijndood heb ik haar begraven.
Nu richt zij zich op in haar doodswâ blank.
Moest ik nu haar niet redden en laven?
Ik houd onmeedoogend mijn ooren dicht
Om haar noodroep maar niet te hooren.
En ik zwerf door de lanen, ik lees en ik dicht Toch bereikt er haar klacht mijn ooren.
O wat klopt er zoo zacht aan de kamerwand?
't Zal getokkel van regen wel wezen.
Op den drempel, daar wenkt mij een bleeke hand.
O mijn Liefde, mijn Liefde is verrezen!
En ik val haar berouwvol en schreiend te voet.
- ‘O vergeef en begrijp, in erbarmen!
Moet ik weer je dan laven met tranen en bloed?
Moet je weer aan mijn koortsgloed je warmen?’
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- ‘Neen, verwijt niet en klaag niet en stel mij geen eisch.
't Is mijn recht nu, je trotsch te bevelen.
Ik zal je niet leiden naar Paradijs,
Om den appel van Eva te stelen.
‘Nu volg mij - 't zal wezen mijn eenige straf Naar hem dien je wou vermijden.
Dáarom verrees ik uit mijn graf:
Ik wil naar den liefste je leiden.
‘En martelen zal je de vlijmende pijn,
Als voorheen, van je groot verlangen,
Maar je trouwe Liefde zal bij je zijn
En je hart zal mij loven met zangen.’
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De verdichting1)
door M.H. Werkman.
Vóórdat het vers den voltooiden vorm aanneemt, waarin het den lezer onder oogen
komt, doorloopt het een ontwikkelingsgang, waarmede over het algemeen te weinig
rekening wordt gehouden, zoowel door den gevoeligen lezer als door den
waardebepalenden criticus. En toch is de kennis van de ontwikkelingsgeschiedenis
van het vers in het algemeen en van een vers in het bijzonder van integreerend belang
voor het waardeeren er van. Van de onderbewuste conceptie tot den zinnelijk
waarneembaren vorm ontwikkelt zich het vers voortdurend onder invloed van factoren,
die, ieder voor zich en in samenwerking, het uitdrukkend vermogen van het vers
nuanceeren en versterken.
De wijze, waarop dat, wat zich uiten wil, bewust begint te worden en zich tot
woorden gaat kristalliseeren, zullen wij de verdichting noemen, in afwijking van de
engere beteekenis, die in den omgang aan dit woord wordt gehecht. Vooral door de
tegenstelling van ‘verdichting en waarheid’ heeft het woord verdichting de beteekenis
aangenomen van iets, dat verzonnen, gefantaseerd is en zoo heeft men ‘verdichten’
verstaan als verzinnen, fantaseeren. De oorspronkelijke beteekenis van het woord
staat in verband met den vorm ‘dict-’ van dicere, het latijnsche woord voor spreken,
zeggen. En boven de beteekenis ‘verzinnen’ is te verkiezen de omschrijving van
‘verdichten’ als ‘onder woorden brengen’.
Een vers is gewaarwordingsleven, gekristalliseerd in woorden. Poëzie is leven, in
woorden gesloten: leven, dat weg is, als een plant haar levensfuncties niet meer
verricht, en verwelkt; leven

1) Hoofdstuk uit Inleiding tot de Poëzie, binnenkort verschijnende bij H.N. Werkman, te
Groningen.
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dat weg gaat, als het dier sterft. Zoo heeft Victor Hugo het woord gezien als met dit
leven bezield:
Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant.
La main du songeur vibre et tremble en l' écrivant;
La plume qui, d'une aile, allongeait l'envergure,
Frémit sur le papier quand sort cette figure,
Le mot, le terme, type on ne sait d'où venu,
Face de l' invisible, aspect de l' inconnu,
Créé par qui? Forgé par qui? Jailli de l'ombre,
Montant et descendant, dans notre tête sombre,
Trouvant toujours le sens comme l'eau le niveau;
Formule des lueurs flottantes du cerveau.

De gave van het dichterschap is het tijdelijk tot zijn beschikking hebben van: de
bezieling met leven, van het scheppen van orde in den chaos. In vroeger en later tijd
in deze goddelijke macht den dichters bewust geworden. De Provençaalsche
Troubadours, de Italiaansche dichters der middeleeuwen voelden deze begaving,
evenals Ronsard, die de trotsche woorden dichtte:
Bien que vous surpassiez en grâce et en richesse
Celles de ce pays et de toute autre part,
Vous ne devez pourtant, et fussiez-vous princesse
Jamais vous repentir d'avoir aimé Ronsard.
C'est lui, dame, qui peut avec son bel art
Vous affranchir des ans et vous faire déesse...

Hetzelfde gevoel van trots spreekt uit Kloos' regel:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.

en uit dien van Perk:
De godheid troont, diep in mijn trotsch gemoed.

De oorsprong van het gedicht ligt in het onderbewuste gewaarwordingsleven van
den dichter. Hij voelt uit het donker van zijn onderbewustheid de gevoelens en beelden
opkomen, die zich willen uiten in klanken. Hij tracht deze klanken te vormen tot taal.
Dan komt het oogenblik, dat niet hij meester is over zijn arbeid, maar dat het
onderbewuste in hem regeert over zijne daden, en hij slechts te beluisteren heeft, wat
zich tot klanken van woorden gevormd heeft, buiten zijn bewusten wil om. Het beste
van de dichters van alle tijden is zoo, rechtstreeks uit het onderbewuste geuit en
opgeteekend.
De sterke concentratie van het gewaarwordingsleven op dezen
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arbeid, onder invloed van een enge samentrekking van de aandacht, heeft men
inspiratie genoemd, het onnaspeurlijke en geheimzinnige dezer werking toeschrijvende
aan hoogere macht.
De geestesgesteldheid van den dichter tijdens deze inspanning van het intuïtieve
leven der gewaarwording is door de dichters zelf vergeleken bij een droomtoestand,
een koorts. Zoo zegt Arno Holz in zijn ‘Phantasus’:
Dort sass er Nachts vor seinem Lichte, Duck nieder, nieder wilder Hohn, Und fieberte, und schrieb Gedichte,
Ein Träumer, ein verlorner Sohn.

De uitputting van deze koortsachtige inspanning heeft Kloos doen spreken van
dichters die ‘ziek van hun kunst’ zijn.
Het beeld van dezen dichter, die zich concentreert op zijne illusie der dingen,
vinden wij terug in de confessies van de fijnst gevoeligen onder hen. Zoo bij
Vollmoeller het beeld van den ridder Parcival, van den dichter, die zoekt:
Uns ward kein Teil an dem gemeinen Gute,
die wir durch Armut unermesslich reich,
freiwillig aus der Gegenwart vertrieben,
wir, Lebens feinster Geist und Schwinge selbst
die wir die Düfte vor den Früchten lieben
und mehr den Rauch der Dinge denn die Dinge selbst.

Het is wat Gorter in de ‘Mei’ zegt:
... de mijmering
Over een ding is teerder dan het ding.

Het zelfde verdrijven uit het heden heeft Verlaine geformuleerd, waar hij spreekt in
‘Mon rêve familier’ van hen, ‘que la vie exila’. En ook Vollmoeller vond deze uiting
voor de tweeërlei levensmogelijkheid:
Und zweierley es für den Menschen giebt:
des heldenhaften Lebens Tat und Frucht,
oder ein lecker Fischernachen trägt ihn,
einen verbannten König auf der Flucht,
zu stillen Inseln übers Meer der Träume.

Ofschoon nu niet alle dichters zich laten verbannen of verdrijven uit het leven van
heden, zooals Verlaine en Kloos, Heine en Musset of ‘poor Johnny Keats’, zoo kan
men toch in het algemeen zeggen, dat de dichter een in qualiteit en quantiteit
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andere belangstelling in het oogenblikkelijke leven toont dan de man van zaken. Zijn
leven is grootendeels naar het innerlijk gericht, op bespiegelingen meer dan op daden.
Hij is de gevoelige, wien het beeld in den spiegel liever is dan de werkelijkheid; die
minder waarde hecht aan de realiteit rondom hem dan aan de indrukken, die zijn
geest er van op vangt. In het dubbele leven van zijn belangstellende gewaarwording
neemt het innerlijk onderbewust en bewust gebeurende een even belangrijke, zoo
niet belangrijker plaats in dan het rondom hem, nabij of verder weg plaats vindende.
Uit dat innerlijk leven, uit de onnaspeurlijke wereld van het onderbewuste komt
het vers op; van daar uit wordt de stoot gegeven tot de kristallisatie der gevoelens,
beelden en gedachten, in woorden. Hoe deze inwerking ontstaat, hoe uit den
onbestemden chaos de denkbeelden opkomen en zich beginnen te ordenen, hoe zij
in woorden bewust worden, is niet te definiëeren. De voorgeschiedenis van het
ontstaan van het vers kennen wij niet.
De wereld van het onderbewuste is nog vrijwel onbekend gebied. Zij gelijkt op
de onontdekte streken, die op oude kaarten wit gelaten zijn, terwijl alleen enkele
kuststreken en toegangswegen naar het binnenland zijn aangegeven. Van deze wereld,
als oerwouden in schemering, weten wij niets. Hier leven nog in natuurlijke vrijheid
de begeerten en verlangens, teruggedrongen uit het gebied, waar het bewustzijn zich
vestigde, de instinctieve neigingen en natuurlijke aandriften. Hier is de oorsprong
der intuïties, van de spontane opwellingen, hier is het land der droomen en
hallucinaties. Alleen de grenzen er van, waar het onderbewuste een weg naar het
bewuste vindt, en enkele toegangswegen naar het gebied van instinct en droom, zijn
tot nu toe het voorwerp geweest van onderzoekingen.
De droomen zijn nog wel het meest bestudeerd van de dingen dezer onbekende
wereld. Nadat in oudere tijden allerlei geheimzinnige betrekkingen vermoed waren
tusschen droom en leven, en droomuitleggers van dit vermoeden misbruik hadden
gemaakt, is men later rationeel-weg droomen als bedrog gaan disqualificeeren. Eerst
in modernen tijd is men het droomonderzoek op wetenschappelijken grondslag
begonnen.
Is in veel gevallen de droom een reactie van het onderbewuste op werkingen van
physieken aard van het lichaam (benauwdheid,
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druk van buiten op het lichaam) of op werkingen van den bewusten geest (onvolkomen
verwerkte indrukken, problemen, moeilijkheden) daarnaast staan die droomen, die
geen reageerend verband houden, voor zoover is na te gaan, met de stoffelijke wereld
en het gebied van het bewuste leven. De onbekendheid met deze laatste wereld heeft
geleid tot het aannemen van geheimzinnige machten, die er zich in zouden
manifesteeren. Het onderzoek van dit deel der droomwereld dat thans door de
psychologen is begonnen, heeft geleid tot de ontdekking van den droom als uiting
van een wensch, van een onderdrukt verlangen, geremd en teruggedrongen in het
bewuste leven.
Het is vanuit deze onbekende wereld, dat de poëzie haar oorsgrong neemt, de
wereld der droomen en instincten, aandriften en intuïties, van de ‘Joies sans causes’
van Sully Prudhomme, van de ‘Etranges Soirs’ van Albert Samain.
De eerste poging tot uiting van dit onderbewuste leven is gewoonlijk een geneurie,
een rhythme, een klankengroep, een rijm. Een waardevol document in dit opzicht is
het blad, waarop Jacques Perk gewerkt heeft, en dat gereproduceerd werd in een der
vroege jaargangen van den ‘Nieuwe Gids’. Behalve teekeningen met bijschriften bij
détails, ziet men daarop alleenstaande woordengroepen, soms tot regels uitgewerkt,
en groepen van rijmwoorden.
In den geest, die zich dichterlijk uit, verbindt zich aan twee rijmende woorden
soms een geheele groep van denkbeelden en gevoelens, die door het rijm worden los
gestooten uit het onderbewuste. Zooals een gedachtengang, hetzij in gesprek, hetzij
in de mijmering van één persoon, soms zich uiterst snel vertakt en van motief tot
motief gaat, zoo kan ook bij het ontstaan van een vers uiterst snel een reeks
denkbeelden zich ontwikkelen. Behalve het rijm kan een der andere genoemde
factoren dezen overgang uit het onderbewuste naar de grens van het bewuste doen
plaats hebben.
Het middel, dat de mensch in de taal heeft, om mededeelingen te doen, leent zich
niet zoo geschikt als bijvoorbeeld de muziek tot directe uiting en mededeeling. Maar
doordat zij minder direct is, veroorlooft de taal een diepere en meer intensieve
mededeeling. Want het langere proces, dat de onderbewustheden doorloopen, vóórdat
zij taal geworden zijn, ondersteunt en vergemakkelijkt het proces in den geest van
hem, tot wien de mededeeling gericht is,
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daar deze meer teekenen van onderscheiding en meer vorm tot zijn dienst heeft.
Het rijm vooral doet dienst als medium tusschen het gewaarwordingsleven en de
taal, waarin het zich uiten wil. Het veroorzaakt werkingen en reacties, het geeft den
stoot aan de geheimzinnige kristallisatie van beelden en gevoelens in de woorden
van een vers. En, kunnen wij ook niet den oorsprong naderen van het vers, wij kunnen
die plaatsen aanwijzen en bepalen, waar het onderbewuste nadert tot het bewuste,
de plaatsen der bewustwording. In rijmgroepen vertoont zich in dit geval het eerst
de ver-woording der gewaarwording. Eerst daarna gaan de elementen van versbouw
medewerken, evenals de eigenschappen der woordgroepen, en ontstaat geleidelijk
het vers als gekristalliseerd geheel.
Weten wij omtrent de voorgeschiedenis van het ontstaan van het vers zoo absoluut
weinig, dat wij onze toevlucht ter aanduiding nemen tot de woorden ‘inspiratie’ of
‘stemming’, - ook de kennis van de reeks van gebeurtenissen, onmiddellijk na de
bewustwording is ver van volledig. Eenige hulp geeft ons bij dit onderzoek de studie
van het volkslied, waardoor een zuiverder inzicht in het wezen der volksziel is
verkregen.
De voorliefde van den mensch voor bepaalde klankverbindingen, rijmen,
allitteraties, en rhythmen, kan hier slechts in herinnering worden gebracht, evenals
de associatieve neigingen der volkspsyche.
Het eigenlijke volkslied ontwikkelt zich in overeenstemming met deze voorliefde.
De rhythmus, de klanken, het rijm van een paar regels, die een mensch uitspreekt,
geven een ander aanleiding, daaraan nieuwe woorden en regels toe te voegen, een
ander weer vult het verkregene aan, totdat langzamerhand een lied ontstaat, dat ineens
op verschillende plaatsen ongeveer gelijktijdig en ongeveer gelijk gezongen wordt.
Zoo neemt men aan, dat de ontwikkelingsgang der latere volksliederen is geweest,
tijdens de Wanderburschen-periode, gelijksoortig aan de ontwikkeling der oude
epische gedichten. Zoo ontstaan nog in onzen tijd liederen te midden van
menschengroepen, die een gemeenschappelijk leven en streven hebben: soldaten-,
zeemans-, en landverhuizersliederen naast arbeidsliederen. Het aandeel van eén man,
hetzij als eerste ontwerper, hetzij als voltooier van het lied, kan grooter of kleiner
zijn.
Op dezelfde wijze, gewoonlijk in een korter tijdsverloop voltooid,
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moet men zich de ontwikkeling van het vers van één dichter denken. Ook bij hem is
de oorsprong van het vers, de ‘inspiratie’, onbekend en onnaspeurlijk, de onmiddellijk
daarop volgende toestand van wording, de ‘status nascendi’ van het vers, bijna even
ondefiniëerbaar. Alleen omtrent de verdere ontwikkeling van het vers, waar dikwijls
de bewuste kunstvaardigheid van den dichter heeft ingegrepen, weten wij zekerheden.
Wij moeten volstaan met aan te wijzen, dat ook bij den individueelen dichter een
rijmgroep, een klankengroep, een geaccentueerd rhythme het medium zijn tusschen
onderbewuste en bewuste. En daarna werken dezelfde voorkeur, dezelfde voorliefde,
als bij de volksdichters, hoewel dan beheerscht door de individualiteit.
Het is duidelijk, dat de bepaalde neiging tot uiten, die dichterlijke stemming heet,
niet komt en gaat met het vinden van een contact als een rijmgroep of een
klanken-harmonie. Een ieder vindt wel eens zulk een contact, zonder de neiging te
hebben, zich poëtisch te uiten.
Alleen wanneer de neiging, de behoefte om zich dichterlijk te uiten, aanwezig is,
en onder die omstandigheden zich een contact van bewustwording opdoet, dan kan
een vers ontstaan. Beide onafhankelijk van elkaar optredende factoren moeten
samenwerken. Vanwaar zij ontstaan, weten wij niet. Eerst als het resultaat van hun
samenwerking aan den dag komt, kunnen wij waarnemingen doen.
***
Het rijm moet in de eerste en voornaamste plaats besproken worden. Wel zijn als
contact van bewustwording ook rhythme en klankharmonie van belang, maar dezen
zijn niet in die mate kenmerkend voor de poëzie.
Uit het voorafgaande laat zich opmaken, dat de opvatting geheel onjuist is, dat
rijm (en maat) bezwaren zouden zijn, die overwonnen moeten worden. Integendeel
is juist het rijm het kostbare middel tot uiting, zooals de maat het middel tot nadere
vastlegging van deze uiting is.
Toch is het rijm door alle tijden heen veel misverstaan en belasterd. De oude
Maerlant, die veel kennis had verzameld, maar die de neiging tot dichterlijke uiting
miste, klaagt veel over de moeilijkheid van het rijm. Zelfs Ronsard, de dichter bij de
gratie, kan zich niet weerhouden van de bede, die tevens een verwijt is:
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O Rime qui que tu sois,
Je reçois
Ton joug; et longtemps rebelle,
Corrigé je te promets
Désormais
Une oreille plus fidèle.
Mais aussi devant mes pas
Ne fuis pas
Quand la muse me dévore,
Donne, donne, par égard
Un regard
Au poète qui t'implore.

Deze bede wordt verklaarbaar, wanneer men bedenkt, hoe Ronsard's pléiade een nog
bijna niet hanteerbaar Fransch vond, waarin zij zich trachtte te uiten. De
oogenblikkelijke onmacht tegenover het materiaal is overigens een verschijnsel, dat
zich voordoet bij alle kunstenaars.
Van de laatste tijden is er een andere klacht, meer een aanklacht. Paul Verlaine,
in een felle reactie tegen het al te gladde rijmen zijner litteraire voorgangers, de
Parnassiens, in zijn verlangen naar de nuance, ook in het rijm, schreef in zijn ‘Art
Poétique’:
Oh! qui dira les torts de la rime?
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d'un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime?

Deze uitval is te begrijpen als gericht tegen hen, die helder klinkende rijmen als
hoofdzaak van het vers beschouwden. Het rijm is geen hoofdzaak noch bijzaak, maar
hulpmiddel.
Het rijm is het voornaamste middel om onderbewustheden tot uiting te doen komen.
Het doet dienst om den stoot te geven tot de kristallisatie in verzen, doordien het uit
het onderbewuste de woorden losstoot, die het sluimerende en droomende tot
bewustzijn brengen.
Voor hen, die als Maerlant over iets dichten, die een duidelijk gegroepeerd en
omlijnd complex van denkbeelden in verzen willen brengen, voor hen moet het rijm
een belemmering zijn. Maar voor den dichter in den juisten zin, voor hem, die zijn
gewaarwordingsleven in woorden tracht uit te beelden, voor hem zijn de rijmen juist
waardevolle hulpmiddelen, die voor hem denken, dat is: zijn bewuste denken
uitschakelen, dat remmend zou werken. Zij veroor-
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loven hem, rechtstreeks van uit het onderbewuste te uiten, en weerhouden hem, te
trachten, het onderbewuste te naderen van uit de wereld van het bewuste.
De dichter zal dan ook niet eerst de regels schrijven en daarbij de rijmwoorden
zoeken, maar omgekeerd ontstaat de versregel uit het rijm. In den beginne is het rijm.
Ronsard heeft dit geweten, toen hij schreef van het rijm:
Qui mène les chars des vers
Dans les airs
Par deux sillons de lumière.

Ook Vondel in zijn ‘Aenleidinghe’ wil, dat het rijm niet gezocht wordt ter afsluiting,
maar voorkomt ‘alsof het geen rijm ware’. Eveneens heeft Hebbel in zijn dagboeken
neergeschreven: ‘dass ein Wort durch den Reim einen verwandten Begriff aufwecken
kann, ist sonderbar’.
Dezen ‘verwandten Begriff’ heeft men zich ruim te denken en vooral niet zoo, dat
de rijmwoorden zelf verwante begrippen zouden dragen. Hebbel's bedoeling is te
begrijpen als het oproepen van verwante begrippen in de versregels door de
rijmwoorden.
Een bijzonder geval van bewustwording, één uit verscheidene, is het bewust worden
in twee rijmen. In dit geval zijn de eerst ontstaande woorden van het gedicht twee
rijmwoorden, die, hetzij van klank, hetzij van beteekenis, bijzonder belangrijk zijn
voor het vers. Uit deze twee woorden ontstaan dan twee regels, waaruit verdere regels
kunnen ontstaan.
In de meeste gevallen echter ontstaat niet eerst de rijmgroep, maar een regel, die
opgeroepen wordt door een geaccentueerd rhythme, door een bijzonder klankverband.
Dan zal het eindwoord, als rijmwoord optredende, een rijmend woord oproepen, dat
dan weer productief wordt voor een heelen versregel. Deze rijmwerking kan grafisch
aldus worden voorgesteld:

De eerste lijn stelt den eerst ontstaanden regel voor, de tusschenlijn het werken
der rijmen, terwijl de benedenste dubbele pijllijn
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het ontstaan van den tweeden regel voorstelt; evenals bij de electrische vonk ontstaat
bij den versregel de stroom van woorden van weerskanten: zoowel uit idee- en
klankopvolging (naar rechts) als uit het rijm (naar links). De gelijktijdig met het
rijmwoord bewust wordende woorden van den tweeden regel sluiten zich vanzelve
bij het rijmwoord aan.
Het is bij Théodore de Banville1)., dat men van deze voorstelling van het rijmproces
een bevestiging vindt. Hij noemt de ‘rijmverbeelding’ de qualiteit, die den dichter
maakt. Hij onderscheidt menschen, die de gaaf van het rijm hebben, en anderen, die
fataal die gaaf missen, die de negatieve begaafdheid hebben, niet te kunnen rijmen.
Met voorbeelden van Victor Hugo, tegenover Scribe en Boileau demonstreert hij
uitvoerig, dat de dichter in rijmen denkt. Den jongen dichter raadt hij aan:
‘... vous commencerez par voir distinctement dans la chambre noire de votre
cerveau tout ce que vous voulez montrer à votre auditeur, et en même temps que les
visions, se présenteront spontanément à votre esprit les mots qui, placés à la fin des
vers, auront le don d'évoquer les mêmes visions pour vos auditeurs. Le reste ne sera
plus qu'un travail de goût et de coordination, un travail d'art qui s'apprend par l'étude
des maîtres et par la fréquentation assidue de leurs oeuvres.’
Zoo lang de dichter op deze wijze denkt in rijmen, dus goed rijmt, gaat alles goed
en het vers wordt van begrip en klank een schoon geheel. Zoodra het rijm minder
juist wordt, is het, of het gevoel van den dichter wordt beneveld, en zijn gedicht
wordt maakwerk. Het maakt minder indruk. Banville formuleert:
‘Dans la poésie Française, la Rime est le moyen suprême d'expression et
l'imagination de la Rime est le maître outil. Souviens-toi que, quand la Rime devient
moins parfaite, c'est que ta pensée est moins haute et moins juste.’
Auguste Dorchain citeert de woorden van Joachim du Bellay, een der dichters van
Ronsard's Pléiade: ‘la rime est reçue, non appelée.’ Het rijm komt uit zichzelve en
wordt niet geroepen.
Van Ronsard en Vondel tot heden hebben de dichters dit geweten. Wanneer zij
geaarzeld hebben, het uit te spreken, dan is dit geweest, meent Banville, uit vrees
voor misverstand. Misschien

1). Petit Traîté de Poésie Française, pag. 45 vlgg.
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heeft hij daarbij gedacht aan de middeleeuwsche spelerij met het acrostichon, het
vers, waarvan de beginletters der regels of der strofen een naam vormen.
Middeleeuwsche dichters verbonden op deze wijze vaak hun naam aan hun gedichten.
Het Wilhelmus geeft op deze wijze den naam van Willem van Nassou.
Deze of gene is mogelijk geneigd, verwantschap te zien tusschen deze wijze van
verzen maken naar een vooropgesteld letterschema en het rijmgedicht. Het groote
onderscheid valt op, wanneer men bedenkt, dat het rijm inwerkt langs zintuigelijken
weg op het onderbewuste gewaarwordingsleven, en een letter alleen op het verstand;
want door dezen letter-indruk wordt het voorstellings-bewustzijn niet bevrucht, noch
het onderbewuste klank- en voorstellingsgebied.
Zooals een vernieuwende gedachte uit het onderbewuste spontaan in 't bewustzijn
kan opkomen, zooals soms een moeilijke oplossing gedurende den onderbewusten
toestand van den slaap kan gevonden worden, zoo komt ook het rijm omhoog,
spontaan en intuïtief.
Met enkele voorbeelden kunnen wij dit betoog toelichten. Nemen wij het vers van
Detlev von Liliencron:

Die Insel der Glücklichen.
Das Hängelämpchen qualmt im warmen Stalle,
in dem behaglich sich zwei Kühe fühlen.
Der Hahn, die Hennen, um den Spross die Kralle,
träumen vom wunderbaren Düngerwühlen
Der Junge pfeift auf einer Hosenschnalle
dem Brüderchen ein Lied mit Zartgefühlen.
Und Knaben, Kühe, Hühner, lassen alle
getrost den Strom der Welt vorüberspülen.

Hier kunnen wij nagaan, hoe de rijmwoorden productief gewerkt hebben. ‘Stalle’
riep ‘Kralle’ op, waarbij op ‘fühlen’ het in de sfeer passende ‘Düngerwühlen’ zich
voegde. Deze rijmwoorden deden de regels ontstaan, die daarbij behooren. Aan dit
gedicht kan men ook samenwerking zien van associatie van begrip en klank, met het
rijm als stimulans.
In de eerste regels van Vondel's ‘Lucifer’:
Mijn Belial ghing heene op lucht en vleughels drijven,
Om uit te zien, waer ons Apollion magh blijven.

zien wij den terugwerkenden rijm-invloed. Het meest waarschijnlijke
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immers is, dat de begripsinhoud alleen den dichter voor den geest stond: ‘mijn Belial
ghing heene.... om uit te zien, waer ons Apollion magh blijven’. Het is dit woord
‘blijven’, dat ‘drijven’ opriep, en daardoor de aanschouwelijke toevoeging, hoe Belial
heenging: ‘op lucht en vleughels drijven’. Door de werking van het rijm ontstond
een zeer beeldende uiting, dìe tevens poëtische hoofdzaak der plaats is.
La Fontaine laat in zijn ‘Animaux, malades de la peste’ zijn leeuw zeggen:
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons,
J'ai dévoré force moutons

Ook hier weer heeft terugwerkend het woord ‘moutons’ het rijmwoord ‘gloutons’
opgewekt en dan den heelen regel doen ontstaan. Vóórdat de woorden van beide
regels ontstonden, moet de dichter het hoofdwoord der zelfbeschuldiging ‘moutons’
hebben gehad, hetzij als zelfstandig woord, hetzij in verband met de andere: ‘pour
moi.... j'ai dévoré force moutons’. En eerst daarna ontstond uit het rijmverband
‘moutons-gloutons’ het verdere deel der eigen aanklacht.
Zoo zou ook zonder de werking van het rijm wel niet in Maria Tesselschade's
gedicht van:
Maer, wilde zanghster zwijght,
En na uw' adem hijght;

deze beeldende tweede regel zijn ontstaan.
Onder onze moderne dichters is het vooral Gorter, die in zijn ‘Mei’ tallooze plaatsen
heeft, waar het rijm productief gewerkt heeft:
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zoo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In 't boschje opgaat en zijn reis begint.

De werking van het rijm ligt hier bijna overal open: ‘pijp’ roept ‘rijp’ op, en ‘wind’
het woord ‘begint’. Zoo ontstaat de vergelijking van de heele reeks beelden geleidelijk
uit de rijmen.
Elders:
En langzaam aan begon 't gezwaai van rompen
En 't wankelen van hoofden, schepen dompen
Zoo in de golven, als de storm begint...

Hier ontstaat na de vlugge teekening van het godenfeestmaal
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de vergelijking met de schepen, een uitgewerkt beeld, geheel ontstaan uit het
klankverband ‘rompen-dompen’.
Subtiel van rijmverband is ook:
Ze kon ook zien, hoe in de dorpsstraat woei
Tusschen de huize' een boschje van seringen.
Een duivenpaar vertrok op witte zwingen
Het zwerk met vlerkgeklepper in, en zwom
In kringen voor den steilen hemel om.

Het verband ‘seringen-zwingen-kringen’ geeft een bijzonder inzicht in de werking
van het rijm.
Ook Karel van de Woestijne heeft plaatsen van gelukkig en productief rijm:
Ik weet niet, wat geluk is, maar uw schoon gelaat
is kalm, en maakt me blijde, en doet mijn leden rillen;
- en 'k lach, gelijk een kind, dat door een water waadt,
en, vreemde vreugde in de oogen, áárzelt in den killen
en ringlend-zilvren vloed, die zijne voeten baadt.

Musset ook was een dichter, die, naar de definitie van Banville, in rijmen dacht:
Mardoche, habit marron, en landau de louage
Par-devant Tortoni passait en grand tapage.
- Gare! criait le groom. - Quoi! Mardoche en landau?
- Oui. - La Grisette à pied, trottant comme un perdreau,
Jeta plus d'une fois sans doute à la portière
Du jeune gentleman l'oeillade meurtrière.

De rijmgroep ‘landau de louage-grand tapage’ werd productief voor den tweeden
regel, de groep ‘landau-perdreau’ deed den vierden regel met zijn vergelijking
ontstaan.
Of men neme zijn:
D'où sait-on, s'il vous plait qu'on approche
D'un village sinon qu'on en entend la cloche?

Soms komt het voor, dat het rijm den dichter er toe brengt, af te wijken van zijn
genomen versvorm. In zijn gedicht ‘Schlafwandel’ vertelt Gottfried Keller van een
bataillon van het vreemdelingenlegioen, op marsch in de hitte van een Afrikaansch
rotsendal. Terwijl de mannen als in slaap voortmarcheeren, ieder in zijn eigen droomen
verdiept, laten ze hun gevoelens den vrijen loop:
Und was sonst in der dunklen Nacht
Das Zelt nur sehen mag,
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Tritt unterm offnen Himmelsblau
Im Wüstenlicht zu Tag.
Es spielt das schmerzliche Mienenspiel
Unglücklichen Manns, der träumt;
Von Gram und Leid und Bitterkeit
Ist jeglicher Mund umsäumt.
Es zuckt die Lippe, zuckt das Aug';
Auf dürre Wangen quillt
Die unbemeisterte Träne hin,
Vom Sonnenbrand gestillt.
Sie schau'n ein reizend Spiegelbild
Vom kühlen Heimatstrand,
Das grüne Kleefeld, rot beblümt,
Den Vater, der einst den Sohn gerühmt,
Verlornes Jugendland!

Het rijmschema der strofen is a b c b d e f e. De tweede geciteerde strofe echter heeft
afwijkend a b c b b d e e d. Hierin is de voorlaatste regel te veel. Deze treffende regel
van eenvoudig zeggen valt buiten het strofenverband, maar schijnt door den dichter
toegelaten, nadat hij ontstaan was door de werking van het rijm. Terecht heeft hij
hier het rijm een afwijking veroorloofd van den redelijken versbouw. De dichter
moet durven, wat het rijm wil.
In het gedicht ‘Auf letzten Bergen’ van Emil v. Schoenaich Carolath vinden wij
eenzelfde afwijking. De vierregelige strofen beginnen:
Ein Bergzug von wildem Gemäuer
an südlichem Meere ragt,
darüber blinkende Feuer
allnächtlich ein Leuchtturm jagt.
An jene Felsenschranke
wirft, haltlos, der Ozean
manch golddurchzimmerte Planke,
manch morschen Hoffnungskahn.
Das ist Berg Lebensende,
Kap Finisterr genannt,
dort flutet in Augenblende
das Weltmeer in Wechsel und Wende
Zu Küsten unbekannt
....

De voorlaatste regel is door het rijm opgeroepen, en de dichter heeft hem aanvaard.
Want nadat de werking van het rijm plaats
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heeft gehad, grijpt evenzeer de bewuste kunstvaardigheid van den dichter in, die den
laatsten toets aanbrengt.
Verder dan benaderen echter kunnen wij bij het onderzoek van het rijm niet gaan.
Hoe en langs welke banen de klanken van het rijm elkaar oproepen, hoe de
begripswaarde der woorden zoowel als hun klank het ontstaan van een versregel,
een geheele strofe of zelfs een geheel gedicht kunnen bewerken, daarvan weten wij
niets bepaalds. Maar weten wij, hoe gedachten opkomen, hoe denkbeelden zich
afteekenen in onze verbeelding? Hoe zij zich ontwikkelen tot reeksen van
verbeeldingen als de opeenvolgende beelden van een film, wat weten wij daarvan?
Doch even min weten wij, hoe de gedachtengroepen van een gesprek elkaar oproepen
en voortbrengen, zich voortplanten en in voordurende wisselwerking met elkaar
staan. Toevallig voor den een, wonderbaar voor den ander is deze faculteit van het
bewustzijn.
***
Het rhythme is het belangrijkste der andere contacten van bewustwording. Bij
verscheiden groepen van volksliederen, zooals die der Wanderburschen, de soldaten-,
zeemans-, arbeids- en landverhuizersliederen is het rhythme de stimulans tot de
bewustwording.
Het is duidelijk, dat de gelijkmatige, regelmatig terugkeerende beweging van het
lichaam een reactie te weeg brengt in het gewaarwordingsleven. Evenals voor
allitteratie, assonans en rijm heeft de volksziel een voorkeur voor het begeleiden
dezer reactic door woorden, wat tot resultaat heeft het begeleiden der
lichaamsbewegingen door woorden, die zich in denzelfden rhythmus bewegen. Aldus
moet men het ontstaan verklaren van wiegeliederen, marsch-, hei, en roeiliederen
e.d. De psyche vindt er een aangename bevrediging in, de regelmatige
marschbewegingen te begeleiden door woorden, die denzelfden maatgang medemaken.
Omgekeerd werkt het zingen van het lied terug op het lichaam, dat het begeleiden
van het lied met regelmatige lichaamsbewegingen aangenaam ondervindt. Zoo is het
ontstaan en ontwikkelen begrijpelijk van liederen, die het heien, dorschen, marcheeren,
wiegen begeleiden.
Onderzoekingen op dit gebied heeft Karl Bücher gepubliceerd in zijn werk ‘Arbeit
und Rhythmus’. De studie der folklore levert nog voortdurend nieuwe ontdekkingen
op dit gebied op.
Op dezelfde wijze nu als bepaalde regelmatige lichaamsbe-
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wegingen een rhythmus en een lied kunnen doen ontstaan, kan ook in den geest, die
de neiging tot poëtische uiting heeft, door een rhythme een vers opgewekt worden.
Dit rhythme kan de reflex zijn van een geziene of gehoorde beweging, maar kan ook
rechtstreeks uit het onderbewuste ontstaan als de beweging van de aandoening van
den dichter. Daar het rhythme in de poëzie niet absoluut voorkomt, doch alleen in
verband met het metrum, zullen wij hier niet verder ingaan op een bespreking van
het rhythme als poëtisch element. Zoodra het in woorden komt, wordt het afhankelijk
van het menschelijk maatgevoel en gestyleerd tot versmetrum.
Het rhythme, dat medewerkend element is in de poëzie, en in de muziek, is
voornaamste element in die andere kunst als uitingsmiddel, de dans.
Buiten den dans om van het classiek-Fransche ballet, die conventie werd, en van
den stijl, die haar motieven ontleent aan Grieksche beelden en schilderingen,
Egyptische en Assyrische afbeeldingen, is in de laatste jaren een danskunst ontstaan,
die zich richt op het geven van lichamelijk rhythme als uitdrukking van
gewaarwordingsleven. Deze kunst tracht door een ander middel iets gelijkwaardigs
te bereiken als poëzie en muziek. Vooral Russen hebben hun naam verbonden aan
deze danskunst: Anna Pawlowa en Nijinski. In Lili Green hebben wij een danseres,
die door hetzelfde streven naar uiting van onderbewustheden is gekomen tot den
dans. Van het drama is zij gegaan tot lichaamsbewegingen zonder woorden, langs
de waanzinsscène van Ophélia kwam zij tot het rhythme in zijn absoluten vorm. Met
enkele woorden duidt zij den zin van hare dansen aan: het spelen met een zeepbel,
tot rhythme gestyleerd; het warrelen van een herfstblad, willoos meegenomen door
den wind; een nimf speelt met haar eigen fantasie; een nevelnimf speelt met haar
nevelsluiertje; of wel: het verlangen, monumentaal gestyleerd; de plastische
uitdrukking van wisselende aandoeningen.
In enkele tijdschrift-artikelen1) heeft zij haar streven uitvoerig trachten aan te
duiden. Blijkbaar streeft zij naar tweeërlei doel: het uitbeelden van dingen buiten
haar en het uiten van gewaarwordingsleven in haarzelve; de dramatische en de lyrische
dans dus.

1) De Nieuwe Amsterdammer, Nos. 17 en 46.
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Voor ons doel heeft het dans-rhythme alleen beteekenis ter vergelijking. De weg van
gewaarwordingsrhythme naar lichaamsbeweging of naar woordbeweging is een
verschillende.
Ten slotte kunnen ook het begrips-element zoowel als beeldspraak- en
klank-element der woorden den stoot geven tot de bewustwording van een inspiratie.
Evenals deze drie elementen van het woord het vers, eenmaal bestaande, verder tot
ontwikkeling kunnen brengen, evenzoo, moet men aannemen, kunnen zij het doen
ontstaan.
Bij begrip en beeldspraak zal de voornaamste invloed, voor zoover deze niet
rechtstreeks gaat, door middel van associaties werken. Evenals in een gesprek roept
een idee een ander op, het eene denkbeeld wekt een ander. Aan verschillende
gedichten ligt een begrip ten grondslag, aan andere een beeldspraak, die productief
werden voor het geheele gedicht of voor regels, hetzij door directen invloed der
woorden, hetzij door middel van associatie. Philosophische, ethische en
moraliseerende poëzie kan men zich moeilijk anders denken dan beinvloed door
begripselementen. Evenwel dient deze restrictie te worden gemaakt, dat naast de
bewuste gewaarwordingen eveneens sterke intuïtieve hebben medegewerkt aan het
ontstaan van het vers. Indien dit niet het geval is, dan is het vers dadelijk te herkennen
als berijmd proza.
Omgekeerd hebben vaak bewuste overwegingen invloed op het vers, dat intuïtief
ontstaat, zoowel tijdens het ontstaan als bij het voltooien. De bewuste
kunstvaardigheid van den dichter is de goede gids van de intuïtie, die aarzelende en
tastende den weg zoekt naar de wereld van het bewuste.
Bij Heine vindt men vele bewijzen, dat de dichter na het ontstaan wijzigingen
heeft aangebracht in den oorspronkelijken tekst zijner gedichten.
De verdichting is hoofdzakelijk een werking, die plaats neeft in het gebied van
het onderbewuste. Doch zoodra de plant boven den grond komt, ondergaat zij den
invloed van het licht der zon.
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Maurice Barres.
Een poging tot psychologische verklaring
door Johannes Tielrooy.
Voor prof. GUSTAVE COHEN.
‘.... on ne connaît rien des hommes par leurs raisonnements, mais en
s'ingéniant à partager leur sensibilité’.
L'Ennemi des Lois.

Beklemming en bevrijding.
Hij was een tenger jongentje uit een dier fijne, oude familiën van de Fransche
provincie.
De grootvader was Auvergner en behoorde dus tot het verbeeldingrijke Keltische
ras; hij had misschien ook wat Sarrazeensch bloed. Na onder Napoleon als officier
gediend te hebben, trouwt hij te Charmes aan de Moezel met een meisje uit het
eenvoudige en sterke volk van Lotharingen. Zijn zoon Auguste neemt de dochter
van den maire, ook een Lotharinger van ouder tot ouder, als vrouw; en deze wordt,
in 1862, de moeder van Maurice Barrès.
Hun huis staat alleen, buiten het stille landstadje Charmes; al gauw gaat de
ziekelijke moeder, tot herstel van gezondheid, met haar zoontje in een dorp bij
Straatsburg wonen. Maurice groeit dus op in stilte en ruimte.
Dan op eens: de Pruisen! Havelooze Franschen trekken terug door Charmes, waar
de familie weer bijeen is. Frankrijk wordt verslagen; ruwe vreemden rukken binnen,
gebieden luidruchtig waar eerst orde scheen te zijn als van zelf en stilte alleen werd
gehoord. De vader en grootvader worden opgeëischt als gijzelaars, de grootvader
sterft van ontroering. En Frankrijk wordt verslagen! Dat is het ergste. Dat zal Maurice
nooit weer uit de gedachte zijn.
Want hij is een kleine jongen met veel verbeeldingskracht, veel
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stille heldhaftigheid, veel teerheid ook en vertrouwen. Twee jaar later, als hij in de
buurt van Nancy het priestercollege bezoekt, droomt hij daar van allerlei groots:
geleerd wil hij worden, machtig, en ridderlijk dapper; met de andere jongens wil hij
vriendschap; de onderwijzers verafgoodt hij, omdat ze oneindig geleerd zijn, zeer
wijs, en almachtig in hun klasse. Zóó te kunnen; zooveel te weten als zij, zulk een
man te zijn.... met een rilling van ontzag vraagt hij zich af of 't voor hem ook te
bereiken is.
Maar die onderwijzers blijken afschuwelijke domkoppen. Een hunner trekt een
medeleerling van Maurice met één ruk een oor af; een surveillant, die altijd in
colportage-romans zit te lezen, bemerkt eens dat de kleine Barrès stilletjes geniet
van een levensbeschrijving van Augustin Thierry: hij neemt hem bij den kraag en
gooit hem in een steenkolenbak, waar de kleine jongen, vernederd en verschrikt,
geknield in blijft liggen. Zijn medeleerlingen beantwoorden zijn genegenheid niet
beter; op tienjarigen leeftijd zijn het al precies dezelfde ploerten die ze als volwassen
menschen zullen wezen, heerschend door grootspraak en lichaamskracht, en wie
later een fatsoenlijk man of een fijne geest zal zijn, schrijft Barrès ergens zelf, is op
zijn tiende jaar nog onontwikkeld en onbewust.
De slaaptijd op school is te kort; de speelplaats koud en vochtig, het voedsel slecht.
De kleine Barrès trekt zich terug in zichzelf. Hij wordt stil en trotsch; onderworpen
tegen de meesters, verlegen jegens de andere schooljongens, heimelijk echter vervuld
van rijke gedachten en grootsche gevoelens. Zijn verbeeldingskracht, die in de
dagelijksche omgeving geen speelruimte heeft, richt zich op exotische dingen. Voor
de winkels in Nancy, waar portretten zijn uitgestald van buitenlandsche vorsten en
staatslieden, staat hij stil en staart naar de vreemde gelaatsvormen, die iets bekoorlijk
geheimzinnigs voor hem hebben en diep in hem een vaag verlangen wekken zich
met het gansche menschdom te vermengen. Ver weg wil hij; kennis opdoen wel, en
zelfs veel; maar niet hier.... En als dat vooreerst niet kan, leert hij genot te putten uit
zijn eigen verdriet: hij weet zichzelf een kleinen jongen, waardig om beklaagd te
worden, en hij beklaagt zichzelf dus maar, daar niemand anders het doet. Later zal
hij zich herinneren, hoe hij eenmaal stond te huilen tegen den paal links, onder het
afdak achter op de binnen-
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plaats voor de laagste klassen en hoe schrijnend zoet hij het vond zoo te staan, alleen,
bij regenweer, liever dan te spelen met kameraden die hij niet zelf had gekozen. Maar
ook hoe hij, toen al, zich wilde te weer stellen, hoe hij in gedachte zich afscheidde
van de overige wereld en zich groot waande in eenzaamheid. Gemakkelijk was die
houding niet; hij verlangde zoo naar medegevoel, naar steun van buiten; maar blijkbaar
wilde de buitenwereld niets voor hem zijn. In zichzelf dus moest hij vinden wat de
wereld hem niet gaf. En als de meesters hem duwden en sloegen, dacht hij stil: later
zullen ze zien wat ik kan.... Zoo wordt een groot verlangen in hem wakker naar de
daad; alleen al omdat de daad voor hem wraak kan beteekenen.
Op het lyceum te Nancy, van 1876 tot 1880, gaat het eerst al niet veel anders.
Stoffelijk misschien wat beter verzorgd, meer gewapend ook tegen ruwheden van
buiten, lijdt hij toch weer hevig onder niet-begrijpen bij leeraren en kameraden.
Maar één heerlijk uitzicht opent zich nu voor hem. Niet langer behoeft hij zich
over te geven aan eigen sombere gevoelens: de groote schrijvers zijn daar om hem
te laten zien dat ook anderen leden onder bekrompenheid en starheid bij hun
medemenschen, en dat een gevoelige menschenziel toevlucht kan vinden in poëzie,
gedachte, beschouwing. Heine leest hij; Gautier en Flaubert; Taine; Baudelaire.... 't
Gebeurt nog wel in stilte; maar zijn verbeeldingskracht is aan het werk, dien troost
heeft hij nu toch! Zijn trots wordt er niet geringer op, en zijn eenzaamheid spitst zich
toe met iederen dag; maar het gevoelsleven heeft nu zijn voedsel. En zelfs het
verlangen naar de daad vindt een (overigens zeer nederige) bevrediging: harde studie;
want hij beijvert zich een goed leerling te zijn.
En weldra, nieuwe heerlijkheid! wordt zijn eenzaamheid gedeeld door een
gelijkgestemde, een medeleerling: Stanislas de Guaita. Twee jaar lang genieten die
beiden tezamen van hun lectuur; in lange gesprekken verklaren zij zich aan elkaar
en aan zichzelf, voeren hun zelfgevoel op tot hoogste spanning.
Het armzalig schoolleven drukt hen des te meer. Als men niet op avontuur uit is
in de werken van groote schrijvers of in eigen zieleleven, weet men waarlijk niet
waarvoor men leeft. Het onderwijs geschiedt als het ware werktuigelijk, zonder dat
de stof voor de leerlingen gevoelswaarde krijgt. De tucht laat te wenschen over.
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Een ontmoedigende indruk van anarchie, van droog en kleurloos lessen-leeren is het
eenige wat u aan het eind van een schooldag overblijft.
In het laatste jaar pas komt er op het lyceum een groote verheldering. De lessen
in wijsbeerte worden opgedragen aan een nieuwen leeraar: Burdeau. Een
indrukwekkend man, deze Burdeau. Bij hem heerscht volmaakte orde; hij heeft de
volle aandacht van zijn leerlingen en wekt bij hen een soort verbaasde bewondering,
die Barrès b.v. nog vele jaren bij zal blijven. Hij is streng, sober van uiterlijk,
afgemeten, zeer zelfbewust, een redenaar van talent; en hij leert hnn onvermoede
gedachten kennen, de diepe en grootsche gedachten van de Duitsche philosofen der
XVIIIe en XIXe eeuw, die hen verblinden, hen hoog opheffen boven hun gewoon
milieu. Zijn uiteenzettingen lijken soms wat vaag; men heeft soms den indruk dat
de theorieën die hij weergeeft - als de moraaltheorie van Kant - meer geschikt zijn
voor een abstracte ‘menschheid’, alleen in de verbeelding van een groot denker
bestaande, dan voor jonge Fransch-Lotharingers van vleesch en bloed; maar welk
een diepte, welk een ruimte, welk een vleugelslag!
De beklemming van het leven als intern in een schoolgebouw wordt ondragelijk.
Als het eens mogelijk was extern te worden! In 1880 verkrijgt hij het van zijn vader.
Gedurende de laatste maanden van zijn schooltijd woont hij te Nancy op kamers.
Later zal hij dezen tijd den mooisten van zijn leven noemen; van dien tijd dagteekent
hij zijn geboorte, zoo zal hij zich uitlaten.
En nog hetzelfde jaar volgt een nieuwe bevrijding; hij verlaat het lyceum, wordt
student in de rechten. Geenszins om het recht te leeren, weinig dingen ter wereld
zijn hem zoo volmaakt onverschillig als de studie van het recht! Zijn vader wil nu
eenmaal dat hij zich laat inschrijven, hij kan het niet weigeren.
Maar zijn eenige wensch is te schrijven. Heeft niet Burdeau, de groote Burdeau,
hem die levenstaak aangewezen? Wat hij zal schrijven weet hij nog in 't geheel niet;
maar dat is ook minder. Tevreden zal hij al zijn wanneer hij maar zinnen kan bouwen,
harmonieuse woorden met omzichtigheid kan kiezen om, zuiver en schoon, te zeggen
wat zoo lang onderdrukt in hem leefde; als hij maar zijn verbeeldingskracht mag
oefenen, zijn trots mag bevredigen met de koesterende gedachte: zie, dit was wit
papier, dit was niets; nu is het een groot werk, een schoon geheel; en dit
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maakte ik! Een groot man wil hij worden, groot als de schrijvers en mannen van de
daad wier roem hij gevierd had in geestdriftige gesprekken met Stanislas de Guaita.
En, daar de kunst, naar men immers zegt, ook geleerd moet worden, leest hij ijverig
Flaubert, Montesquieu, Agrippa d'Aubigné, meesters van den Franschen stijl, schrijft
uit hun werken cahiers vol met uitdrukkingen over die hem treffen. Al gauw werkt
hij mee aan een plaatselijke courant; begin 1882 verschijnt een critisch opstel van
hem in een Parijsch tijdschrift1), dan een novelle en nog eenige artikelen.
Als candidaat in de rechten gaat hij, in het begin van 1883, naar Parijs: eindelijk!
Naar zijn familie meent geschiedt het ter voltooiing van zijn studie; in werkelijkheid
om er tot kunstenaar te rijpen. Hij leeft eerst het echte Parijsche studentenleven mee:
een leven van eindelooze gesprekken over kunst, over wijsbegeerte en over vrouwen,
in de café's van den Linker-Oever; van hard werken ook in de Bibliothèque Nationale
en de Ecole des Hautes Etudes; hij bezoekt concerten en musea. Dan maakt hij kennis
met groote schrijvers; Anatole France, toen op weg beroemd te worden, en Leconte
de Lisle, reeds oud en hooggeschat bij een élite van fijne kenners, ontvangen gaarne
den jongen Barrès, bij wien zij een groot talent in wording bespeuren. De Jeune
France neemt een stuk van hem op, over Anatole France. Een jaar na zijn aankomst
sticht hij zelf een tijdschriftje, dat hij de Taches d'encre noemt; maar dit wordt een
mislukking, na een paar maanden al houdt het op te verschijnen.
Deze eerste tijd te Parijs is een tijd van bevrijding.
In een lange jeugd van beklemming en benauwenis heeft hij reeds geleerd zichzelf
te zoeken, in eigen ik troost te vinden; ja hij heeft geleerd zichzelf te zien, te
bestudeeren en zich te verheugen in het spel zijner eigen gevoelens. En als de
zelf-analyse hem soms te veel wordt, weet hij al: de wereld daarbuiten is rijk; een
oneindige reeks biedt zij aan van afleidingen die steeds wisselen en steeds opnieuw
bevrijden. Leergierigheid en vermogen om te gevoelen, ziedaar resultaten van zijn
eerste jeugdervaringen; en niet minder sterk beheerscht hem de gedachte: te werken,
er te komen, het onbedwingbare élan te bevredigen dat hem dreef tot de daad. Met
die drie sterke verlangens, te leeren, te gevoelen, te handelen,

1) Le Théâtre d'Auguste Vacquerie, in de Jeune France.
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was hij in de hoofdstad aangekomen. En het heerlijke was nu, zich bevrijd te weten
van het toezicht zijner meesters en familie, overgelaten aan zijn eigen kracht.

De tijd.
In hooge mate onderging Barrès in die eerste Parijsche jaren de bekoring van Leconte
de Lisle. Als hij, toegelaten tot diens salon, den hoogen, harden dichter der Poèmes
Barbares temidden van zijn bewonderaars zag staan, sprekende over zijn kunst als
een priester over zijn godsdienst, terwijl hij nu en dan zijn monocle met een
onmetelijke minachting uit zijn oog liet vallen, was het voor Barrès, in zijn aangeboren
eerbied voor groote mannen, een diepe ontroering een der meesters van het litteraire
Frankrijk voor zich te zien. En als hij hem hoorde zeggen hoe geen zaak ter wereld
van meer gewicht kon zijn dan de Schoone Vorm, hoe Inhoud en Vorm onmogelijk
van elkaar te scheiden zijn en een gebrekkige vorm noodzakelijk een slechten inhoud
veronderstelt; hoe op aarde niets eigenlijk zekerheid bood dan het Schoone; als hij
den dichter der Trophées, José Maria de Heredia in dienzelfden salon op zijn beurt
den cultus van de letteren hoorde vieren, met zijn klankrijke, vibreerende stem, dan
voelde Barrès opnieuw dat al zijn drang tot daden, al zijn élan, in één richting stuwde,
in de richting van de kunst.
Niet dat hij Leconte de Lisle en diens aanhangers zonder reserve bijviel. De kunst
van Leconte de Lisle was hem vaak te star, te koud, te gewild; zijn uitingen tegen
den godsdienst te kras, te platvoltairiaansch; zijn minachting voor ‘gemakkelijker’
litteratuur wat al te volstrekt. Maar zijn hoogheid, zijn idealisme, de zuiverheid van
zijn taal bleven Barrès sympathiek; en dat temeer omdat hij er een bevestiging in
vond van zijn grooten afkeer voor een andere strooming in de letteren van dien tijd,
het naturalisme. Wat was een Zola bij zulk een verheven dichter? Een Zola, die ruw
schreef, die, weliswaar te goeder trouw naar waarheid zoekende, in den mensch niet
veel zag dan grove hartstochten, een Zola, vooral, die weinig psycholoog was, den
geest ignoreerde of miskende en het stoffelijke zag met een oog dat vele malen scheen
te vergrooten. Gelukkig was daar een Alphonse Daudet, die toch ook naar het
document humain werkte, en die niettemin in zijn
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romans meer goedheid, meer medegevoel voor de menschheid legde. Gelukkig begon
weldra de campagne van Ferdinand Brunetière tegen het naturalisme. Een algeheele
kentering was het, in die jaren tusschen 1880 en 1890! De Vogüé maakt in Frankrijk
den Russischen roman bekend, met zijn warm-menschelijk medelijden; in 1883 is
het Journal Intime van Amiel openbaar geworden, met zijn pijnlijke meditaties over
het misbruik van den critischen geest, over de onmogelijkheid om het ik te kennen,
te omschrijven, vast te leggen, met zijn brandend verlangen, niettemin, om in eigen
bewustzijn het metaphysische, duurzame, eeuwige ik terug te vinden, en daardoor
de geestvervoering van het absolute te beleven. Paul Bourget, na zijn geniale opstellen
over de beide wijsgeeren Renan en Taine, over den fijnen psycholoog Stendhal, over
Amiel, begint de reeks van zijn eigen beschouwende, psychologisch zoo diep peilende
romans. Overal reactie tegen het naturalisme van Zola en zijn aanhangers, overal
een hernieuwde belangstelling in zielkundige ontleding, in wijsbegeerte, een nieuw
medelijden, een verjongde goedheid.
Reactie ook bij de nieuwe dichters, de symbolisten. Geen simpele uitbeelding
meer, riepen zij uit, van de gewone werkelijkheid; neen het eigen ik, de ziel van den
dichter alleen was van belang, en een landschap, een tafereel aangeduid in verzen,
kon nooit iets anders doen dan den zielstoestand van den dichter verzinnelijken. Had
niet De Vigny, zooveel vroeger al, laten zien hoe men, met vrucht van schoonheid,
een historische of legendaire figuur kan gebruiken als bijna tastbaar beeld van een
onstoffelijk, louter psychisch gebeuren in eigen gevoelsleven? Had eigenlijk Kant
dit niet al eerder wijsgeerig gerechtvaardigd door aan te toonen hoe de vormen der
buitenwereld geen eigen, onafhankelijk bestaan hebben, doch voortdurend geschapen
worden door onzen geest, alsof het cristallisaties waren van een vormlooze, homogene
massa? Was dus niet de geest van het individu alles, de stof, de buitenwereld niets?
Een Verlaine was dit alles ongetwijfeld niet zoo precies bewust, maar diep in hem
leefde het toch en sommige zijner gedichten waren er de uiting van, ontroerende,
droomerige, suggestieve gedichten die misschien de zuiverste Fransche lyriek van
de XIXe eeuw geweest zijn. Mallarmé, Rimbaud, Laforgue, Henri de Régnier, Moréas,
Francis Vielé-Griffin schiepen definitief de symbolistische poëzie; de theoretici René
Ghil, Charles Morice,
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R. de Souza zetten uiteen wat de nieuwe school wilde. Het is eigenlijk samen te
vatten in deze beide woorden: impressionisme, individualisme. Het is een gedeeltelijke
terugkeer tot de romantiek.
In de romankunst trouwens valt een dergelijke beweging waar te nemen. Want de
psychologische roman bleef niet de eenige opvolger van het naturalisme; daarnaast
ontstond een impressionistische romankunst, met een Pierre Loti, die tenslotte op al
zijn reizen alleen belang stelt in eigen gewaarwordingen: Pêcheur d'Islande is van
1886; met een Anatole France, wiens eigen sierlijke, serene gedachten en
geïntellectualiseerde, als het ware verdunde gevoelens het voornaamste onderwerp
uitmaken van zijn Sylvestre Bonnard, Livre de mon ami, Thaïs, en zelfs van zijn
critisch werk.
Cultus van de letteren, goedheid, medelijden, voorkeur voor psychologie, idealisme,
individualisme, impressionisme, dat alles ontwaart de jonge Barrès bij zijn
tijdgenooten, en veel daarvan is wonderlijk mooi in overeenstemming met hetgeen
hij zelf voelt: het medelijden intusschen wel het minst. Een dergelijke
geestesgesteldheid vertoont trouwens ook een oudere tijdgenoot, wiens werk, in
hoofdzaak reeds vóór 1880 verschenen, de jonge Barrès in dien tijd ijverig leest:
Ernest Renan. Bij hem constateert hij een eigenaardige tweeslachtigheid: positivist,
rationalist, koppig tegenstander van het geloof aan wonderen waar het aankomt op
wetenschappelijk onderzoek, wordt Renan echter door zijn gevoelsleven genoopt tot
een globaal-idealistische opvatting van het heelal, tot de overtuìging dat niet de stof
werkelijk is, doch uitsluitend de geest, dat deze zich in de stof openbaart. Een
idealisme dat zijn oorsprong mede vindt in de ook door Burdeau onderwezen
Kantiaansche philosophie, en dat Barrès overigens op school al dierbaar was geworden
door zijn studie van een anderen Duitschen wijsgeer, van Fichte, wiens philosophie
immers voornamelijk inhield dat alleen het psychisch ik een werkelijk bestaan heeft.
Zoo leert alles hem idealisme: zijn lectuur van Fichte en Renan, de lessen van
Burdeau, de practijk van zijn tijdgenooten-dichters, zijn eigen ingeboren afkeer van
het grove en louter materiëele.
En zoo leert ook alles hem individualisme: Fichte wederom; het gansche
letterkundig Frankrijk van 1885; zijn eigen verleden dat hem tot afzondering had
gedwongen.
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Sous l'oeil des Barbares: Idealisme.
Idealisme en individualisme, ziedaar dan ook de beide geesteshoudingen waarvan
zijn eerste groote werk het gebaar is.
Einde 1886 had hij een tijdschriftje gesticht, Les Chroniques waaraan weldra
schrijvers van naam medewerkten. Hij had zich voor het leiden van deze Chroniques
zooveel moeite gegeven, dat zijn arts hem in het begin van 1887 moest raden in het
Zuiden rust te gaan nemen. Tijdens een verblijf nu van eenige maanden in Italië,
voltooide hij, wel verre van te rusten, zijn eersten roman Sous l'oeil des Barbares.
In November 1887 verscheen het boek Het maakte niet den minsten opgang. De
verschijning ging vrijwel onopgemerkt voorbij. Totdat Barrès in 1888, ten tweeden
male reizende in Italië, op een goeden dag te Venetië uit verveling een Fransche
courant openslaat en er tot zijn eigen groote verbazing een artikel van Bourget in
vindt, waarin zijn Barbares met den grootsten lof worden besproken. Veertien dagen
later is hij te Parijs algemeen bekend.
Het is een vreemd boek, wel geschikt om het goede publiek eenigszins te
verbijsteren. Stel u voor een ontwikkeld man, gewoon om van een boek te verwachten
‘dat je er iets uit opsteekt’ en die zich nooit heeft beziggehouden met zoo iets als de
ik-philosophie en de werkelijkheid bij Kant. Hij slaat het open, neemt kennis van
den raadselachtigen titel: Onder de oogen der Barbaren, en leest op de eerste bladzijde
dat hij hier te doen heeft met een ‘realistische monographie’. Daarna verneemt de
lezer dat ieder van ons de werkelijkheid ziet op een eigen manier en dat er, om kort
te gaan, verscheidene werkelijkheden zijn. Hij zal onderhouden worden, niet over
de omstandigheden waaronder de held verkeert in de wereld, maar alleen over zijn
innerlijk leven. Dan is er sprake van ‘een jonge vrouw om een jongen man heen’ en
van hetgeen dit kan beduiden; waarop de schrijver tenslotte verklaart dat de held
sommige avonden in gezelschap van ‘eenvoudige vrouwen’ bij zichzelf de ‘poppen
van zijn geheime denken’ verloochende, dat hij echter spoedig tot de ‘nuances’ die
in dit ‘getijboek van het egotisme’ worden uitgesponnen, terugkeerde, al besefte hij
ook steeds dat hij ontroerd was om een fictie en al had hij ook weken van een banale
visie...
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Na deze inleiding begint de eigenlijke roman. Het is een boek van idealisme, zeide
ik; van wijsgeerig idealisme, wel te verstaan. Een idealisme dat het stoffelijke ontkent
of gering acht, dat niets als werkelijk beschouwt dan den geest. Vandaar die bewering
aan het begin dat er verscheidene realiteiten zijn, want is niet iedere realiteit een
uitvloeisel van den geest die haar vormt? Vandaar ook een aardige vondst: aan den
aanvang van elk hoofdstuk worden in een korte bladzij - getiteld Concordance minachtend beknopt, de alleen maar uiterlijke omstandigheden vermeld van den
hoofdpersoon Philippe - als een aalmoes dedaigneus toegeworpen aan den gewonen
lezer - terwijl het leven van de ziel, het eenig ware, wordt ontrold in de telkens
volgende lyrische gedeelten. Zoo werkt Philippe1) ‘in de wereld’ als attaché bij
Buitenlandsche Zaken, als secretaris van een onderstaatssecretaris, om niet te spreken
van eenige andere onbeduidende besognes. Maar tehuis bezoekt hem de extase. Daar
vergeet hij alles: menschen, gebeurtenissen, ideeën. Daar stijgt hij op tot het Absolute.
Daar veracht hij met souvereine verachting zijn medemenschen uit de stoffelijke
wereld, die hij de barbaren noemt; hij bedoelt daarmee de overtuigden, zij die aan
ieder ding zijn naam hebben gegeven, zij die weten wanneer het behoorlijk is om te
lachen en wanneer men ernstig moet zijn. Het ‘gezond verstand’ antwoordt wel:
maar wie zijt gij dan? Velen zijn groot geweest vóór u; bewijs dat gij het ook zijt.
Maar dit versmaadt hij. Hoe! mij zelf te verwezenlijken, dat is te beperken! Neen,
de eigen ziel is mij voldoende, de vreugde van te begrijpen, mij te ontwikkelen, te
vibreeren; vurig van geest te zijn, en tegelijk ontmoedigd. Het heelal te begrijpen,
tot een harmonie te laten groeien in eigen ziel: dat is voldoende. Daarin is geluk;
want dat is scheppen, en scheppen in extase, welk hooger geluk is er denkbaar?
Idealisme dus. Maar geen psychologie. Sous l'oeil des Barbares is geen
psychologische roman. Bourget, die het boek zoo prees, heeft dat wel gemeend; maar
het is niet zoo. Het is geen studie, geen uiteenzetting-door-uitbeelding, geen
verklaring. Het is de geestdriftige weergave van een gemoedstoestand, zooals de
Imitatio de lyrische beschrijving van een monnikenziel was: de vergelijking is

1) Eigenlijk heeft de hoofdpersoon hier nog geen naam; maar later, als hij ook in een volgend
boek is opgetreden, zegt Barrès dat hij hem voortaan Philippe zal noemen.
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van Barrès zelf. Het geeft de gevoelens, zegt de schrijver1), ‘van een zuiveren lettré,
trotsch, verfijnd en ontwapend, op zijn 20e jaar geworpen in den harden Parijschen
wedloop’. Dat verklaart ook de duisterheid van het boek, want duister is het dikwijls;
de verschillende gemoedstoestanden zijn eenvoudig naast elkaar geplaatst, het geheel
is een reeks van gedichten in proza, waarvan het verband niet steeds helder wordt
aangeduid. En niet alleen daardoor is het duister. De eigenaardige, zeer bekoorlijke,
maar hier en daar precieuse woordenkeus doet wel zonderling aan. ‘Nous servons
notre âme comme notre idole’, zegt de schrijver ergens; en zoo zijn er meer plaatsen
aan te wijzen waar geestelijke termen gebruikt worden om tenslotte zeer wereldsche
gedachten aan te duiden, waar het ik wordt besproken met het accent van den
geloovige die over zijn God spreekt. De criticus Francisque Sarcey, verpersoonlijking
van het ‘gezond verstand’ verklaarde, met volkomen zelfingenomenheid, dat hij er
niets van begreep.... En ook fijner geesten hielden Barrès na dit eerste boek voor
niets anders dan een ironicus; zoo J.-H. Rosny, zoo zelfs Leconte de Lisle.

Sous l'oeil des Barbares: Individualisme.
Nu was er ook alle reden om juist aan een ironische bedoeling te gelooven, tenminste
bij oppervlakkige lezing. Philippe wenscht zich een ideaal om voor te leven; één
voor één onderzoekt hij alle denkbare idealen; met een inderdaad onmiskenbare, en
zeer fijne ironie wordt elk dier idealen aangeduid en verworpen, en de conclusie is
een bijna volkomen scepticisme.
Zoo vraagt Philippe wat levenswijsheid is. Levenswijsheid, antwoordt een oude
heer, gezeten op de Duitsche ezelin Pessimisme, levenswijsheid bestaat daarin dat
wij uitgelezen bloemen werpen op de veertig jaren die wij, van onze meerderjarigheid
af, hebben te leven, dus daarin dat wij zoo goed mogelijk onze neigingen bevredigen.
En een zoo mager ideaal kan nog alleen worden na gestreefd op deze beide
voorwaarden: heb geld en wees geacht.
Is wellicht de liefde een schooner levensdoel? Voorzeker, het zal goed zijn over
een vrouw te beschikken wanneer, op het uur dat

1) In zijn Examen des trois romans idéologíques.

Groot Nederland. Jaargang 15

83
de maan opkomt, ‘een kwijning u doordringt, een afschrik van de eenzaamheid, een
mystieke stijging en tamelijk hevige verlangens.’ Voorzeker, uit genotzucht en uit
ijdelheid maakt ook Philippe soms het gebaar van de liefde ‘voor zoover haar glimlach
en zijn hygiëne het toelaten.’ Helaas, hoe moeilijk is het lief te hebben! Is niet de
geest het eenige werkelijke? Is het dus ook niet de geest die de gevoelens jegens het
geliefde Voorwerp zelve schept; jazelfs, leidt dit Voorwerp wel inderdaad een eigen
bestaan? Hoe kwellend is het steeds u bezig te houden met een simpel meisje, haar
zelfs te aanbidden, en de Eeuwige Wijsheid te verwaarloozen om zulk een beperkt
en nietig voorwerp! En als zulk een kind u lief krijgt, hoe vermoeiend; en als ze u
mooi vindt, hoe ergerlijk; zal dan nooit iemand u liefhebben om uw innerlijk, zal
een ieder steeds alleen dat zien wat u zelf zoo verwerpelijk lijkt, het schamel kleed
uwer schoone, uwer kostbare ziel? Tracht eens zoo'n schepseltje uw verfijnden en
smartelijken gemoedstoestand duidelijk te maken; zal ze niet zoowaar verkiezen naar
een banaal kermisschouwspel te gaan kijken, en is het Philippe niet overkomen dat
hij zich hoorde toevoegen, als eenig antwoord op zijn zachte verwijten: ‘Ik ben dol
op gymnastiek’? Nu, gij zult haar ook niet kunnen houden; zéér spoedig zal zij u
verlaten met een of anderen Zuiderling - en het zal goed zijn.
Wellicht wendt gij u dan tot wetenschap en wijsbegeerte? Gij zult dan moeten
inzien dat de wetenschap u niet anders brengt dan lang versleten waarheden. En
zeker! wel zéér bevrijd gevoelt men zich in den Tempel der Eeuwige Wijsheid; men
leeft er tezamen met groote geesten. Maar welke van die groote geesten zijn eigenlijk
de meest charmante? 't Zijn die welke, òf met het mysterie coquetteeren, òf op hun
hielen draaien en, wetende te glimlachen, soms het geduld missen om te begrijpen.
Maar wat schenken die ons? Even weinig als de overige; en die overige zijn bovendien
nog onuitstaanbaar.
Wel ontmoedigend, als men het bedenkt.... Geen wonder dat Philippe, ‘laatste
bloem van al deze beschaving, erfgenaam van zulk een wijsheid, languit op den
grond ligt en geeuwt’.
Wat dunkt u van de schoonheid? Willen wij den verheffenden cultus vieren van
dien Schoonen Vorm die ons over de smart van te leven zelfs kan troosten? Goed;
maar denk er niet te veel over na. Want gij komt er zoo licht toe, dien vorm te
verklaren;
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in te zien dat hij gemaakt is van ‘bijvoeglijke naamwoorden’, van ‘cadansen die de
dwazen bijna kunnen leeren.’
Zullen wij dan leven in de wereld, als verfijnde dandies; zullen wij een levenskunst
beoefenen die ons onfeilbaar verheft boven allen, kunstenaars, geleerden, philosofen,
voor zoover zij geen volmaakte gentlemen zijn als wij? Zullen wij fatten zijn, zeer
ingenomen met onszelf, imponeerend alleen door onze stralende tevredenheid met
eigen volslagen gebrek aan uitnemendheid? Om vijf uur gezeten zijn in een salon en
daar ‘fijntjes causeeren met drie dames en een heer, die glimlachen en ons
bewonderen, terwijl wij zeer op ons gemak een kop thee drinken en zonder vrees het
been uitstrekken, daar wij zeer verzorgde zijden sokken hebben’? Het laat niets na
dan een pijnlijke leegte.
Roem misschien zal ons leven kunnen vullen. En moeilijk te verkrijgen is hij zeker
niet. Van een ouden heer ‘die voor alle dogma's een plaatsvervangend dogma heeft
uitgevonden’ en die merkwaardig veel lijkt op den ruiter van de ezelin Pessimisme,
krijgt Philippe een recept om zich beroemdheid te verwerven. Schaf u om te beginnen
een specialiteit aan; vergeet dan nooit welke manieren en maniertjes, welke tic's,
welke haarlokken en coupe van kleeren behooren bij uw specialiteit. Laat het publiek
voortaan aan uw houding alleen al zien waartoe gij geroepen zijt. Zorg er bovendien
voor dat gij invloedrijke voorgangers op uw hand hebt: en gij zijt zeker van den
roem. ‘Niet dat deze ergens toe dient....,’ voegt Renan er dadelijk bij. (Want de oude
heer is niemand anders dan Barrès' meester Renan). Ik weet niet hoe het u gaat; maar
Philippe is zooveel nihilisme te veel; ‘een misschien erfelijke eerbied voor den
categorischen imperatief’ laat niet toe dat hij langer alle levenswaarden zoo gruwelijk
hoort bespotten. Hij ranselt den ouden wijsgeer smadelijk af....
Neen, het is wel duidelijk: niets kan ons bevredigen. De levenswijsheid is weinig
verheffend; de liefde een waan; wetenschap en wijsbegeerte zijn nietszeggend;
schoonheid is te gemakkelijk; levenskunst te leeg; beroemdheid te verkrijgen door
slim overleg. Het schijnt wel of Philippe in het leven niets anders weet te doen dan
in alle opgeblazen idealen van de menschheid één voor één een prikje te geven,
zoodat ze slap en voddig neerhangen, als leeggeloopen luchtballons.
En toch! Eén groote, onaantastbare zekerheid hebben wij: ons
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eigen ik. Dat tenminste kan niet ontkend en verworpen worden. Dat voelen wij hijgen
en kloppen, smeeken en zingen, vertwijfelen en juichen! Niets is, dan het ik.
Levenswijsheid, zeide de oude scepticus, is: zijn neigingen te bevredigen. Laat ons
dit van hem overnemen; maar onder neigingen verstaan: de behoeften onzer ziel;
onder bevredigen: zorgvuldig koesteren, aandachtig bestudeeren, hartstochtelijk
exalteeren. Het kan immers! De extase is immers mogelijk! Hoe dikwijls heeft
Philippe haar al niet beleefd!
Maar, voor dit extatisch spel van de ziel moeten wij alleen zijn. Trekken wij ons
terug van de wereld, terug in onszelf. De geleerde maagd Athene deed het eveneens,
in haar boekerij van het Serapeum, Athene die, als wij, zoo hevig begeerde kennis
te verkrijgen van het onkenbare. Zoo zullen wij eindelijk gelukkig zijn, gelukkig in
het zoeken van ons zelf, in volstrekt individualisme.

Sous l'oeil des Barbares: Sécheresse.
Helaas, de Barbaren hebben Athene's burcht bestormd, en zoo bestormen zij ook
onzen tempel. Zij haten den hoogen cultus van het ik, zooals de ruwe Barbaren, de
eerste Christenen, Athene's wijsheid haatten. Zooals haar zal het ons gaan.
Onder de oogen der Barbaren, legioenen die de stad wel beschermen maar niet
den burcht der wijsheid, wordt de maagd gedood, door andere Barbaren die een
somber en afgunstig geloof belijden. Gedood wordt Philippe niet; maar hem dringen
de Barbaren hun levensvisie op, hem sleuren ze mee in de wereld. En het valt hem
zoo moeilijk bij dien drang zijn eigen hooge ideaal te verdedigen. Ondanks alles
heeft hij toch te weinig zekerheid; niet steeds voelt hij metterdaad als waarheid wat
hij kent als zoodanig...
Want wel bezingt dit boek in verrukking het geestelijk ik, wel is het een getuigenis
van het onaantastbaar geloof in den geest en de individualiteit; wel roept het de hooge
schoonheid uit van het wijsgeerig idealisme en de genietingen van het trotsche
ik-bewustzijn. Die twee houdingen, idealisme en individualisme had Barrès dan ook
uit lectuur en omgang met tijdgenooten geleerd. Maar het boek zou gering zijn als
het alleen dat ware....
Het is meer. Voor het eerst in de litteratuur misschien, wordt er zoo innig waar,
met zulk een rijke verscheidenheid van uitdrukking, zoo moedig oprecht ook, in
getoond dat de rijkste, de diepste,
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de gevoeligste ziel niet steeds, niet op elk oogenblik gevoelig is Sécheresse, ziedaar
het woord dat er telkens in terugkeert: dorheid, ongevoeligheid, daaraan lijdt
voortdurend de toch uiterst gevoelige, verfijnde Philippe. Soms is hem alles te laf,
te kleurloos: vrienden, het salonleven, muziek zelfs. De minste aanraking met zijn
medemenschen vervult hem met walging; ze zijn hem te ruw, te leelijk-gezond, hun
controle hindert hem. Onder de oogen der Barbaren vertwijfelt hij.
Soms ook troost hij zich wel. Met Michelet, bijvoorbeeld, en diens ‘kleine
indringende zinnen, brandende van den cultus der menschengroepen’. Soms meent
hij nog wel dat een vriend hem zeu kunnen redden, een vriend die hem begreep,
kalmeerde, hem de ironie zou weten te geven, die zoo noodig is om tegen de menschen
te verdedigen, een vriend die zijn dorheid van gevoe zou verjagen. Hij zou zoo schoon
leven, zoo sierlijk gematigd droomt hij dan. Goed zou hij zijn, beminnenswaardig,
niet indringerig, en zeer behoedzaam. Hij zou een goeden kok hebben, en een rijtuig;
en ieder jaar een reis maken, naar Venetië om zijn type te veredelen, naar Dresden
om te droomen voor schilderijen en bij het lijdzaam luisteren naar muziek, naar het
Vaticaan en Berlijn om hun oudheden te zien,1) en vaker nog naar den Bretonschen
oceaan, zoo mannelijk en zoo vaderlijk weldadig.
Maar de Barbaren, zij die ‘van het leven zich een beeld vormen tegengesteld aan
het beeld dat hij er zichzelf van maakt’, de Barbaren dringen zich aan hem op. Als
hij ziet hoe al die ‘militairen, pastoors, ingenieurs, juffrouwen en verzamelaars’,
waarmee hij gedwongen is samen te leven, alle dingen anders beoordeelen dan hij,
heeft hij eindelijk niet meer de kracht om zijn visie scherp te zetten tegenover de
hunne of haar zelfs te handhaven voor zichzelf.
Niet alleen door hun schuld, overigens. Er is iets ergers dan hun tyrannie; nog een
andere oorzaak heeft zijn sécheresse.
Ontwaar een gevoel in uzelf; vermei u erin; beschouw het bestudeer het, kweek
het aan en exalteer het; hoe meer gij het ziet en bestudeert en exalteert, des te meer
schrompelt het ineen, des te gewoner, onbeduidender, nietiger wordt het; eindelijk
verdampt het geheel.... ‘Ik heb opgelet’, zegt Lodewijk van Deyssel2), ‘dat

1) De oudheden van Berlijn?
2) Uit het leven van Frank Rozelaar, blz. 35.
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als ik bij een beweging, het verplaatsen van een voorwerp, zeg tot mijzelf: “denk er
aan, dit geeft geluid en alle geluid is heden aangenaam,” en dus de aandoening vooruit
verwacht, zij toch gebeurt en mij 't genoegen geeft, ofschoon in andere tijden het
genoegen wordt vernietigd door te zijn verwacht.’ Niet ieder is zoo gelukkig als
Frank Rozelaar. Meestal verhindert de verwachting het genoegen: de bewustheid
doodt het gevoel. Vooral jonge menschen weten dat. Vele malen heeft men genoten
van een grootsch schouwspel, van een pathetisch samentreffen; even zooveel malen
kwam de ontroering; maar telkens werd zij meer voorzien, beter gekend, fijner
ontleed. En eindelijk zegt men tot zichzelf: zie nu komt weer de ontroering, nu komt
de geestdrift... en ze blijven uit; de smartelijke zekerheid alleen is over dat ze er
weder geweest zouden zijn, als men een oogenblik niet zichzelf had gezien, als het
bewustzijn één moment was opgeheven. En een koortsachtig verlangen naar telkens
frissche emotie verlaat u niet meer.
Zoo gaat het Philippe. Telkens ontwaart hij dat hij zijn ziel als het ware leeggedacht
en leeggevoeld heeft. Zijn eigen extase lijkt hem dan dwaas, bedacht, onecht; door
de simpelste redeneering ziet hij haar, tot eigen pijnlijke ontmoediging, op eenmaal
weggevaagd. Om toch maar te blijven gevoelen, komt hij er soms toe te trachten
nieuwe extases kunstmatig te verwekken; maar och, reeds vóór de inspanning eigenlijk
is hij moede.... Een gevoel van ziekelijke onvoldaanheid vervult hem. Alle
mogelijkheden van emotie weet hij uitgeput....
Zoolang tenminste als hij blijft wie hij is. Want één redmiddel bestaat er nog voor
hem. Dat is een leven van de daad. Niet dat de daad zelf hem aantrekt; neen, met
Renan en de andere dilettanti die zijn leermeesters waren, ziet hij hoe beuzelachtig
alle doeleinden zijn die ons in dit leven worden gesteld.... Maar één ding immers is
niet beuzelachtig: het genotgevend functioneeren van onze eigen ziel; en wie weet
of niet een actief leven, een leven in de maatschappij, Philippe's ziel nieuwe
verrukking, nieuwe smart, in elk geval nieuwe beweging, zal mededeelen?
En in een prachtige lyrische verzuchting roept hij, smeekt hij om een meester die
hem de kracht geeft om te willen, om voortaan opnieuw met zelfvertrouwen naar
verwezenlijking van eigen ik te streven - en nu door de daad. O, dat de meester hem
den weg wijze tot de daad, dat hij ‘het pad voor hem kieze waarop zijn
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lot zal worden voltrokken’. - ‘Gij alleen, o meester, indien gij ergens bestaat, axioma,
godsdienst of vorst der menschen’.

Un Homme Libre: een methode om te gevoelen.
Zoo is het met Philippe, en zoo zal het met Barrès zelf zijn. Maar vooreerst zijn bij
hem de mogelijkheden van zelfbevrediging nog niet in die mate uitgeput. Aan een
vlucht in de werkelijkheid - een uiterste immers! - is Barrès nog niet toe.
Wel heeft hij hetzelfde doorgemaakt als Philippe, wel kent hij diens sécheresse.
Maar niet als hij is Barrès genoodzaakt zijn toevlucht te nemen tot de daad. Immers
hij is uit zijn provincie te Parijs gekomen, niet alleen met den drang tot handelen en
gevoelen, maar ook met de neiging om te leeren. Geleerd heeft hij eigenlijk alleen
nog in de Parijsche maatschappij en in de boeken; maar reeds is hij naar het Zuiden,
naar Italië geweest.... Hoeveel verrijking kan hij voor zijn innerlijk leven nog vinden
door reizen, door studie, door kunstgenot!
En nog om een andere reden is hij niet op een leven van de daad aangewezen. Hij
kan nog hopen dat zijn sécheresse kunstmatig te verdrijven is, ook al zou hij nergens
meer verrijking van buiten af vinden voor zijn ziel. Hij meent dat daarvoor een
doeltreffende methode bestaat.
Het toepassen van die methode, en het streven naar verruiming en verrijking van
zijn ik, ziedaar dan ook hetgeen Barrès blijkbaar vervulde in den tijd dat hij zijn
volgend belangrijk werk, Un Homme libre, concipiëerde.
Het boek is van 1889. Het herinnert ons dadelijk aan Sous l'oeil des Barbares.
Weer ontmoet men hier die onvoldaanheid met de oplossingen welke het verstand
ons aan de hand weet te doen, wanneer wij naar een doel zoeken om voor te leven.
Philippe en zijn gelijkgestemde vriend Simon zien zich genoodzaakt genoegen te
nemen met de gedachte dat er geen enkele zekerheid is buiten ons eigen ik, dat er
overigens ‘slechts zienswijzen bestaan, dat elk van deze de andere tegenspreekt en
dat wij met een beetje handigheid, over één onderwerp al deze meeningen tegelijk
kunnen koesteren.’ Men ziet het: eenzelfde scepticisme, eenzelfde individualisme.
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Maar daarnaast wordt hier de nadruk gelegd op de sécheresse.
Philippe en Simon weten dat zij alleen gelukkig kunnen zijn wanneer zij diep
gevoelen. En tevens hebben zij ervaren dat hun geluk nog verdubbeld wordt zoo zij
tezelfdertijd hun gevoel ontleden. Vandaar hun twee beginselen: hun gevoel te
exalteeren - en zichzelf voortdurend aan een nauwkeurige analyse te onderwerpen.
Exaltatie en zelf-analyse: ziedaar voor hen de beide wegen tot geluk.
Helaas, juist die analyse is op den duur zoo noodlottig voor het gevoel. Voortdurend
ontglipt het hun dan ook. Iederen dag moet het opnieuw en met moeite geschapen
worden. Hoe het te behouden, hoe tenminste te verkrijgen dat het gevoel telkens
nieuw en sappig in hen ontluikt?
Nu heeft Ignatius van Loyola in zijn Exercitia spiritualia een methode uiteengezet
die den mensch drie dingen moet leeren: zichzelf te kennen en te verwerpen - alleen
te leven voor God - en de liefde tot God kunstmatig aan te wakkeren. Zijn raad is:
onderzoek op gezette tijden uw gedachten, uw woorden, uw daden. Houd geregeld
z.g. geestelijke oefeningen. Zulk een oefening kan b.v. bestaan uit een inleidend
gebed, eenige ‘praeludiën’, drie ‘punten ter overweging’ en een ‘colloquium’. Een
van de praeludiën kan dan zijn, zich voor te stellen dat men zich op een bijzondere
plaats bevindt waar allerlei voor het doel nuttige gevoelens zich vanzelf op zouden
dringen: b.v. men ziet zich geplaatst voor God en alle heiligen. Wat het colloquium
betreft, dat is een gesprek met een heilige, of met Jezus zelf; de ziel kan zich b.v.
voorstellen een heilige om zijn tusschenkomst te vragen.
Het einddoel van al deze raadgevingen is te verkrijgen dat de gevoelens van den
gebruiker der methode, als de liefde Gods, gewekt, gekweekt, opgezweept worden
door gewilde verbeeldingen. Men stelle zich voor, bedoelt Loyola, dat men spreekt
met Jezus Christus, en men kan zich verzekerd houden van aanmerkelijke verinniging
zijner gevoelens jegens God. Het boek bevat dus een methode om werktuigelijk
gevoelens op te wekken.
Zulk een methode moest Philippe bekoren, Philippe die iederen dag opnieuw
uitging met het koortsig verlangen naar een bedwelmende rilling, maar die, juist door
het zoeken der ontroering, door het overdenken ervan, zoo vaak verstarde in kille
onmacht, in stoffige ongevoeligheid. Wat Loyola tracht te bewerken, de
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verinniging van de liefde Gods, is bij Philippe het in trilling brengen van eigen ik,
dat immers van de Godheid zelve deel uitmaakt en, eenige zekerheid als het is, met
algeheele overgave moet worden aanbeden. Om dit dierbare ik te koesteren, tot leven
te wekken en op te zweepen, zal zeker Loyola's methode kunnen dienst doen.
Allereerst zal daarbij echter een stoffelijk goed verzorgde installatie noodig zijn,
opdat nooit de opvoeding en verpleging onzer kostbare ziel gestoord worden door
ongemak of gebrek, jazelfs opdat wij, voor zoover mogelijk, worden opgewekt tot
geestelijke exaltatie door gerief en warme weelde. Zoo is het een kostelijk denkbeeld
von Philippe en Simon om zich twee rolstoelen aan te schaffen, louter ter beoefening
van de metaphysica! En ook geachtheid in de wereld heeft men noodig, om zich
rustig aan het innerlijk leven te kunnen wijden. Nu, geachtheid is nog gemakkelijker
te verkrijgen dan gerief: handig verbreiden Philippe en Simon in de omgeving het
gerucht dat ze de zoons zijn van een gepensioneerd hoofdofficier! Eenvoudig
genoeg....
En dan maar mediteeren! Alle dagen peilen in zichzelf, zooals Loyola ried; zich
angstig afvragen: trilt er een ontroering in mij, vibreer ik nu eigenlijk? Heeft een van
de vrienden inderdaad iets ontdekt: een kleine vrees, een geestdrift, een afschuwtje
of een genegenheid, dan wordt de vondst des avonds breed besproken, verliefd
gewogen, betast, gedefiniëerd.
Maar soms, o pijnlijke gewaarwording, soms blijft de ontroering uit. Dan moet
worden onderzocht hoe dat komt, en hoe het kwaad verholpen kan worden. Dan geeft
Loyola wel weer goeden raad.
Kunstmatig moet het verstard gevoel opnieuw worden gewekt; met den killen
wind van slim overleg zal de laatste rest van geestdrift worden aangeblazen tot een
laaiend vuur. Omzichtig zal de verkregen ontroering worden gecatalogiseerd en
beheerd. Het zal in hun huis een laboratorium zijn van geestdrift.
Zoo ‘stelt’ Philippe ‘zich’, naar Loyola's voorschrift, ‘de plaats in hun huis voor’.
‘Plaatscompositie. Een man zit gehurkt op zijn bed, des nachts, terwijl hij zijn
gelaat opheft naar den hemel, uit wanhoop en uit onmacht, want hij lijdt aan
onophoudelijke steken van pijn, welke de morphine niet langer bedwingt. Hij weet
zijn dood onafwendbaar, smartelijk en langzaam. Hij ligt neder ver van zijn gelijken
temidden van grove mannen die de gewoonte hebben luidruchtig te
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lachen; hij is er zelfs toe gekomen zich over zichzelf te schamen en om aan die lieden
te behagen heeft hij hun gelijke willen schijnen.’ - Diepste vernedering waarvan de
schrijnende pijn, de gore vuilheid hier niet in abstracte woorden worden meegedeeld,
maar getoond worden in een ontroerend beeld. Eerst door zich dit beeld te scheppen,
gelukt het Philippe zijn telkens terugkeerenden staat van vernedering niet alleen te
kennen, maar ook te gevoelen.
En op gelijke wijze verkrijgt hij de zoo begeerde emotie van een redding uit
vernedering; want ziehier hoe de ‘plaatscompositie’ wordt voortgezet: ‘In deze
vernedering moet hij zijn lamp aansteken, de brieven nemen van de koningen die
hem als vrienden behandelen, plechtig den cultus herdenken waarmede zijn geliefde
hem omringde, zijn jonge geliefde wier schoone oogen van hem vervuld waren tot
den avond dat zij, hem begeerende, stierf; moet hij zijn gebrekkigheid en de gebaren
vergeten waarmee men haar omringt!’ Philippe heeft zich dus, achtereenvolgens,
verbeeld ter neer te liggen in vernedering, en dan zich troost te verschaffen door
herinnering aan zijn geliefde en de grooten met wie hij was omgegaan; en die beide
verbeeldingen hebben hem emotie gegeven. Ziedaar zijn doel bereikt.
Het zal ook goed zijn om, gelijk Loyola wil, bemiddelaars aan te roepen, groote
geesten die vóór u hebben gestreden met dezelfde levensvragen en, als gij, naar een
oplossing hebben gezocht. Weliswaar, ook zij vonden die niet. Benjamin Constant
zocht exaltatie in het actieve leven, maar hij werd ontnuchterd en zijn ziel verdorde
als die van Philippe dreigt te doen; Sainte-Beuve, mysticus van de liefde in zijn jeugd,
eindigde met hevig te lijden aan eigen gevoeligheid en zocht tenslotte zichzelf te
vergeten in het critisch bestudeeren van anderen. Maar toch, overdenkingen over
hun lot, zoozeer gelijkend op het zijne, kunnen Philippe voorloopig wel eens troosten.
Zoo slaagt men erin het zoo vaak stokkende gevoelsleven op te winden met de
raderen van Loyola's kunstige mechaniek en dan - gehaast echter en ongerust, koortsig
in één woord - te genieten als de veer inderdaad eventjes afloopt. Door methode,
meent Barrès op dat tijdstip, kan men bereiken wat voor hem ‘het paradijs’ is:
helderziend te zijn en koortsig tegelijk, kan men geraken tot het ‘bewuste delirium’
dat zijn grootste genot - maar ook het voor hem eenig bereikbare uitmaakt. Wel
teekenend voor Barrès,
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die in zijn werken en handelen, en zelfs in de verzorging van zijn roem, ook later
steeds methodisch te werk schijnt te gaan...

Un Homme libre: verruiming in het vaderland.
Maar het raderwerk van Loyola is toch niet altijd vaardig. Te dikwijls loopt de veer
niet meer af... Het eigen, nauwe ik is uitgeput. Het zal noodig zijn nogmaals naar
een nieuwe mogelijkheid van gevoel om te zien. Wel heeft Philippe de eigen ziel nu
zorgvuldig bestudeerd; wel kent hij er de functies, de diepte en de grenzen van; maar
wat is de oorsprong van dat wezen? En als hij dit doordenkt, moet hij dan niet zichzelf
zien als deel van een geheel, als een individu uit een ras? Is hij niet Lotharinger? Zou
hij niet veel gemeen hebben met zijn kleine land en zou hij niet heerlijk vibreeren
als hij zich daarvan bewust werd? Welk een geluk als het eens bleek dat de lotgevallen
van Lotharingen, door hem als enkeling geestelijk doorleefd, een lange, streelende
trilling in hem teweegbrachten! Want dat immers is het hoogste genot...
Daarom gaat hij de geschiedenis en den aard van zijn land na. Hij overdenkt den
eenvoud en de magere sierlijkheid van het landschap, de verlegenheid en vrees voor
het belachelijke en overdrevene die kenmerken zijn van de bewoners, hun gematigden
spotlust en schrale slimheid, die in den Lotharinger Callot geworden zijn tot een
fijne, geestige, maar wat droge verve; hun neiging om zichzelf te wantrouwen en ter
school te gaan in den vreemde; hun gebrek aan kracht en den eindelijken ondergang
van hun land, dat door de Franschen uit het Westen wordt veroverd en herschapen
tot een provincie van het groote koninkrijk. En Philippe ervaart dat veel van dat alles
ook leeft in hem, en hij geniet van die ervaring, gelijk hij verwacht had.
Zal hij nu, beter dan zijn natie, zichzelf kunnen zijn? Hij hoopt het; want al ging
Lotharingen ten onder, 't was niet dan na moedig verzet; en wat bij zijn landje de
krijgsdeugden zijn, is bij hem de vaste wil om zich te verdedigen tegen de ‘Barbaren’.
En hij, zooveel beter toegerust, eindpunt immers van een lange historische
ontwikkeling, zal zeker slagen, waar zijn natie tekort is geschoten.
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Un Homme libre: verrijking van buiten af.
Te meer omdat hem een nog bijna geheel ongebruikte bron van ontroering is
overgebleven: verrijking van het innerlijk leven door studie, door reizen, door kunst.
De methode tot zelfexaltatie, de eenwording met het land - al is de werking ervan
wat intermittent - gaven toch al rijke winst aan ontroering; maar men behoeft niet
met die winst genoegen te nemen. Een geheele wereld van kennis en schoonheid
biedt zich nog aan om dienstbaar gemaakt te worden aan verrijking van het ik.
Lotharingen zelf geeft Philippe het voorbeeld. Zond het niet zijn zoon den schilder
Claude Gelée naar Italië om daar warmer, rijker schoonheid, genuanceerder verfijning
te zoeken? Zoo gaat ook Philippe naar Venetië, om er zijn wezen te veredelen en te
verrijken; en dit blijkt te gemakkelijker omdat hij in die stad, in haar geschiedenis
en uiterlijk, eigenschappen ontwaart die hij ook kent als de zijne. Nimmer heeft
Venetië vreemdelingen willen dulden, heeft het zich door hen laten vervormen; het
is in dat opzicht een tweede en een gelukkiger Lotharingen. Als Venetië zal Philippe
erin slagen zich vrij te houden van de Barbaren, volkomen, groot zichzelf, ja een
Homme Libre te zijn. En ook de mystieke aanbidding van het geestelijke, waarvan
Philippe als discipel van Fichte zoo geniet, heeft Venetië met hem gemeen....
Maar Venetië is hem meer dan een trotsche, vrije, meer dan een mystieke stad: in
haar grooten schilder Tiepolo kent de stad zichzelf, wordt zij zich bewust. En juist
dit, het fijne, geschakeerde zichzelfbewustzijn, was immers ook Philippe's streven.
Als Philippe, is Tiepolo een koortsig en tegelijk helderziend analyticus. Wanneer
Philippe Tiepolo's werk beschouwt, voelt hij sterker dan ooit dat ‘het streven van al
zijn instincten leidt tot de volle bewustheid van zichzelf en dat hij alsdus God zou
kunnen worden...’

Un Homme libre: koorts en zelfbespotting.
Zoo schijnt soms alles goed te zijn. In het bezit van een beproefde methode tot
exaltatie, verrijkt en verruimd door eenwording met zijn land en met het schoonste
in de buitenwereld,
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lijkt het Philippe telkens dat hij nu verzekerd kan zijn van zijn geluk.
En toch klinkt ook telkens weer een heel andere toon in dit boek, een toon van
ontgoocheling, van ironie, van zelfontkenning. Konden wij het ook niet voorzien?
Hoe zou een mensch gelukkig zijn die zoo uitsluitend zichzelf zocht? Nu, Philippe
is niet gelukkig; zijn korte vreugden geniet hij angstig en gehaast, in koortsachtige
opgewondenheid. Voortdurend protesteert hij, en tegen zichzelf en tegen de menschen.
Of zou iemand in vollen ernst beweren dat wijsgeerig denken hem alleen mogelijk
is wanneer hij in een geriefelijken rolstoel zit? Zou iemand als Barrès zonder innerlijk
verzet de gemakkelijkheid kunnen vermelden waarmee men zich, automatisch als
het ware, achting verschaft in de wereld? Er zit in dergelijke uitingen zoo duidelijk
de spot met eigen gemakzucht, die het zielsbelang als voorwendsel gebruikt om het
lichaam gerief te bezorgen, de spot ook met de burgerwereld die aan allerlei rangen
en standen, en niet aan enkele menschenwaarde, hoogachting verbindt.
Er is veel van dien aard in Un Homme libre, en dikwijls wordt het er zeer geestig
door. Eén voorbeeld wil ik noemen. Philippe is verliefd; d.w.z. hij wil verliefd zijn....
Maar hij blijft ook in 't bijzijn van zijn geliefde dezelfde precieuse analyticus met
het elegant-vermoeide gebaar en de hyperindividualistische bespiegelingen. Op een
goeden dag leest hij in de Imitatio (natuurlijk!) als zij hem komt bezoeken. ‘Ik
verzocht haar het zoo korte hoofdstuk over de Vleeschelijke Liefde aan te hooren.
Zij verzekerde mij dat het haar ten zeerste beviel, en om het mij te bewijzen lachte
zij.... Het is klaarblijkelijk dat ik het Voorwerp (zoo noemt hij haar) bovenmatig
verveeld heb.... Die dag, toen ik.... haar wilde onderrichten over de onstandvastigheid
der zinnelijke hartstochten, is de dag geweest dat ik er mij het dichtst aan toe gewaand
heb bemind te worden en zelf lief te hebben, maar, daar het kwart over twaalf was,
gaf zij er zich, met een helderheid van zelfontleding die ik nooit bereikte, rekenschap
van dat zij ergen honger had.’
Barrès, het is duidelijk nietwaar, geeft haar niet geheel ongelijk. Hij weet heel
goed dat Philippe te kunstmatig is. Tracht deze zich niet systematisch op te winden
tot liefde voor het Voorwerp 1e door zich voor te stellen dat zij in de armen van een
ruwen
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man ligt, ‘haar oogen vermooid door ellendige tranen van wellust die zij slechts had
moeten storten in staat van heiligheid en God eerende aan mijn zijde’ (!) en 2e door
zich voor te stellen dat zij oud en leelijk zal worden? Ik wil niet zeggen dat er niet
iets treffends is in dezen dorst naar emotie, die grijpt naar een kunstig geciseleerden
maar vrijwel ledigen beker om er zich uit te stillen. Het verschijnsel is tenslotte zeer
menschelijk, zeer jong-menschelijk vooral. Maar de genietingen die men er door
verkrijgt zijn te kortstondig; want de wereld vindt ze ‘onecht’, wantrouwt ze, en
tracht ze door spot en minachting te niet te doen; en reeds uit zichzelf gaan ze te niet
doordat ze zich telkens herhalen. 't Is geestelijke onanie. En dan, zulke genietingen
zijn soms nog om een andere reden verwerpelijk en gevaarlijk. Philippe maakt zichzelf
verliefd op het Voorwerp; maar als zij hem verlaat is hij echt ongelukkig. Hij is de
dupe van zichzelf. Zoo komt hij bijwijlen tot volkomen ontgoocheling.
Niet te verwonderen was het dat men moeite had dit boek ernstig op te nemen.
Philippe komt ons hooghartig kalm leeren hoe men door zijn onfeilbare methode
zichzelf gelukkig, d.i. ontroerd kan maken; wij luisteren, wat verwonderd, soms ook
geërgerd over zijn precieuse pedanterie, maar toch met een zeker vertrouwen; en nu
bemerken wij telkens dat hij zijn eigen bedoelingen en beweringen bespot, en dat
zijn zoo geroemde methode hem zelfs ongelukkig maakt! Nu duidt hij zelf zijn heele
houding aan als ‘cabotinage supérieur’. Bourget spreekt na dit boek weer van een
ironische strekking, Jules Lemaître, Anatole France zien het niet beter in.
Un Homme libre bekoort inderdaad in die passages het meest waar de schrijver
zichzelf bespot en ontkent. Het is de smart om het ontoereikende in ons gevoels- en
gedachteleven, het zijn Philippe's inzinkingen die ons het meest aandoen. Waar hij
die tracht weer te geven is hij het best; zoo vergelijkt hij de vernedering die hem
bevangt, als zijn verstand hem plotseling dwingt van zijn bedenksels en opgedrongen
gevoelens af te zien, bij ‘een vuile vloedgolf’ die ‘zich in hem verspreidt’. Waar hij
het geluk-door-ontroering beschrijft dat hij zich moeizaam verschaft, is hij in de
uitdrukking niet altijd geslaagd: het klinkt wat eentonig, het is ook wat gedwongen
en hier en daar toch een beetje al te fraai. Vooral het koortsachtige in Un Homme
libre is goed.
(Wordt vervolgd).
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Westerbaen's ‘Ockenburg’ en haar toepaden
door J. Koopmans.
Geleerde W e s t e r b a e n ,
Geluckigh is de mensch, jae schier gelijck de Goden,
Die uyt een zeedigh hert de wereld is ontvloden,
Die geld noch eerzucht broedt, maer buyten alle pracht
Syn afscheyt uyt het vleysch met stille sinnen wacht.
Ick heb al overlangh dit wesen goet gevonden;
Nu staen wy, nae my dunckt, als op gelycke gronden,
Ons huyselijck bedryf, ons bloem en keucken hoff
Syn van gelijcken aert en van gelijcke stoff:
.....................
Wat dienter meer geseyt? men vindt hier vergenoegen
Indien men nae den eysch de sinnen weet te voegen.
Een lam uyt eygen stal, een ey uyt eigen nest
Dat smaeckt hier op het land den meester alderbest.
Men pleegt hier goede trouw, en niemand word bedroogen
Als visch die met het aes den houck heeft ingezoogen;
Hier is geen felle krygh, maer 't een en 't ander lam
Dat stoot eens tegen een, en weder aen de mam.
Men hoort hier geen geraes van roepen, kryten, tieren,
Als dat hier overal de vogels tierelieren.
Hier is geen fel gevecht, en niemand werd gewond
Als dat een blanke spae hier quetst een harde grond.
.....................
Doch, wyl ik boomen plant en snoeye wyngaert-rancken,
So denck ick om het huys bestaend' uyt seven plancken;
Het woudt dient niet alleen tot lusten van de jeughd,
Het leyd oock meenighmael de gronden van de deugd.
Het veld heeft wonder in: de stomme boomen spreecken,
Jae, dat nog hooger gaet, de domme beesten preecken;
Niet een so kleynen dier, niet een so teeren kruyt,
Of 't roept, oock sonder stem, den grooten Schepper uyt.
God sy voor eeuwigh danck: ons hoven geven saecken
Die ons den geest vernoegt en vroolijck kunnen maecken:
Nu is myns herten wensch (God laet het so geschien)
Dat wy in 't eeuwigh hof malkander mogen sien.
Op Sorgh-vlied den 16 Maart 1654.
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Juist, het Is Cats. Zo ons zijn schrijftrant hem al niet ontdekte, het sobere woord, het
gladde vers, het vlotte tafereel, we zouden hem, in zijn volledige afspiegeling
herkennen aan zijn overschouwing van de wijze waarop wij het leven hebben te
nemen, om ons in een evenwichtige gemoedsgesteldheid verzoend te gevoelen met
het raadselachtige mensenbestaan, 't welk in zijn volheid evenmin bevrediging
schenkt, als het in zijn onvoldaanheid de vrees voor het einde vermag af te weren.
Wij wanen bij voorkeur, bij 't omslaan van zijn bladeren, stille wateren te zien,
waarover in rustige kalmte het levenshulkje glijdt en waar de eenzame schepeling
onmerkbaar afdrijft naar de verre, onbekende oever. Doch 't is alleen de bezonken
géest, die spelemeiend de gladde pen doet zwieren over 't effen papier. In de diepte
woelen, nù sterker, dan zwakker, de stromingen, bevechten elkaar de begeerten, de
hoop en de vrees. Nog altijd geniet hij zelf de kalmte, die hij verspreidt. De huizinge
Z o r g v l i e t betrekt hij ± 1652: (de aanleg was hij al van Dordt uit begonnen;
‘Buitenleven’ beschreef hij tussen 1653 en '56;) de oud-Raadpensionaris, die zoveel
moeielikheden had mee- en doorgemaakt, zoveel personen had leren kennen en harten
heeft kunnen doorzien, zoveel diplomatieke acties heeft mee kunnen helpen beleiden
en berekeningen kunnen zien falen, zoveel behendigheid en list te baat heeft moeten
nemen en zelf heeft moeten bestrijden, - de Groot-Zegelbewaarde is een man in ruste.
Buien zijn over zijn hoofd gegaan: geen klacht komt over zijn lippen; geweldige
beroeringen hebben de grondslagen van der Staten macht en die van zijn ambtelijke
verantwoordelikheid geschokt: geen beschuldiging wordt door hem de wereld
ingezonden. Hij heeft steeds gezwegen; zijn politiek leven te Middelburg, te Dordt,
in de Hofdstad, in gezantschappen en tegenover ‘Prinsen’ is een toegemetseld graf.
Alleen één galm rijst er uit op, een klacht die tevens een toevlucht is, dragende de
bevindingen, de berusting van alle tijden, en overlang geformuleerd door de Prediker:
‘Alles is ijdelheid!’ Het overige wordt bedekt door de spons, Cats kent geen namen;
en de geschiedenis der Nederlanden, van ± 1630 tot 1652, uiterst merkwaardig en
hoogst pikant door de onoplosbare geheimzinnigheden, lost zich bij hem op in een
mysterieus en onontkoombaar wereldgebeuren. Ze waren knap, de staatslieden onzer
Republiek, lastgevers en lastdragers beide, en het geheim van hun veelzijdige en
onderling homogene kennis
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lag hierin, dat zij, - niet vele boeken, - maar weinige en degelike boeken goed en
dikwels lazen. Ze waren doorvoed met een deel, - door school en traditie
gekanoniseerde - Ouden: ze waren zelf Antieken, en zoo hun heerschappelik domein
gering van omvang was, hun wereld was groot. Ook zij telde drie afmetingen: de
Geschiedenis, de Natuur en een door wereldwijsheid verheffende Humaniteit, met
Gods zorgende Liefde als hoeksteen en uitgangspunt. Als de bewoner van Zorgvliet,
om zich van eiken vorm van arbeid te verpozen, wandelend zijn huis uitging, dat hij
onbekommerd aan de zorgen van Mej. Havius - Baers kon overlaten, nam hij dwalend
door de paden van zijn landgoed, of buiten de palen van zijn eigen gebied, in de
duinen, dikwels een ‘voorlezer’ bij zich, - waarschijnlik de studerende zoon van de
huishoudster, - die, bekend met vele talen, hem de tekst voorlas, waaraan de
bespiegelende wandelaar zijn contemplaties wenste vast te knopen. Cats las, zo hij
niet zijn Antieken of de Heilige Schrift nam, bij voorkeur piëtistiese theologie van
Engelsen huize. Hij zocht de stille vrede, die het doordringen in de openbaringen
van Gods wijsheid en het opgaan van zijn tijdelik wezen en van de tijdelike vormen
in de Eeuwige dingen, hem verlenen moest. De reële woorden, werden, weerspiegeld
in het Eternum, geestelike waarheden. Zijn eigen aards bestaan kreeg voor hem eerst
zin en wijding, wanneer hij het mocht beschouwen als een door weemoedig licht
beschenen arena, waar de laatste strijd tussen vlees en geest was uitgekampt. Ten
slotte liep hij, deze wereld afstervend, door een galerij van emblemen. Het dier, de
boom, de schelp, de haspel, ze waren wel dingen op zich zelf, en droegen in zich wel
de kenmerken en de bestemming tot instandhouding van 's mensen materieel bestaan
en bedrijf, - doch ze leerden ook des Scheppers wijze bedoelingen. De bloemen en
kruiden, waarop zijn voeten wandelen, wijzen, verflensend, hem op zijn sterfelijkheid;
de vriendelike hemellichten, boven de vallende avend, wenken hem naar de verhoogde
heerlikheid - Zuigt de klimop niet, eeuwiggroenend, haar spaarzaam voedsel uit de
vervallen muren?1) De wandelaar staat stil en peinst: aanzie het wonder, hoe iemand,
in een klein bestaan, zich handhaaft in een blijvende jeugd. - De perziken en abrikozen
wachten de Mei niet af, maar bloeien voorbarig; de

1) Wetenschap uit de oudheid, en door de Renaissance tot in de 19e eeuw verbrei
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tragere vruchtensoorten ontgaan de nachtvorsten en zien zich met ooft beladen:
haastige spoed misleidt, rijp beraad strekt tot een zekere gang. - De popel met het
losse hout, schiet haastig in hogen top; de eik en de olijf wringen zich moeizaam
omhoog, doch drijven een vaste kern: ziedaar de vroegrijpe voosheid tegenover de
stevig dijende duurzaamheid. - Ook is de Natuur een tuchtmeester. Zij vraagt het
snoeimes in de ranken en takken, zo ze de dankbare kweker met edele vruchten op
een krachtig gewortelde stam wil belonen; ze eist het wieden van 't onkruid, zo ze
ruimte van koren wil geven. Op de wilde stam gedoogt ze de gekweekte ent, opdat
de vaders worden vermaand op de wilde aard van hun zoons te letten; aan de wingerd
gehengt ze de steun van een vaste stok: zwakke prinsen mogen zich sterken door een
verbond met machtiger vorsten! - Zie de nederige struiken ruimte geven aan de
overzwevende kruinen der hoge gewassen: een zot is hij, die een aarden pot zijnde,
niet voor het gedreven ploegijzer wijkt. - Het bloemrijk gras valt krachteloos onder
de zeis, de trotse tronk slaat neer voor de storm: schoonheid en eeuwen van kracht
zijgen voor één ademtocht neer. - Moeten hart en tong niet één zijn, en nimmer
vreemd aan elkaar? God schiep de perzikboom, en maakte het blad tot een tong,
terwijl hij de vrucht de hart-vorm gaf. ‘Wat dient er meer gezeid?’ Alles wat uit
zaden opwaarts streefde, hing vol geestelike vruchten. ‘Kale zandgronden’ waren
door noeste vlijt herschapen in ‘lommerrijke oorden’, waar 't loof den appel dekte.
De kikker, zo kaal als hij is, springt vergenoegd, en voelt zich thuis op 't droog en
in 't diep; de huisjesslak, die eet van 't geurigste kruid, en leeft van de heerlikste
dauw, schuifelend geniet van het vogelengezang en vol voorzorg zich afsluit voor 't
naderend gevaar, wordt door de dood, die zich overal toegang verschaft, bezocht; de
mol, meester in de kunst om zich op zijn aardse wegen voedsel en veiligheid te
bezorgen, doch blind voor wat hem van de hemel genaken kan, wordt door de havik
verrast; de stekende bij verliest met het wapen van haar wraakgierigheid het leven;
de vink kan, zolang hij met zijn aards gezicht is begiftigd, niet zingen, doch als het
zinnelik orgaan is uitgeblust, stijgt zijn stem, bij een verinnerlikt oog, uit een dieper
hart.... Zo wandelende, merkt onze beschouwer al de openbaringen der natuur in de
verschijnselen van het dieren- en plantenleven op, verbindt ze met
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wat hem als kennis overgeleverd is, en verklaart ze met overdraging op menselike
neigingen en menselike verplichtingen. Een schat van kennis ligt er in deze regelen,
en niet ten onrechte raadpleegt de folklorist de bladzijden van Cats' lijvige boeke om
- en niet alleen uit het gebied van de kennis der natuur - uitspraken aan te halen, tot
staving van wat elders aan eigenaardig plaatselike gebruiken of aan uit vroeger
eeuwen dagtekenende volkswetenschap werd opgemerkt. Doch wij zouden de algehele
voorstelling van Cats tekort doen, wanneer wij niet vooral de klemtoon legden op
die verschijnselen, welke de bespiegelende wandelaar gedachtig maakten aan zijn
‘Eeuwig Hof’. Nooit genoeg toch wijzen hem de tekenen op zijn naderende dood.
Geen tak kan kraken, geen bijl kan blinken, geen noot kan druipen, of hij neemt deze
vingerwijzingen, als bewijzen van een bestelling van boven, deemoedig en dankbaar
aan. Nooit lang genoeg kan de opzettelike voorbereiding zijn voor het onthaal van
de ‘Vriend’, die heimelik komt. Zo draagt hij dan het doodshoofd bij zich, zet het in
de samenzitting naast zijn schalen en glazen. Hij eerst bezorgd, wanneer hij de
aanwezendheid er van niet beseft. Welkom is hem het spiegelglas, dat hem het grijzen
van zijn haren en het rimpelen van zijn slapen vertoont. Gezegend iemands
opmerkzaamheid, die rekening houdt met het langzaam verduisteren van uw ogen
en het duizelen van uw oor. Zoudt niet letten op de minder geregelde werkzaamheid
van uw hart, op de langzaam toenemende storingen in uw edele delen; dat lever
verdroogt, uw nieren verschrompelen, de lozing moeielik wordt, het knielid verstijft?
Hoort, de stemmen roepen om u en boven u: ‘Uw weg is het pad des doods!’ Dan
prijst ge toch immers des Heren goedheid, die u, voor hij u uit het ijdele leven voert
om u in 't vreedzaam graf neer te drukken, op duide overtuigende wijze de broosheid
van het leven heeft getoond! Heeft God niet zijn meesters, die u onmerkbaar ter
schole leid Meesters in de stad, meesters in het woud, meesters overal! het dorre zijn
ze, en in het groen. Het ploegen, het mesten, spitten, het poten en planten, het jagen,
het vissen, ieder bed iedere opkomst en groei, ieders eigenaardige leefwijze, de enkele
daad, het minste gebeuren, het leert, ieder voor zich, het leven zelf, in zijn wisselingen,
in 's mensen opstaan en struikeling begin en einde.... Maar al dat onderwijs wordt
bij Cats schouwe
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omdat zijn mensen tiepen worden en de tiepen de algemeenheden dragen, zoals ze
zijn en altijd geweest zijn. Vandaar die breedheid, die wijde clementie, die
evenwichtig gehouden wereld van 't ganse universum, waarin als in een zee van
oneindig milde reiniging de afzonderlike overtredingen van de enkele individuën
onmerkbaar zijn opgelost. Zo is dan het boek van Cats een kalm en uitgestrekt
watervlak, effen en strak, duizelend schier door zijn eindeloosheid; in het uitgestrekte
gezichtsveld vervloeit in één lijn al wat door spitse puntigheid zou kunnen wonden,
en al wat door terughouding wantrouwen zou kunnen wekken; hier spreekt geen tijd,
en geen geslacht; hier spreekt de mens in zijn menselikheid, die is van alle tijden,
maar als Christen levende in het besef van zijn onherroepelike tijdelikheid in de
voorhof van een even onlochenbare Eeuwigheid.
Hoe Zorgvliet er heeft uitgezien, valt uit Cats' beschrijving niet nauwkeurig op te
maken. Het is er ruim en mooi; er zijn vele lanen en parken; er zijn priëelen en stille
zitjes; merkwaardig moet er geweest zijn een grot, met allerlei schelpwerk, waartoe
alle werelden hun bijdragen hadden geleverd, versierd; er was een grote vijver,
waarheen een duinbeek haar water afvoerde, en waarop 's winters, in de luwte der
bomen, de gasten zich vermaakten met schaatsenrijden, en zomers, onder 't lommer,
kon worden gebaad, waarbij in 't helder water de karpers konden worden gegrepen.
In de duinen, - de terreinen die het landgoed onmiddellik ompaalden, - hadden,
ondanks het aan anderen verpachte jachtrecht, de ‘vrienden’ vrijheid van stropen;
de zee beviste men van 't strand af met netten, door een paard getrokken, of raapte
in de zwinden bij laag water, schol, pieterman en een zeldzame zalm. Voor de huisorde
geeft de bewoner van Zorgvliet een dagverdeling. Zondags, en half de week, wordt
er kerk gehouden; daarvoor komt een dominee; de kerkbeurten in Den Haag te
bezoeken beviel hem niet langer, en 't Avondmaal gebruikt hij te Scheveningen of
te Rijswijk. De heer Cats gaat zelf 's morgens en 's avonds zijn huispersoneel voor
in gebed. Weten we door hem de leefregel, de regelen welke gevolgd zijn bij de
aanleg van zijn buiten, laat hij ons slechts gissen. Trouwens, het zou zeer de vraag
zijn, of hij voor een geregelde objectieve detailbeschrijving wel de man is. Hij zou,
naar alle waarschijnlijkheid, zich zelf afleiden. Het ding zelf zou zich, bij enige
ernstige beschouwing, van zelf
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omhullen met symbolen. We zouden veel meer van het Onzienlijke horen, dan het
zichtbare overzien. Zo zou hij - want leergraag zou hij zich zeker tonen, - bij 't
aanvangen van zijn welwillende poging, bij het eerste het beste rechtslopende tuinpad,
in de verzoeking komen, om ons voor te bereiden op ‘onze verre levensweg.’ Bij de
eerstaanwezige drie- of viersprong zou hij de ernst en de moeilikheden hebben
overwogen bij het bepalen van een beroepskeus, en 't zoeken van een levensgezellin;
bij een waterval een rustieke bank, een naald, of welk ander steunpunt ook, dat eer
splitsing der wegen of een verdeling van groepen argumenteert zou hij de paden en
partijen hun beloop hebben gelaten, en ze als levensbeelden van een eeuwige
beweging of van een eeuwige rust hebben vergeestelikt. Hij zou voor al zijn
medewandelaars en voor de levenslustige meisjes niet het minst, immer doodkister
hebben getimmerd en dit als het zegenrijkste werk hebben beschouwd. Het bellen
van zijn ‘Memento’ zou het verstaan van het meest zakelike woord ondoenlijk hebben
gemaakt, en niet onmogelik ware het geweest, dat een enkele wandelaar, in plaats
van zich veilig te gevoelen tussen de rustige lijnen van een massieve tuin-architectuur,
zich kon wanen te bevinden in troosteloze woes tijnen met onvindbare wegen en
vertwijfeling wekkende verschieten Hij zou verzet hebben aangetekend tegen een
betiteling, die he buiten van zulk een gastheer met de idylliese naam van Zorgvlie
had gedoopt. Hij zou bij 't staken van de wandeling, bij zich zel hebben overwogen,
of deze man, anagoreet in zijn hart, zelfs in het schoonste wandelpark, roepende bij
nacht en avond: ‘Dood waar is uw prikkel’? zo straks kon aanzitten, en vrede kon
vinden bij de wereldse zijde van zijn noodwendig aards bestaan! ‘Waar zou hij
eindigen te vragen - ‘is bij deze strijder de rust der ziel te halen? Is ze te vinden in
zijn overwinning op de vijand, of ‘heeft hij, in radeloosheid, de strijd opgegeven, en
als een laatst toevlucht, ter volledige overgave zich geworpen in de armen van ‘de
Vreselike....?’
Wijsgerig peinzende, betreedt hij de spijskamer. De weelderig beladen tafel laat
zelfs geen ruimte over voor de grijnzende kaken van 't doodshoofd....
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Geleerde W e s t e r b a e n ,
Ons huyselijck bedrijf, ons bloem en keucken hoff
Syn van gelijcken aert en van gelijcke stoff:
Ons taefels syn verzien op velerhande wijze,
Met voor-kost, fruyt, gebraedt, al ongekochte spijze.
...................
Wij hebben boven dat verscheyde confituren
Die, met een kleynen tijd, moet jaeren kunnen duren,
In vougen (schoon men krygt een vrient of buytengast)
Men op geen Frans gewas of Spaensche fruyten past.
....................
God zy voor eeuwigh danck:

Er valt niets tegen te zeggen, om aan de hand van Cats, de parallel verder uit te
werken. Westerbaen en Cats hebben zich, de een wat later, de ander wat vroeger,
een eigen huis gebouwd in een wildernis, die van meet af geheel ontgonnen moest
worden. Op O c k e n b u r g h , een half kwartier buiten Loosduinen, had men een deel
drassig veengrond gedempt met afgegraven duinzand, een eenvoudige en voor de
hand liggende wijze van grondverbetering, zoals ze langs de binnenduinen van
Holland meermalen is toegepast; op Z o r g v l i e t is waarschijnlik meer in de richting
gewerkt van een humusvorming door middel van boskultuur. In elk geval moest de
noeste vlijt bewerken, wat elders de bodem met eigen fonds en door eigen krachten
vermag. De omtrek, en vooral de de Westzijde van Westerbaens buitengoed werd
beplant met dicht geboomte, dat op zijn beurt beluwd werd door de buitenste duinenrij.
De buitenwacht werd gevormd door abelen, die vast op hun wortels en rijzig van
stam een dichte beplanting toelaten, en dicht aaneengesloten, een bosmuur vormen
tegen de eerste windstoten. Daartussen groeide het, met het sobere genoegen nemende,
elzenhout. Daarbinnen waren nu aanlagen mogelik van in lanen en dreven verdeelde
linden, essen en esdoorn-komplexen, die fraaie partijen en lommerrijke wegen
maakten en de landekonoom een zoet winstje verschaften. Het rooien van de weliger
houtsoorten gaf bovendien aan de langzaam groeiende eiken gelegenheid, om op de
jongere aanplanting de voorhand te krijgen en statigheid en eerwaardigheid aan de
plaats te geven. De boomgaard gaf allerlei fruiten; leibomen bekleedden de muren
en heiningen, kassen zorgden voor meloenen en druiven. Beide landheren, zowel op
Zorgvliet als op Ockenburg, waren tevens
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boeren, in zoverre ze schapen hielden; Westerbaen fokte nog koeien, Cats hield een
bijenstal, beide onderhielden stalpaarden. Ook liefhebberden ze gaarne in de tuin;
Cats werkt zich nu en dan in 't zweet, en zoekt de vuurhaard op, om zich tegen
mogelike gevolgen te vrijwaren: vooral hing beider hart aan de
voorjaarswerkzaamheden, die als 't oculeren, het stekken, enten en afleggen, - waarbij
ze een ongewone kennis van zaken tonen, - het produktief vermogen van hun
bezittingen in de hand werken. Hoe beseffen deze mannen, dat het natuurleven het
vernuft spitst en de geestelijke behoeften tegemoet komt! Dan ook de pen rust niet,
en de zwijgende vrienden, geschaard op het boekenrek, zijn binnen altijd welkom.
Cats genoot bij voorkeur zijn godgeleerden; Westerbaen, wellicht juridies ongevormd,
en over 't algemeen minder belezen, hield zijn zinnen open voor alle mogelike
wetenschappen; beide vermeien zich, schrijvende, gaarne op eroties gebied.
Westerbaen, eveneens te dier tijde weduwnaar, zegt het ronduit: ‘alevel wil men er
nog wel eens over praten’; en zo Cats het zo ernstig mogelik en in elk geval binnen
het kader van zijn paedagogiese levenslessen doet, uit Westerbaen zich meer in een
snaakse zin, met dien verstande, dat in zijn M e n g e l d i c h t e n , waar hij zich vrijer
en buiten het raamwerk van zijn leerdicht bewegen kan, hij in zijn anekdotisme de
drastiese ondersfeer nadert. Trouwens, de Venusdienst is door onze schrijvende
vaderen op allerlei wijzen bepunt. Ook in beperkter, en letterlike zin, was, meer dan
de Syndicus, de heer van Brandwijk, een liefhebber van de jacht. In zijn beschrijving
van O c k e n b u r g is het verrassen van wat er aan wild in de duinen en beemden
van 't Westland schuilt, met zoveel voorliefde, volledigheid en nauwkeurigheid
geschilderd, dat men niet dan de tekenaar kan prijzen, die de gravure van het landgoed,
welk prentje de uitgaaf van 1672 (Dl. I) versiert, op de maagdelike voorgrond van
de buitenplaats, met een volledige jachtstoet, met honden, paarden en drijvers, heeft
gestoffeerd.
Zo vertoond, zijn de duinen rondom Ockenburgh merendeels bezocht geweest
door Haagse en Prinselike gezelschappen, of ook wel heeft de heer van Brandwijk
zich onder zulk een stoet bevonden, wanneer hij expresselik door de dijkgraaf van
Delfland op een alles-opruimende klopjacht werd geïnviteerd. Doch uitteraard meed
hij dergelijke cavalcades, en volgde bij voorkeur een andere
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manier. 't Verboden vlees maakt de fijnste jacht. Zijn Edele ging het liefst te werk
als een geroutineerd stroper. Ook voelde 't geweten zich ruim. De jacht in 't Westland,
tot 1650 een vrijdom van de Oranjes, werd in 's Prinsen sterfjaar bij Plakkaat voor
de Ridderschap vrij verklaard, en voortaan kon ieder adellike liefhebber uit de duinen
tien stuks konijnen meebrengen.1) Doch dit getal was door de Houtvesterij onmogelik
te kontroleren; en wie er de duinwachter vijftien voortelde, kon zich verontschuldigen
met te beweren, dat hij er de vorige week slechts een vijftal had kunnen machtig
worden. Op deze wijze kreeg Westerbaen zijn hondevoer ruim met bont betaald.
Immers men mocht jagen ‘haar op haar en veer op veer.’ Dit sluipen langs en door
de duinen gaf aan een fijnproever veel meer vermaak dan de grote bloedjachten,
onder getjolk en horengetoeter van de Nassause prinsen. Onder Maurits, de koning
en koningin van Bohemen ‘Die leerden 't Ongeval ontrijden achter 't wild | Dat met
syn ongemack der Prinsen zorgen stilt’; en vooral onder Willem II, een onvervalste
Oranje - ‘.... geen gras en wies daer hij met paerde-voeten | Door bergh en daelen
liep, als Pyrrhus hoog van moed’ hadden de ‘Clingen’ geschitterd van goud en zilver,
weergalmd van de horens en trompetten, geechood op het ‘deurslaen’2) en tjolken
van de drijvers, onder wie zich de geweldige H e r r y onderscheidde, de weiman van
't Koninklik echtpaar voornoemd, die tuinen noch heggen ontzag en met zijn machtige
stem de honden tot het uiterste wist te drijven. Maar de Winterkoning overleed in
1632; Elisabeth, de ‘Semiramis’ onder haar geslacht, werd door andere rampen
geteisterd, en ten slotte werd ook de hartstochtelike Oranje-telg door de pijl des doods
geveld. Dit alles gebeurde, terwijl Westerbaen aan de binnenkant van Loosduinen
woonde. Ondertussen had hij in 1648, zijn vrouw verloren, en is hij van 't buitengoed
We s t e s c a m p verhuisd naar 't door hem zelf aangelegde O c k e n b u r g , vlak bij
de duinen. Met de gunst van het vrije jachtrecht is in hem tegelijk de rechte sportman
wakker geworden, en legt hij zich toe op de finesses. Hij krijgt nu min of meer de
maling aan de

1) In 't laatst van 1666 of 't begin van 1667 werd Westerbaen's jachtpenning ingenomen. De
Staten hadden bepaald, dat het recht voortaan alleen verbleef aan de Hollandse Ridderschap,
niet aan die gewild waren door ‘vreemde Potentaten’. Houtvester was destijds de Hr. van
Wimmenom, die hem dwars zat. (III p. 666).
2) van de lagere ‘tjolk’-toon in een hogere en verder doordringende galm.
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Opperhoutvester Heenvliet, mitsgaders aan diens substituut Sas en al de
Meesterknapen1) van Holland. De kant uit van Honsholredijk, waar de
Warandemeesters het dictio venatus van 't privaatdomein handhaven, heeft hij niet
te maken. Honderd pas van zijn omtuining ligt het verlokkelik terrein. Het heeft
gedauwd. Een goed vrijbuiter weet, dat het konijn in de vroege morgen uit zijn vochtig
leger omhoog trekt, om in 't zand zijn natte pels te drogen. In die zalige koestering
zijn de beestjes traag en zelfs met een knuppel te vangen. Vóor de dagelikse
sportwereld, uit Den Haag of van elders, ter plaatse is, heeft Brandwijks honden de
lampreitjes verschalkt. Eerste bedrijf. Een andere keer is de voornacht te droog
geweest; dan zijn de beestjes al vroeg de geesten opgetrokken en hebben zich daar
in de nanacht dik gegeten. Vóór 't scheiden van de duisternis trekken ze weer in hun
holen terug. De onbedrevene, die vroeg op 't pad is gegaan in de veronderstelling,
dat met het krieken van den dag 't konijn zich in de ochtendzon zal vermeien, vindt
niets en keert platzak huiswaarts. De ‘meyer van het duin’ lacht in zijn vuistje. Maar
onze ingewijde in Diana's geheimen laat de jagers, die hem wellicht in de weg zouden
staan, eerst aftrekken, en heeft, geduldig wachtende, één uur voor zonsopgang zijn
slag geslagen. Hij heeft het goedje namelik op zijn hongerige tocht naar 't binnenland
waargenomen en vangt zijn aandeel, waar de anderen ‘spaens’ staan. Beter nog,
tracht hij ons te verduideliken, is 't voor hem, als het weer zoel is en er donder aan
de lucht hangt. Dan onderschept hij gemakkelijk de beestjes, die met de eerste
regenvlaag zich naar de holen reppen, maar als ze de honden zien, als stenen blijven
liggen. Daarentegen blijven ze, eenmaal veilig in hun gaten, als de buien dagen duren,
geduldig vasten, om met het scheuren van de lucht, nu hongerig, zich ver van hun
holen te wagen. Maar dit weten de Hagenaars ook, en komen bij tientallen elkaar de
loef afsteken. Doch de Ockenburger is de eerste, en tevens de laatste. Vlak bij zijn
huis, heeft hij niets van 't nachtelik donker te vrezen, waar anderen in de schemer,
om 't goede pad te kunnen houden, moeten inrukken. En zulk een kwartiertje komt
altijd te pas. Verboden jachttijd? Wie kan ook altijd zien, of achter de duinen de zon
al weg is!...

1) een Rechtscollege dat de jachtovertredingen beboette.
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Die eerst te bongaert raeckt die pluckt de rijpste peeren;
Eerst maelt hij, die eerst komt, en best geluckt het keeren
Wanneer men maeckt by tijds te wezen op de brugh.
Elk grijp de kans van voor, men heeft niet aen de rugh.

In de taal van zijn vaders bedrijf, - Westerbaen was een touwslagerszoon, - zou men
zulk een jachtpraktijk ‘lijntrekken’ kunnen noemen. Doch 't is de hartstocht niet
alleen, die iemand ‘rücksichtlos’ maakt. Wettelike voorschriften worden het eerst
gedwarsboomd door degenen tegen wie ze gericht zijn. Doch wringt de zwakkere
zich in bochten tegenover de strakke lijn van het recht, de sterkere trapt er op en
toont de wereld zijn vrijpostige voet. - Het spel gaat door. Het Westland was
verbazend rijk aan klein wild en gevogelte. Er was schier geen soort, waartegen de
vindingrijkheid van de mens niet haar lagen lei. Met bevreemding horen we reeds,
hoe de ‘Grooten’, om met de adellike genoegens te beginnen, naast het africhten van
valken om in de hogere luchtlagen de reiger te winnen, zich tevens blijken toegelegd
te hebben op het vangen van eksters, die met groot geluid, en geweld van polsen en
stokken uit het houtgewas werden verdreven, en eer ze zich ergens in 't gewas opnieuw
in veiligheid konden stellen, snel als de wind door tijdig van de huif gelichte haviken
werden afgemaakt, terwijl ook kraaien door 't gekras van afgerichte uilen op de vlakte
werden gelokt. Doch ook de vogelaar van beroep werkt hier met een gamma van
listen; en met warmte en kennis van zaken wijst de Ockenburger heer op de zo
noodwendige voorzichtigheid; waarmee de knippen, de strikken, de slagnetten en
de tierassen moeten worden gehanteerd, en met welk een behoedzaamheid op juisten
tijd op de seinen met de wachtelfluitjes en de rechte spanning van de treklijnen moet
worden gelet. Zoo geeft hij met een warme effusie een ganse kursus in de
leeuweriken-, de lijster-, de vinken- en de snippenjacht. Ook de hazen krijgen een
beurt; de hazewinden en de beschutter gaan met de onvermoeide landheer de
binnenlanden in. De winter komt, en brengt nieuwe vermaken. Een zekere ekonomie
zorgt voor de duurzaamheid van elk periodiek terugkerend genot: de jonge voedsters
onder de konijnen worden met gekorte oren vrijgelaten; de oudere wijfjes-patrijzen
laat men vliegen, of wel ze worden gevoederd, dikwels met een haantje er bij, om 't
jonge gebroed te leren eten. Zo blijft met de wereld indirekt het vermaak, dat ze
geeft, in stand. Aan de andere kant ziet onze landheer er niet
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tegen op, tegen een verlenging van zijn stroopjachten; het sluiten van 't seizoen op
Maria Lichtmis deert hem niet,1) de in de herfst ontkomen hazen, die zich krachtig
hebben gevoederd worden, bij sneeuwval, onder gewijzigde omstandigheden en in
nieuwe schuil- en vluchtplaatsen, vervolgd of ingerekend: een bekoring te groter bij
een zeldzamer wintersport. De bedreiging met extraboeten maakt dergelijke
verrassingen tot een dubbelgebeid genoegen. Na dit alles wordt er nog een rage
gehouden onder de meeuwen, die met de Noordwesterstorm in dichte drommen op
het strand komen aanwaaien; zo het niet is om het vlees, dan zijn de veren nog wel
een schot uit 't jachtroer waard.
Waarom niet?
So werdt' er wel een bruydt getrouwt om fraaye kleeren;
So werd de deug2) gesocht, niet om haer vleesch of bloed,
Niet om haer slechte vel, maer om haer geld en goed.
Al heet sy Tryn of Truy, men soentse voor Fransyn;
Ick meen de Rentebrief daer segelen aen zyn.

Het doet er niet toe, dat de divagatie, met meer dan Catsiaanse geest, de Catsiaanse
kant uitgaat. Want het jachtvermaak geeft meer, hier en elders, paralellen. Er worden
wijze lessen aan verbonden. De bruid waarom te dansen valt, is de gelegerde haas,
de te knippen vink, het doet er niet toe. Niet te snel, maar ook niet te lang, is des
vrijers en vrijsters les. Kijk uit en laat de liefde berekenend leiden door het verstand.
- Ontzie geen moeite, maar volg het wild op de voet, - Toon het vooral, dat het uw
aandacht niet ontgaat. - Koketteer met uw attenties, blijf nu eens korter, dan weer
langer in haar nabijheid; merk haar op, of merk haar niet op, maar vertoon u in haar
bijzijn. In een opmerkelik belangwekkende vrije vervolging, door en door Haags en
Hollands, van O v i d i u s ' A r s A m a n d i geeft hij zijn summarium van verstandelike
vrijers-wenken. Hij is er Cats, totaal Cats, maar opener, vlugger, ondeugender. Ook
in zijn overige werken wint hij het ver in gevatheid en levendigheid. Even gemakkelik
van zegging, nooit om het rijmwoord verlegen, rijk in zijn, soms archaïsties
vocabulair, laat hij Cats, die nooit sprongen zal maken, en uiterst geleidelik, de
kinderlike trant niet verwerpend, zich nooit zal overhaasten of zijn lezers voor een
verrassing zal stellen, ver

1) De jachttijd werd geopend op 25 Juli, de naamdag van zijn ‘genan’.
2) Een ‘Lijs’.
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genoeg achter zich, en vaardig in blik en in woord, snijdt hij dikwels abrupt z'n les
of vermaning af, om onmiddellik vast op zijn terrein te staan en de draad van zijn
eerste betoog weer op te vatten. Ook verzoent hij, met al zijn neiging tot 't equivoque,
zo hij maar wil, de pointe van zijn schuinigheid met de geest van zijn woordenspel.
Zijn bruiloftsverzen zijn gewaagder dan ze ooit iemand schreef; men houdt letterlik
zijn hart vast, waar hij, - ook alweer in een dubbele zin van zijn woorden - het slotstuk
afsteekt. De taveerne, waar hij het liefste tapt, is ‘In de Nagtegaal’. Hij toont zich in
z'n papieren ‘Mengelwerk’ een echte grappenmaker, in tegenstelling met Cats, die
in zijn ellenlange gedichten de reële dingen als een hem bezwarend allodium van
zich afschuift, om het in zijn eenzaamheid als een tijdelik leen terug te ontvangen.
Terwijl Cats zich uitweidt in illustraties van zijn gegeven of nog te geven lessen, laat
Westerbaen zijn schema los, om zich bij tijd en wijle te vermaken met de
wezenlikheden rondom hem, met zijn jagers en boeren, zijn vroolijke gasten, jonge
logéés, Haagse vrinden, en zijn huisbezoek. Zelden vinden we bij onze dichters zo
onmiddellik het Hollandse leven: hij nijpt tussen zijn vingers de Hollandse klei,
proeft met zijn tong zijn eigen-gewonnen Hollandse boter, perst zijn zware
jagerslaarzen door de Hollandse veenbank, nijpt zijn ogen dicht voor de door
Hollandse wolkenbanken goudstralende zon. Ockenburg brengt ons een schilderij,
een landschap uit de eerste en rijkste hand. Hoe veel 17de eeuwers, mannen van
destijds gevierde kunst, hebben hun land niet gezien onder prismahoeken, of als
spiegel-reflecten! Wat is Vo n d e l s Leeuwendaal geen gekunsteld boeren-Arkadie
met op theaters reiende herdersgroepen, wat is J a n Vo s ' Kommerrust niet een in
nevelen wegdoezelend produkt van met in strijd of bondschap tredende
verpersoonlikte, en immerdoor orerende natuurkrachten!
(Wordt vervolgd).
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Buitenlandsche literatuur
Hermann Bahr: ‘Expressionismus’. Mit 19 Tafeln Delphinverlag München
1916.
Himmelfahrt. S. Fischer Verlag Berlin 1916.
Hermann Bahr, dien men ‘den unruhigsten aller Modernen’ heeft genoemd en die
in zijn veel bewogen leven achtereenvolgens vurig socialist, verheerlijker der fransche
décadence, Bayreuthianer, imperialist en Oostenrijksch patriot is geweest, heeft in
deze twee boeken zijn nieuwste ‘standpunt’ en ‘levensbeschouwing’ beschreven.
In het eerst genoemde staat weinig over schilderkunst, meer over Goethe en het
meest over Bahr zelve. Hij geeft een causerie die over alles en nog wat handelt, altijd
pittig en interessant, maar die ook zeer dilettantisch is. De moderne schilderkunst,
zegt hij, is essentieel verschillend van het impressionisme. ‘Was die Maler der
neuesten Richtung wollen, ist sozusagen Augenmusik. Sie haben nicht vor die Natur
nachzubilden, und so tut man ihnen unrecht wenn man ihre Bilder an der Natur misst.
Wo sie denn derlei jemals in der Natur gesehen hätten. darf man sie so wenig fragen,
als man den Tonkünstler fragen wird, wann er dieses Motiv in der Welt gehört habe.
Er hat es aus sich gehört, sie haben es in sich erblickt. Ihm ist die geheime Kraft,
tönend geworden, ihnen leuchtend Beides bleibt für unseren armen Menschenverstand
gleich unbegreiflich, doch ist das eine nicht geheimnisvoller als das andere.’
Bahr spreekt dan over een merkwaardig visioenair zien, dat volgens hem de
oorsprong is van 't expressionisme. En hij citeert Johannes v. Müller en Goethe als
voorloopers van dit expressionisme. Het boek eindigt met een verheerlijking van
Goethe zooals Simmel en Chamberlain hem hebben gezien, ‘den ganzen Goethe’.
Het is een merkwaardig boekje, vol rake en fijne opmerkingen, chaotisch en bizar.
De uitstekende reproducties van oudste en modernste kunstwerken verhoogen de
waarde van 't werk, dat zeker een der meest belangrijke bijdragen vormt tot de
verklaring van de hedendaagsche ‘cultuur’ en... van Hermann Bahr.
Het andere boek ‘Himmelfahrt’ maakt deel uit van de groote reeks van romans,
waarin Bahr een critiek wil leveren op den tijdgeest. Te samen met het tooneelstuk
‘die Stimme’ wat de Rotterdammers ten onzent hebben gespeeld, behandelt het Bahrs
‘bekeering’ tot het Katholicisme. Wij zien hier weer het steeds zich herhalende
verschijnsel, dat menschen, die wanhopig door de verwording en de onbeschrijvelijke
verwarring van het moderne geestesleven troost en rust zoeken in het Katholicisme.
Zoo ook de hoofdpersoon in dit boek, een jonge man van adelijken huize, die zich
op de meest verschillende gebieden heeft
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bewogen, overal werd teleurgesteld, eindelijk een geestelijke renaissance door maakt
en in de R.-K. kerk de schuilplaats vindt voor zijn ontredderde persoonlijkheid. Men
ziet een zéér alledaagsch gegeven. Als ‘roman’ is het boek dan ook m.i. absoluut
mislukt, de intrige is banaal en de handeling zóó primitief, dat men niet kan begrijpen
hoe een modern auteur nog zulke versleten romantische figuren durft te beschrijven,
zooals Bahr hier in de oude Blasius, een knecht, die zich later als de dood gewaande
‘Erzherzog’ ontpopt en een dagboek bezit, waarin de diepste metaphysische en
godsdienstige problemen worden behandeld. Dit dagboek, heeft Bahr vroeger al eens
gepubliceerd in een tijdschrift onder den titel ‘Inventur’. - Als roman is ‘Himmelfahrt’
niets waard, maar de beteekenis van het boek zit in de gesprekken, die de
hoofdpersoon, de jonge graaf, voert met den Domherr Zingerl. Deze geestelijke die
ook in andere boeken van Bahr voorkomt, vertegenwoordigt niet het bekende domme
type van den zelfgenoegzamen priester, die prat gaat op zijn ‘zielerust’ en 't
onwankelbare geloof in God en Zijne heiligen, maar hier is de geestelijke een fijne,
bijna wereldsche figuur, die een open oog heeft voor de nooden en de twijfel van
een modern mensch.
En de wijze waarop hij den jongen man ‘bekeert’ is op zeer sympathieke wijze
beschreven. Ook de figuren van Anton, de broer van den ‘zoeker’ en diens vrouw
zijn met de groote liefde van den verfijnden en gecompliceerden mensch voor de
‘armen van geest’ gezien en uitgebeeld. Ik houd dit boek voor een der meest
waardevolle bekentenissen en belijdenissen van dezen tijd, dat de innerlijke wanhoop
en de geestelijke moeheid van den modernen mensch op uitstekende wijze beschrijft.
Hoewel 't geneesmiddel voor deze kwalen ons geenszins afdoende lijkt, moeten wij
toch den ernst en de oprechtheid waarmee Bahr zijn overtuiging uitspreekt,
bewonderen.

Aanteekeningen (Thomas Mann en de Oorlog).
Thomas Mann heeft in het begin van den oorlog een studie over Frederik den Groote1)
gepubliceerd, die zoo weinig pruisisch-patriotisch en zóó anti-heroisch was, dat hij
er bijna zijn geboorteland om heeft moeten verlaten. En in de laatste nummers van
de ‘Neue Rundschau’ heeft hij twee opstellen gepubliceerd, die m.i. zéér karakteristiek
zijn, zoowel voor de persoonlijkheid van Mann als voor de merkwaardige reactie
die de beste en fijnste duitsche geesten thans doormaken op den overspannen en
overdreven cultus van de ‘kracht’ en de ‘macht’ uit het begin van den oorlog. Het
eerste opstel heet: ‘Der Taugnichts’ en is geschreven naar aanleiding van een
bibliophiele uitgave van Eichendorfs romantische novelle. Mann bestrijdt daarin het
zoogen. ‘activisme’, een strooming van jonge philosophische schrijvers onder leiding
van Kurt Hiller, die den geest direct in de daad willen omzetten, die de politiek op
platonische wijze willen vergeestelijken en de geest willen verpolitiseeren, die m.a.w.
dus den geest door den staat willen realiseeren en den staat willen vergeestelijken
(Vgl. ‘Das Ziel’ Aufrufe zum tätigen Geist. München 1916). Deze groep en haar
philosophie heeft Mann op fijne en ironische wijze bespot en als zijn ideaal niet den

1) Friedrich und die grosze Koalition Berlin 1915 (S. Fischer Verlag).
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‘activist’, maar den romanticus à la Eichendorf verheerlijkt. ‘Traum, Heimweh....
Gesundheit Frische, Gehenlassen, ziehender Posthornklang,.... stete Bereitschaft zum
Liede’, dat zijn volgens Mann typisch duitsche eigenschappen en essentiëeler dan
die van den ‘restlos-organisierten’ duitschen staatsburger van heden. Op dezen aanval
heeft Kurt Hiller geantwoord in een brochure: ‘Taugenichts, tätiger Geist, Thomas
Mann’, Berlin 1917, waarin hij den romanticus in Mann belachelijk maakt. Deze
strijd is daarom zoo belangrijk omdat hij de diepe innerlijke geestelijke verdeeldheid
in Duitschland aantoont. - De laatste studie van Mann heet: ‘Einkehr’ en is een
openhartige bekentenis tot het ‘cosmopolitische radicalisme’. Mann verwerpt daarin
het chauvinistische patriotisme. Hij zelve, is ‘von jeher mehr europäisch-intellektuell
als deutsch-politisch gewesen’. Van moederzijde van romaansche afkomst voelt hij
zich van jongs af kosmopoliet. Mann betoogt dan hoe de drie menschen aan wie hij
zijn geestelijke opvoeding te danken had: Schopenhauer, Wagner en Nietzsche, zich
tot dit cosmopolitisme hebben bekend. ‘Meine Liebe zum deutschen beginnt genau
dort wo es europäisch möglich und gültig wird. Die intim europäischen Ereignisse
sind Schopenhauer, Wagner und Nietzsche’.
Hij beschrijft den invloed van deze drie groote duitschers op de europeesche
geestesgeschiedenis en toont aan hoe juist deze drie de scherpste kritiek op
Duitschland en het ‘Deutschtum’ hebben uitgeoefend. ‘Nietsche bewirkte einen
Fortschritt in westlich-europäischer Richtung und Erziehung durch ihn ist nicht grade
das was man eine in deutsch-erhaltendem Geist nennen dürfte’. ‘Ich wüszte hübsche
Beispiele anzuführen für den Widerstreit zwischen Willen und Wirkung, Tendenz
und Natur - ein Widerstreit, der in der Krisis unter offenbar harten inneren Kämpfen
akut wurde... sodass gleichsam über Nacht aus einem
antidemokratisch-konservativ-militäristischen Saulus ein entente-christlicher Paulus
wurde, der sich den Stachel aus dem Fleische gerissen und endlich sich selbst
gefunden hatte.’
Dit laat aan duidelijkheid niets te wenschen over!

Een nieuw tijdschrift.
Dat langzamerhand in Duitschland de in het begin van den oorlog zoo veel gesmade
‘aestheten’ en ‘snobs’ weer tot hun recht komen bewijst de oprichting van een nieuw
tijdschrift ‘Marsyas.’ Eine Zweimonatschrift Herausgegeben von Theodor Tagger,
Verlag Heinrich Hochstimm, Berlin. Het doel van dit tijdschrift, dat in 235
genummerde exemplaren uitgegeven wordt en waarvan de ‘Vorzugsausgabe’ 1500
mk. en de ‘gewone’ 600 mk. per jaar kost, is ‘den Begriff des Genusses in die Sphäre
geistigen Lebens zu steigern, zu einem ernsten und wachen Eindringen in die groszen
Energien, die Zukünftiges, einmal vereint, gestalten werden, und die heute noch
verstreut sind - Man lasse uns ausserhalb der Richtungen nichts als die ausgewählteste
Prosa, die heute von den wenigen Schriftstellern geschrieben wird, mit der
geplegtesten Graphik deutscher und auswärtiger Künstler verbinden.’
Bijdragen zullen leveren: Hugo van Hofmannsthal (Die Komoedie ‘die Lästigen’),
Doeblin, Heinrich Mann, Schickele, Däubler e.a. Onder der graphische kunstenaars
vinden wij namen als Pechstein, Kubin, Walser, Max Oppenheimer.
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[Augustus]
Oorlogsdruk
door J. van Oudshoorn.
Het feest liep ten einde. Gedanst was er nagenoeg niet. De muziek speelde nog, maar
het lichte parket-zaaltje opzij bleef pijnlijk leeg. De muzikanten wisselden soms
blikken van geringschattende verstandhouding. Maar dat kon ook inbeelding door
eigen verlegenheid zijn, want de erbarmelijke kapel verflauwde geen oogenblik. Een
rammelende piano, een jankende viool en een aftandsche cel.
In redelooze tegenstelling met de glanzend open ruimte voor het kleine podium,
stonden daarnaast in de mat-belichte salon, waar, na het diner, de koffie rondgediend
was, de menschen hinderlijk dicht tesamen gedrongen. De mannen als torren
eenvormig-zwartbefrakt, de vrouwen in floersig licht en donker, met blank van armen
en schouders. Allen stonden in ziellooze afwachting om heen te kunnen gaan, maar
evenmin als de doelverloren muziek wilde het gonzend geroezemoes van het zich
tergend rekkend praten gansch verstommen. Het leek als vreesde men onbewust het
einde van een samenzijn, waarvan de aanvang reeds gekunsteld was. Soms werd het
even stil maar zonder overgang tot het bevrijdend afscheid.
In het midden van de salon onder de met geel satijn afgedekte zolderlichten stonden
nu nog slechts de toon-aangevende dames en heeren van het mislukte feest. De
mindere rest der gasten had zich aan de wanden verspreid en reeds hadden er enkelen
door de leege danszaal heimelijk de wijk genomen. Toen zweeg de muziek en kwam
er beweging in de kleine kring van donkere gedaanten onder de matte zolderlichten.
Glanzend-kale schedels bogen, vrouwenlachen klonk - voor het eerst dien avond zonder voorbehoud,
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een koele luchtstroom trok het zaaltje binnen en naast den gastheer kwam de
gastvrouw zichtbaar. Ietwat verveeld, vermoeid misschien, had zij voor ieder der
vertrekkenden dezelfde als aangeleerd-beminnelijke glimlach.
Besluiteloos nog of hij voor ditmaal ook maar zonder afscheid te nemen door het
dans-zaaltje zou verdwijnen, bleef hij op haar letten. Een groote donkere nog jonge
vrouw met veel blank van schouders, een mooi gevormde hals, een rond gevuld
gezicht met zinnelijke mond en groote bruine oogen, waarvan de nauw bedwongen
gloed binnenwaarts te zoeken leek.
Zoo wist hij niet of zij hem, met een toevallige wending, in zijn eenzame hoek
had opgemerkt, maar durfde thans niet meer zonder een woord van dank te vertrekken.
Hij schraapte zijn keel, trok zijn frak behoedzaam over zijn ietwat verkreukeld
overhemd, toen zag hij haar, na een vergoelijkend knikken tegen een kleine grijze
dame, naar hem toekomen. Verbluft keek hij om zich of daar ook iemand stond.
Maar zij kwam tot hèm. Hij ging haar snel tegemoet, rood en verlegen, dat voelde
hij wel. De gastheer en de enkele overgebleven gasten hadden zich nieuwsgierig
omgewend. Hij boog en stamelde wat en wist tegelijkertijd dat hetgeen gebeurde
niet zoo overmatig was, als hij dacht, Maar het doordrong hem met een tintelende
warmte. Een gevoel van ridderlijkheid ontwaakte in hem. Haar gansche aangezicht
lachte, te meer wellicht om zijn onbeholpenheid. Ze reikte hem haar kleine vleezige
hand en vroeg, terwijl hij reeds met een lichte teleurstelling op haar uitnoodiging
voorbereid was: ‘We kunnen dus over veertien dagen stellig op U rekenen. Dat is
dus afgesproken, niet waar!’ Daarbij bleef zij hem nog immer lachend aanzien.
Ook zijn oogen lachten, hij voelde het wel, maar hij behoefde de koestering van
geluk, die zij hem van uit hare onbereikbaarheid als een aalmoes brengen kwam, niet
te verheimlijken. Het leek jaren geleden, sinds hij zich zoo eenvoudig en goedwillend
had ontmoet. Toen ontwaakte hij in de kille vroegte van den, Zondag-regen-morgen.
Roerloos bleef hij liggen, een arm slap uit bed hangend, zijn aangezicht half in de
teruggezakte kussens weggedrukt, onwillig om zijn bewustzijn te bestendigen in de
nuchtere werkelijkheid, waartoe het met een schok teruggeroepen was. Nog
vasthoudend aan het
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diep en warm levensgevoel, dat zijn droom in hem had opgewekt.
Maar de herinnering aan het gedroomde vervluchtigde reeds als zachte damp. Hij
beleefde het niet meer zonder eigen toedoen. Hij begon opzettelijk in zijn herinnering
naar een soortgelijke stemming terug te zoeken en het werd een andere vrouw. Ook
op een feest-avond. Een blonde slanke, gedecolteerd, met schouderomhulling van
doorzichtig licht-groen. Blauw-grijze oogen als in ontzetting groot open-gesperd.
Hij liet haar weder als dien eersten avond tot zich komen. Ze had hem onmiskenbaar
gezocht. Maar een getrouwde vrouw. Aan tafel had ze haar glas naar hem opgeheven.
Hij kende haar nauwelijks en had lichtverwonderd teruggedronken. Kort voor het
heengaan stond ze weer bij hem. En nu gebeurde waarnaar hij in herinnering zocht.
‘Kom maar wanneer U wilt’ had zij gezegd ‘U kunt dan bij ons buiten blijven eten.’
Hij wist het weer. In dit enkele oogenblik was er het gansche diepe verloop eener
liefde tusschen hen geweest. Fijner, doordringender dan werkelijkheid, die hij dan
ook bij ingeving gemeden had. Misschien ook was het inbeelding geweest.
Hij drukte zijn aangezicht dieper in de kussens, nog eenmaal zoekend de benadering
van het uit lauwe diepten donker wellend warm levensgevoel, maar vond slechts
kille herinnering van verstand: het eens gekend te hebben. Zoo bleef hij roerloos
liggen. Hij merkte hoe de doodsche innerlijke leegte, waarmede hij zich dof-gelaten
te bed begeven had, door zijn ontwaken in de nuchtere vroegte star en uitzichtsloos
bestendigd was. Het leek als had hij niet geslapen. Als was gedurende den nacht zijn
denken in dezelfde ziellooze ontkenning over hem wakende gebleven.
Hij durfde niet meer op te zien. In verbeelding was hij reeds aangekleed, draalde
in den licht-benomen regen-zondag-morgen aan het venster, keek door de reten van
de neer-gedane jalouzien over het schrale pleintje en merkte zich zelf langs de nog
doods-gesloten gevelrijen den langen, langen Zondag tegen schrijden. Verbeelding
van verbeelding. De droom van een droom. Wat eens zijn leven had beloven te
worden lag onbereikbaar ver. Hij was er zonder eigen bestaan van afgesneden. Hij
was een ander geworden, stil en doodsch, van wien de geringste beweging, de zwakste
gedachten-kiem, hem tot weerzin toe bekend was. Het kon in iederen tijd geweest
zijn en het had tot hier gevoerd.
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Nu hoorde hij zijn vrouw zijn slaapkamer binnenkomen. Hij hield zich slapende,
maar zij boog zich over hem en fluisterde wat liefs met haar koele wang aan zijn
hoofd. Hij gromde haar van zich af. ‘Nou slaap nou nog maar wat’ zeide zij
gewoonrustig, ergens van uit de kamer ‘het is slecht weer’. Dan werd het weer stil.
Slechts nu en dan was in den gang beneden het heen en weer loopen van hun kindje
zwak waarneembaar. Hij hield de oogen gesloten. Met schier lichamelijke pijn miste
hij thans ieder levend gevoel van wezenlijke genegenheid voor haar. Zij leek hem
vreemder dan de eerste dag hunner ontmoeting. Maar zoo wilde hij niet verder denken.
Dit werd uitzinnig. En toch. Voor enkele dagen nog. Hij was haar in de stad
onverwacht tegengekomen. Onverwacht stonden zij voor elkander in den helderen
middag en met een lichten schrik had hij toen bemerkt haar volslagen vergeten te
zijn. Of beter misschien: haar ergens tusschen oude herinneringen te hebben
opgeborgen. Dit leek nog gevaarlijker. Hoe lang reeds waren zij getrouwd. Hoe oud
werd het kind....
Een lichte duizeligheid beving hem en hij verloor zich in een half-toestand tusschen
waken en droomen. Een vloed van vluchtende menschen splitste zich met van angst
vertrokken gezichten om hem weg. Dat was de aankondiging van het gruwbare. Nu
droom ik, dacht hij nog, maar bevond zich toen al eenzaam tegenover den moordenaar,
den mensch voor wien het leven eens menschen niet meer gold. Blootshoofds en
zwart, goor, met verleefde trekken, in een glanzend afgedragen pak met plompe
schoenen, één hand verborgen, stond de moordenaar onaanzienlijk voor hem. Hij
hief tegen het doodelijk wapen zijn eigen weerlooze hand, maar achteloos ging de
ander aan hem voorbij en in de drukke avondstraat scheen niemand meer op den
haveloozen man, blootshoofds, te letten. Pas in het volle licht van een avond-winkel
dwong hem een ander eenzaam-bleeke met de gekromde wijsvinger naar zich toe.
Enkele stomme woorden werden gewisseld. Het was de ontdekking. Maar de bleeke,
geheimzinnig voor zich heen lachend, liet den moordenaar spoorloos in het gewoel
der menschen verdwijnen.
Was het dan zoo weinig, een moord! Nu volgde hij den bleeke in een kelder-kroeg
en vroeg hem in het voorbijgaan: ‘Is het dan
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zoo weinig?’. ‘Levenslang, levenslang’ neuriede de bleeke en verdween. Een ijzige
leegte, waarbinnen alles afgeknakt en afgestorven was, deed hem zijn beweeglijke
eenzaamheid als het eenig-wezenlijke van zijn leven onderkennen. Hij schaamde
zich niet meer, dat hij alleen was en de kelder zoo druk bezocht. Toch bleven overal
tafeltjes onbezet, maar daar grijnsden dan kelners, dat er voor hem geen plaats, voor
hem geen plaats.
Hij spoedde zich door de kelder en op een dood-loopend nachtelijk terrasje, verloor
hij eindelijk zijn zelf-beheersching in het eenzame begrip; een mensch immers kan
het leven niet begrijpen. Toen hoorde hij roepen en tegen een zomersch heuveltje
klimmend - het was licht en zonnig geworden - zaten daarboven aan een hekje onder
de boomen zijn vroegere kennissen. De vrouwen in lichte blousen met zomersche
hoeden op. Van de mannen hoorde hij alleen de loszinnige vriendschap hunner
lachende stemmen. In koor werd nu ‘Kobus, Kobus’ geroepen. ‘Jawel, ik kom al’
riep hij terug. Maar hij ging niet verder. In de koesterende warmte bieef hij op een
dwars gevelde boomstam zitten, als op de scheiding zijner groeiende eenzaamheid.
Maar hoe goed was het hem te moede, zich van daar boven onder de boompjes nog
bemerkt te weten....
Hij moest gedroomd hebben.
In het kille regenlicht scheen een zweem van zoelte te verbleeken. Roerloos op
den rug gestrekt bleef een koesterende innigheid om hem toeven. Eén enkel gebaar,
een plooiing van zijn onbewogen denken en het ware vervluchtigd. Als een zwakke
echo ging het bereids in zich zelf te loor. In gespannen luistering kwam hij onbewust
overeind. Wat was het geweest? Ver, en nog verder, voerde het in verleden terug,
toen ontmoette hij, zonder zich iets bepaalds te herinneren, de stemming van zijn
droom. Nog niet dit kerkhof van het kil-gewone, maar ontvankelijk tusschen menschen
en vol heimelijke verwachting nog. Hoe onherstelbaar lang was dat geleden? Nog
niet dees uitzichtslooze grauw leegte....
Met een lichte aanvechting van onpasselijkheid overzag hij den ganschen doodschen
regen-zondag. Hij zou zich lusteloos aankleeden, aan de ontbijt-tafel met de krant
blijven dralen, half-onwillig zijn eenzamen rondgang door de eentonige buitenwijken
en de triest-verregende velden aantreden. Hij zag zich zelf ergens in het droef-
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geestige landschap onder de lage grauwe luchten toeven. Voor thans en vele jaren.
Hij behoefde niet meer te zoeken. Had hij niet vrouw en kind. Na het koffiedrinken
kwam de congestieve zondag-middag met gekraak van nieuwe schoenen en
gelegenheidsgezichten. Dan in afwachting van het middageten enkele vertrouwelijke
woorden. Zijn vrouw nog dikwijls verliefd en aanhalerig. Hij sloot de oogen, pijnlijk
helder tot de werkelijkheid teruggekeerd. Was ook hun liefde in de vale sleur van
dagen niet tot een zwakke echo afgestorven? Maar wat deed het er verder toe in den
zachten lampeschijn, die al niet meer van een gewonen door-de-weekschen avond
was te onderscheiden. Had hij zijn boeken met wijsbegeerte niet?
Als fijn gruis sloeg de regen aan de vensters en veilig in de kussens teruggezonken,
merkte hij zijn bitterheid gestild. Wel was het dezelfde grauwe leegte der dagen
voorheen, maar tot rust verkeerd. Hij wist niet beter meer. Hij was getrouwd en vader.
Het vrouwelijke was afgedaan. Gelukkig ook maar. Van uit een zachte damp
ontwaarde hij de getemperde belichting van een salon waar donkere menschen in
gedempt gesprek tesaam gedrongen stonden. Hij glimlachte van voldoening, dat hem
zijn droom te binnen schoot. Hoe schuldeloos en gering dat was. Toch niets om met
zijn vrouw over te spreken. Misschien dat zij er jaloersch van wezen kon. Al het
grovere wist zij. Terwijl zijn denken verder aan uiterlijkheden verdwaalde, begon
hij tegen een zandig heuveltje te klimmen en hoorde ook ergens zijn naam roepen.
Ha, ha, dat leek hem fijn. En juist het waren Marie en Andries. Een zomermiddag,
jaren geleden. Van hen had hij gedroomd.
Van plan de dekens van zich af te slaan, schrok hij toch weer van de onbewogen
nuchterheid van den dreigenden zondag terug. Wanneer het reeds avond ware. Zoo
onvoldaan als hem de verbeelding van zich zelve in het regenlandschap liet, zoo
vredig stemde het zich in den zachten lampe-schijn met een boek aan tafel te
herkennen. Hij begreep er nog weinig van, maar enkele zinnen toch begonnen al
ontroering te verwekken. Dat te leven iets vreemds was. Niet dood-gewoon. Na
ingespannen lezen even op te zien en in den stillen avond de bevreemding te
ontmoeten. Verder niets. Hoe lang reeds teerde hij in zijn eenzaamheid op deze enkele
stemming, dit pover beginnen. Zoo vluchtig en zoo
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weinig als het leek, zoo heimelijk sterk en beloftevol werd het reeds. Het verzoende
hem ook thans weer met den komenden dag. Een vrije dag! Hoe had hij deze gelukkige
onderbreking van geestdoodenden kantoorgang durven vergeten!
Met het innige van zijn droom als trage zoelte in schemering van onbewustheid,
bleef er zoo niets meer dat hem bedrukken of verschrikken kon. Er was niets en
niemand om te vreezen. Deze uitzichtslooze neerslachtigheid soms dagen achtereen
moest het gevolg van een dwangvoorstelling zijn. Verruimd ademde hij op. Was zijn
leven niet voor iedereen doorzichtig, zonder verborgenheid, eenvoudig, als een
meetkundige constructie. Half overeind tuurde hij in de licht-benomen morgenheid,
die als de effen spiegeling om zijn koel innerlijk was.
Maar een hart-verlammende schrik sneed hem schier den adem af.
Een vloed van donkere gedaanten was met van angst vertrokken gezichten om
hem weg gevlucht, de leeg-afwerende handen achterwaarts gestrekt. Ik ben klaar
wakker, dacht hij. Het is de moordenaar uit mijn droom. Want hij herinnerde zich
nu ook zijn ontmoeting met den moordenaar. Hoe hij zelf zijn weerlooze hand had
opgeheven, hoe iemand achteloos aan hem voorbijgegaan en te midden van het dichte
menschengewoel was aangehouden. Toen wilde hij opstaan als ware daarmede verder
alles afgedaan. Maar het koortsig angst-gevoel bestendigde zich eigenzinnig. In zijn
denken bleef een leege onvoldaanheid geeuwen, die hem schichtig en als van alle
zijden kwetsbaar maakte. Er moet nog iets zijn, dacht hij, maar wat dan. Misschien
wanneer ik mij het beeld van den moordenaar weder voor oogen brengen kon! Deze
leegte is ontzettend. Hij tuurde en tuurde in de wezenloos belichte kamer, doch zonder
dat het hem gelukken mocht aan zijn tot het uiterste gespannen verbeelding een
zweem van inhoud te verleenen. Het eenige wat stand hield was een mensch-vijandige
leegte. Niet kil en onheilspellend van gruwbare verwachting als in zijn droom, maar
gruwbaar thans van eeuwige stilte na het snel gewetenloos bedrevene. En over de
grauwe aarde dekte zich grauwe mist, zielloos omhullend de laatste stomme
bewegingen, stuiptrekkingen van alom over de aarde uitgestrekte menschen, waarvan
de zachte warmte en het goede liefde-gevoel voor immer in de grauwe mist verkilde,
tot er niets en niets meer dan die gruwbare stilte bleef.
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Roerloos in de kussen teruggezonken vond hij de rechtvaardiging zijner vale
droefgeestigheid. Dit was het om voor immer eenzaam in rouw te gaan. Nog trachtte
hij zich tegen het bloedige visioen te weer te zetten, hij huiverde van weerzin, maar
zijn gretig denken liet van deze bevrediging niet meer af. Een afgrijselijk juichen
ging in hem op, de grond dreunde onder woest gestamp, donkere gelederen stortten
zich man tegen man en in de dompe verwarring van lauwbloedig moorden ontwaarde
hij de van stervenswoede verwrongen aangezichten. Door helsche machten hier als
zinloos gedierte te samen gehitst, hier in deze eenzame vlakte, waar zooeven nog de
zon is koesterend opgegaan, elkander vreemd, willoos uit klein maar dierbaar-eigen
verband gescheurd, uit het leven van gisteren, waar doodslag en verminking waanzin
heette, dringen zij met vlijmend-snijdend ijzer elkander te lijf om de hersenpan te
splijten, het oogenlicht te steken, zoo lang, zoo lang, tot leven begint te wijken, tot
de dompe lichamen rochelend in de huiveringwekkende stilte verzinken. Vol afgrijzen
sloot hij de oogen, maar het bloedige visioen was hem nog nader gerukt. Het werd
tot een naakt warm lijf, monsterachtig, bedekkend met zijn levend vleesch de gansche
aarde. Het lag al in stuiptrekking van afzichtelijke wonden, maar de geweldige borst
ademde nog ongekwetst, tot kil-glanzend ijzer van houweel nieuwe gapende wonden
sloeg en niet meer afliet voor de dood erop volgde en het staal geen weerstand aan
de starre borst meer vond. Dat was de zinlooze vernieling van het leven, het kille
moorden, dat over de aarde oorlog was.
Oorlog! Als een gierende aantijging, als het laatste oordeel, als een woord, dat in
zijn al-omvattende ellende geen enkel ander woord meer naast zich dulden kon,
doorsneed deze jammerkreet zijn spartelend bewustzijn tot helderste ontzetting. Het
was hem als droeg hij eenzaam kennis van een schrikkelijk misdrijf, dat hij aan moest
brengen. Hij wilde om hulp roepen, zich uit bed verheffen, maar in de diepte lag nog
slechts een kring van hatelijk alledaagsche gezichten, die hem met nauwbedwongen
lachen aanstaarden. Oorlog was immers iets dood-gewoons van eeuwen her. Een
staat der diepste verlatenheid hield hem omvangen. Het was onmogelijk buiten steun
te zoeken, het gebeurde innerlijk zoo hopeloos droef, dat wel van zelf lauwe tranen
uit de oogen in de kussens vloeiden. ‘Waar ben ik’ dacht hij ‘wat gebeurt er met
mij?’ Ik moet gedroomd hebben. In de nuchtere regen-zondagmorgen overeind
komend, herinnerde hij
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zich het bleeke afgeleefde gezicht van den moordenaar, kwam hem diens gestalte,
zijn gansche verraderlijk wezen opnieuw voor den geest en ziet: hij was het zelf!
Maar de god die het staal deed groeien, hij duldt geen knechten.
Uit louter doodsangst laten zij zich bij duizendtallen in den dood drijven. En door
wie? Ja, wanneer dat waar was! In het toonlooze licht achter de half-opgetrokken
jalouzien-latten, bezig zich te scheren, hield hij het vlijm-scherpe mes indachtig een
armslengte van zich af. Wanneer het waar kon zijn, dat die lauwe slachting, dit groote
sterven, het werk was van wat enkelen.... Van die dertig, veertig heeren in frak, van
die vier, vijf gekroonde personnages, waarvan hij zooeven nog de leeg-nuchtere
gezichten hatelijk om zich had ontwaard. Ja, dan! Dan bleef er geen keuze. Dan
heette het zonder aarzeling opbreken, vrouw en kind verlaten, om dit gewetenloos
beulswerk met een even verraderlijke aanslag te vergelden. Dan weg, ten doode en
ten verdoemenis met hen. Maar neen, waar geen verzet was kon geen daad ontstaan.
Misschien heel in het begin van den oorlog, dat er enkelen uit eenzame overtuiging
den moed hadden gevonden te weigeren.
Ze waren binnen de grauwe kazerne-muren doodgeschoten.
Ja, in het begin van den oorlog hadden zulke geruchten wel de ronde gedaan. Een
hopeloos zwak-verspreide weerstand, die in de leugen-geestdrift van het knechten-volk
was gesmoord.
.... in het toonloos-waterachtige licht voelde hij zijn denken zich strak verhelderen.
De eerste verwarring van angst en woede, die het bewustzijn van den oorlog in hem
had gewekt, liet als redeloos af. Deze angst en woede waren het eigenlijke niet. Het
groote sterven, het vervaarlijk nader rukken van den dood, dat had de teistering door
epidemieën vroeger ook gebracht. Dat was het woeste huiveringwekkende uiterlijk
van een grimmig spooksel, dat zinloos omwaarde. Een gevolg van wat reeds was en
de schuld dezer geweldige verschrikking aan enkele machts-begeerigen toe te
schrijven, heette hun te groote eer bewijzen. Het was de verklaring, die als eerste
zoo maar voor de hand lag en daarom tegen een dieper doordenken geen stand kon
houden. Daarmede werd de oorlog niet verklaard: dat er enkele als bestuurders aan
het groote raderwerk van de samenleving zouden staan en thans
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eindelijk de misdadig-verkeerde greep hadden gedaan. Wat zich tot misdaad laat
bestieren, draagt de zonde in zich. Hij moest er bijna om lachen. Die vorsten en
diplomaten. Dat was wel het leegste, slapste, dufst-binnen-kamersche. Daartegen
die vurige gisting in het menschdom, dat schrille oplaaien der hartstochten, die
sidderende opbieding van kracht. Dat alles zou hun werk zijn? Hij glimlachte
verachtelijk. Hij zag een schamel troepje dazende kletsbazen, nakakelend de verre
echo's van het groote gebeuren....
Zijn gedachten ontwarden zich. Opziende van de jalouzien-latten, die uit het buiten
slechts een blanke licht-breking doorlieten, leek het hem als ware zijn denken donkere
gapingen overgesprongen, als verloor zich een krijschend kijven van tallooze schrille
stemmen. De monster-achtige ruzie-verwarnng, die de oorlog ook ten slotte was.
Maar in godesnaam, waartoe deze krankzinnige beroering. Welk ideaal, welke
overtuiging, wat ter wereld moest er zoo bloedig worden uitgevochten? Hij wist het
niet. Hij voelde slechts hoe zijn denken leeg ontvankelijk bleef als het bleeke
buiten-licht. Oorlog vervulde hem als het leven zelf met de dwingende spanning
eener vraag.
Even ondoorgrondelijk, even alles omvattend. Doch niet hier de liefderijke
benadering van het eeuwig hoopvol-nieuwe, maar kille weerzin voor de
levens-schennis door het zondigst-menschelijke. Afkeer van het blinde mysterie der
stomme stremming. Een tergend-doodsche stilte liet hem in licht gebogen luistering
een wijle bewegingloos aan het venster, als kon iets onverwachts van buiten af een
antwoord brengen, zijn kankerende twijfel een einde bereiden. De vertrouwde geluiden
van het huis brachten hem in den nuchteren morgen tot bezinning. ‘Ik ben een dwaas’
dacht hij, zich verder aankleedend ‘wat heb ik er mede te maken. Nog kan ik het als
een nacht-merrie van mij schudden. Want nog is het iets buiten mij. Ik kan dus
teruggaan in herinnering en mezelve weervinden als in die dagen, toen het nog niet
gebeurd was. En gaat dat goede leven, buiten de krankzinnige verdooling om, zijn
goeden gang niet verder, onverstoorbaar. Over een jaar misschien is de oorlog
afgeloopen.’
Maar op punt de slaapkamer te verlaten, voelde hij zijn denken door een zwarte
dwang omkerkerd. Wat eenmaal in zijn geest naar waarheid en bevrijding streefde,
werd tot een stemmetje jammerlijk zwak, dat hulpeloos verstomde tegen de nuchter
alge-
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meene overtuiging van buiten af. Een kring van hatelijk-alledaagsche gezichten rees
om hem op, een zielloos lachen dreigde hem te overmannen. Vaderlandsliefde. Het
innig-beminde vorsten-huis. Doodsverachting voor den vijand. De vijanden! Het
recht aan onze zijde!
Zooals thans in de wereld al het persoonlijke werd verstikt, de vrijheid der
gedachten in duffe gemeenplaatsen gesmoord, zoo voelde hij in zijn binnenste al wat
hem smetteloos had toebehoord, plomp neergetrapt, voor immer verloren. Daarom
treurde hij. Dat zijn eenzaamheid niet opgewassen bleek tegen dezen vloed van kleine
gemeenheid. Dat de algemeene inzinking ook zijn eigen ondergang was, dat was de
tastbare reden zijner uitzichtslooze neerslachtigheid. Want als een heillooze ramp,
die alleen nog maar hem zelf trof, als een onherstelbare mislukking zijner eigen
bedenkwijze, waarop hij in zijn afzondering steeds gerekend had, zoo onderkende
hij eindelijk de verschrikking van den oorlog. Wie kon thans nog onbevangen en
luchthartig door het leven gaan? O, hoe haatte hij al deze rustige, gezonde. Bewust
tegen onbewust! Ziet daar mijn zwager, een gansch andere, innig-verfoeide kracht.
In zijn zondagsche kleeren zat zijn zwager aan de ontbijttafel. Zijn vrouw las de
krant. Het kind was er niet. Toen hij zijn zwager wilde begroeten, wenkte deze
beduidensvol af en bleef triomphantelijk wachten tot zijn vrouw van de krant zou
opzien. Er scheen groot nieuws te zijn. Klokkengelui dreef uit de verten over en als
had hij niet anders verwacht, begon zijn zwager stilingenomen mede te knikken. ‘Het
is een mooie overwinning’ onderbrak zijn vrouw het strakke zwijgen en de krant van
zich afleggend ‘Ik ga met Toontje de vlag uithangen.’ Zijn zwager liep met gewichtige
stappen door de kamer op en neer. ‘Een mooie overwinning’ herhaalde hij verachtelijk
‘zeg maar gerust de laatste genade-stoot voor dat schoelje-pak. Wat hebben ze zich
ook met onze zaken te bemoeiien.’ Daarop greep hij de krant van tafel, maar wierp
die weer onmiddellijk van zich af, als ware hem het korte gedrukte bericht te nuchter
tegen zijn ongedurige vervoering ‘Tien duizend dooden en gewonden’ herhaalde hij
met de tong knallend ‘veertig kanonnen, en wat er nog alles bij komt. Hij knipte
uitdagend met de vingers. ‘Nou, Kobus, wie heeft het bij
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het rechte eind gehad?’ Midden in de kamer stelde zich zijn zwager schrap voor
tegenspraak, strijdlustig-ondernemend door het krantenbericht.
Zou hij nu ruzie maken? Zou hij nu antwoorden, dat overwinningen als deze zich
het laatste jaar wederzijds herhaalden zonder tot beeindiging van den oorlog bij te
dragen. Het was beter te zwijgen, maar de krant terzijde schuivend kon hij zich niet
weerhouden als voor zich zelf te zeggen: ‘Nog één zoo'n overwinning en we zijn
verloren’. Zijn zwager stoof op, met heftige handbewegingen een vloed van
argumenten van zich werpend: ‘Was het hun verdiende loon soms niet. Wie was de
oorlog dan begonnen?’ ‘Ja, ja, nee, nee, maar het hooge woord moest er uit. Te lang
had het hem al dwars gezeten. Hij, Kobus kende geen vaderlandsliefde?’.
‘En nou zal ik jou eens even wat zeggen’ zoetsappig lachend was hij van tafel
opgestaan, innig verheugd, dat het eindelijk tot een openlijke uitspraak kwam ‘die
vaderlandsliefde van jou, zoo goed als die van de tegenpartij, is een der voornaamste
oorzaken van den oorlog. ‘Ha, ha’, tartte zijn zwager en nam zijn hoed ‘daar heb ik
je dus, dat heb ik al lang vermoed, dat jij geen vaderlandsliefde meer kent, maar zeg
het maar gerust ronduit’. Nog moest hij een zwakke aarzeling overwinnen, maar toen
hij merkte, dat de ander meende hem door een uiterste in het nauw gedreven te
hebben, deed hij in stijgende opwinding een stap vooruit en zeide bijtend: ‘En als je
het dan wil weten, ik lach er om. Hoor je wel. Ik lach om vaderlandsliefde, net als
om vijandschap. Het zijn me vijanden niet, die daar gisteren bij duizenden gedood
werden of verminkt. Ik heb die menschen nooit gekend. Het is alles larie met die
praatjes over onze vijanden. Versta je me wel. Het is belachelijk en van eeuwen
terug. De kerels, die daar gister hun leven lieten, ze zijn niet beter of slechter dan
een van ons. Die heele oorlog strompelt als een rudement van overwonnen standpunten
achter ons aan’.
Bang om zijn vertoog door verdere gemeenplaatsen nog te verzwakken ging hij
weer aan tafel zitten. Maar zijn zwager hield hem aan zijn woord. ‘Het is ongehoord’
hoonde hij schamper en tegen zijn vrouw, die met het kind aan de hand en een groote
nieuwe vlag onder den arm niets goeds vermoedend, in de open deur bleef staan
‘maar goed dat hier geen vreemden tegenwoordig
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waren; in de gevangenis zou hij met zijn kletspraatjes kunnen komen. Nee, Corry,
maar waarachtig, dat gaat te ver’.
De morgen was verknoeid. Het speet hem nu zich te hebben bloot gegeven en toen
zijn vrouw, na zijn zwager te hebben uitgelaten, mistroostig tot hem kwam en met
de vlag bleef aarzelen, voelde hij zich eenzaam-schuldig en met zijn gansche
omgeving in noodelooze strijd. Zelfs het kind leek het te bemerken. Het stond met
gretige blikken naar de groote vlag verlegen opzij, ‘Zijn er weer woorden gevallen,
Kobus?’ vroeg zijn vrouw bezorgd ‘ik geloof toch dat je wel wat zenuwachtig ben.
tenminste zoo kwaad heb ik Eduard nog nooit gezien’. Hij gromde wat, riep met een
voorwendsel het kind tot zich, stuurde het weer weg en nam werktuigelijk de krant
ter hand. Als weerslag op het twistgesprek met zijn zwager, trof hem de
leeg-eenzijdige stelligheid der oorlogsberichten met te tergender bevreemding. Voor
wie was dit alles eigenlijk geschreven. Voor waterzuchtige kinderen? Wij, wij hebben
geen schuld aan den oorlog. De vijanden hebben schuld. Wij, wij zijn flink en ferm.
De vijand is slap en laf. Groot gejuich omdat een schip met duizenden tonnen koren
in den grond geboord was en een paar regels verder, de waarschuwing om toch vooral
met allerhand waardeloos afval zuinig te zijn. Nu moest hij lachen. Het herinnerde
hem aan zijn studenten-tijd, toen het geld met handen vol werd weggesmeten, maar
een lucifer uit spaarzaamheid aan twee zijden afgebrand. Deze vergelijking stemde
hem plots veel kalmer. Hij voelde hoe zijn denken immer enger kringen om het
raadsel van den oorlog trok. Een formidabele domheid. Zijn vrouw keek telkens nog
met bezorgde blikken naar hem om, maar hij kon het thans niet over zich krijgen
haar de vlag te verbieden. Het kind juichte van plezier. De zon was met een bleek
waterachtig lichten over de buurten doorgebroken. Een trage deining kwam door het
open raam de kamer binnen. Zoo bleef er geen zweem van druk meer op hem lasten.
Met een zucht van verlichting stond hij van tafel op. Was het niet de vrije morgen,
waarop hij de gansche week gewacht had.
Buiten op den breeden landweg terzij van de burcht met de grauw-leien koepel en
de roode daken der lagere woningen tusschen het door den regenwind saamgedrongen
kaal geboomte, merkte hij pas hoezeer de benardheid van zijn denken hem immer
dichter
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dreigde te omvangen. Hij haalde diep adem en voelde zich uit een donkere stilte tot
het leven teruggekeerd.
Deze plek der wandeling was hem zeer vertrouwd. De stad lag achter hem. Door
een verregende weide ervan gescheiden stond nog in luwte van den burcht het schier
doorzichtige hakhout van een klein plantsoen. Verder was dan alom de platte
eentonigheid van het vlakke landschap. De lijnrechte kleiweg zonder een enkelen
boom nauwelijks te onderkennen van het doodsche akkerland ter andere zij, dat met
een holle glooiing braak lag tot de horizon, waar in het vage regenlicht vereenzaamde
huizenblokken in kantige tegenstelling met de zachte uitloopers van den woudzoom.
Het regende niet meer. Schuin over het lage bosch werd het zware hemelgrauw
in grillige flarden fel-blauw uiteen gereten en te slap-binnen-kamersch nog tegen
den speelsch-aanbruischenden wind, keerde hij zich om. De koepel-burcht met zijn
matte lei-bedekking zacht welvend uit het dof-verregende geboomte waartusschen
de lagere behuizingen als een beschutting zoekende kleine kudde, de tegen het alom
vlakke landschap in stil verweer saamgedrongen groep, leek thans de gevoelige
donker-spiegel van het gebeuren in de luchten. Over het lage hakhout van het kleine
plantsoen bleven nog stapels zware regenwolken dreigen, maar als een slapend
aangezicht in wisselval van droomen, als het schuchter opengaan en zich weer sluiten
van nauw ontloken bloemen, leefde en verstierf weer sluiten van nauw ontloken
bloemen, leefde en verstierf met het doorbreken en verflauwen van het ongeziene
lichten, de warme grondtoon in het grauwe, Sinds jaren was hem deze plek der
wandeling vertrouwd. Als in dit enkele oogenblik van lichten donker, had zich de
wisseling der jaargetijden voltrokken, was zijn eigen leven schier onbewust aan hem
voorbijgaan. Hij had gedaan wat anderen deden, getracht zich aan te passen...
Tegen den wind ingaande nam hij zijn weg dwars door het rijzende akkerland naar
den verren boschrand toe. Het had tot niets geleid. Het stemde hem rustig, dat het
schrale zonlicht weer verwaterde en hij zich eenzaam in het toonlooze landschap
vond. Zijn benarde denken was nog niet gansch verstomd, maar hij voelde er zich
vrij van worden en zooals de wandeling thans eerst scheen aan te vangen, ging zijn
verwachting een heimelijke toekomst toegemoet. Hij stond nu op de hoogste heuveling
van het grauwe akkerland met niets dan de vale sluier van den regenhemel
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boven zich en schuin omlaag het geheimnisvolle donker van den verren woudzoom.
Hij wendde zich nog eenmaal naar de stad, waarvan de laatste uitbouwsels, bleek-rood
en grauw-bleek in schuine breking van de waterachtige zonneschijnsels aan den
gezichteinder. Flauwe onsaamhangende resten van klokkenspel dreven bij wijlen
over. Door het grauwe akkerland trokken enkele klein-donkere mensch-figuren
zondagsch langzaam op den woudzoom toe. Ook hij vervolgde zijn weg. Zijn
eenzaamheid in de weidsche vlakte werd tot een blank-gedachtenlooze verruiming
en eenmaal in de fijne windstilte voor den toegang tot het bosch, liet de laatste
schaduw van bezorgnis van hem af en hervond hij met een warmte als van heimelijke
liefde het schuchtere geluk der ongerepte bevreemding. Zoo lieflijk was het buiten
in den morgen? Want als een teer-belichte woonkamer van natuur was hier het buiten.
De zacht-befloerste lage hemel, de smalle zandweg met de diepe wagenvoren, de
loome strekking van het triest-verregende stoppelland en, zoo ver het oog reikte, de
geheimzinnig-donkere lokking van den woudzoom, zonder geluid en zonder beweging
was het een zelf-genoegzame. veilig-omsloten eenheid, waarvan de annblik hem met
klimmende ontroering vervulde. Van een eenzaam landhuis op de grens van het
bosch had een uitstaand dakvenster de klare kaatsing van diep lichten, dat ergens uit
onbereikbare heldere verten moest zijn overgekomen, misschien wel van over zee
en jong-hoopvolle verwachting doortintelde zijn zelfvergetelheid. Hij schreed nu op
het bosch toe, den mullen zandweg volgend, het kille half-donker tusschen de
laag-uitstaande sparren tegemoet. Maar hij bespeurde een zwakke aarzeling het vrije
landschap te verlaten. Hij wist de zoele floers-pracht van de hemel bleek en teeder
nog om de dingen zacht, als een bloemblad tegen den avond was van het landschap
de berusting in den morgen, als een milde stem, waarvoor hij immer diep-verliefder
antwoord-namen zocht. Hier was hij eindelijk vrij!
Toch verhaastte hij zijn schreden, want met een verstolen blik naar de laatste
glooiing van het stoppelland, waarvan het lichte zand zich in den somberen
boschgrond reeds verloor, voelde hij zijn innigste verwachting bevend gespannen.
Of het hem nog eenmaal mocht gegeven zijn de gestage wisseling van het stille
uitgaan en weer heimelijk binnenkeeren te bespieden? Of hij, ook zonder uiterlijk
bewegen, dit leven en gebeuren zou onderkennen? Maar
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nog voor hij de plek zijner verwachting had bereikt, was deze stemming reeds
gezonken. Uit het vaal-verregende bosch sloeg hem een huiveringwekkende kilte
tegen. Hij kon het nog wel bedenken en uit herinnering weder opbouwen, maar dat
was het toch alles niet. De wandeling leek mislukt.
Misnoegd schopte hij de boterhammenpapieren van zich af, die slonzig aan den
toegang van het bosch lagen rondgestrooid. Waarom was hij niet thuis gebleven bij
zijn boeken. Hij herinnerde zich de ruzie met zijn zwager. O, ja, die. Dat was zoo
een gezonde, positieve. Gezond en positief, dat kon hij niet meer vatten in deze tijden.
Deze tijden? Wat dan? De oorlog immers. De oorlog!
Voor hem daalde en verhief zich onder het triest-afhangende dof-groen van de
sparren de breede holle boschweg. Slechts hier en daar werd er de vale eentonigheid
door een stapel blokhout of een schuin-gevelde boomstam onderbroken. Menschen
waren er niet. Het flauwe regenlicht druilde aan vreemd-verre plekken. In diepte van
den boschweg bleef hij aarzelen, schichtig opgeschrikt, dof-angstig, dat opnieuw in
zijn bewustzijn deze wilde, radelooze verwarring was ontstaan. O, wanneer het nog
ongedaan te maken ware, wanneer het nog alles eens als vroeger was! Zijn gemarteld
verlangen snelde hem vooruit, zijn straffe verbeelding had het al volbracht en voor
een oogenblik viel de donkere bezoeking van hem af. Hij vergat zijn omgeving. Het
was alles weder als in de dagen van toen, het... Maar opnieuw, en heviger, en leeger
ontsteld, kwam hij thans tot zich zelve. En wat dan weer? Vooruit nu, nu niet stilstaan,
joeg het in hem voort. Zou hij dan tevreden en in evenwicht zijn? Was hij soms toen
in gelijkmatigheid en rust zich zelve geweest?
Met forsche schreden klom en daalde hij in de holle heuveling van den gladden
naald-bestrooiden boschweg. Hoe goed was hem de sombere verlatenheid van het
bosch. Hoe stellig wist hij thans wat deze oorlog voor zijn bewustzijn was! Een
schril-flakkerend licht, dat over het verleden was ontstoken, een felle waarheid uit
vuige huichelarij gebroken. Ha, ha, wat had zijn zwager nog laatst gezegd!
Hij had nu moeite om de koortsige drift zijner eigen gedachten bij te houden en
begon als terugslag immer sneller te loopen. Zij zwager had met een bedrukt gezicht
verklaard, dat hij alles kon begrijpen. Alles begrijpen kon, ha, ha! Maar dat beschaafde
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menschen nachten lang bij wind en weer in het vrije veld en in de modder moesten
slapen, daar kon hij niet bij. Dat ging hem te hoog. Verbeeld je nou toch, daarbij
klopte hij voorzichtig wat cigaren-asch van zijn broek, menschen als wij, die aan een
fatsoenlijk huis gewend zijn, goed verwarmd en met goede bedden, en dan zoo
pardoes maar... nee, waarachtig, dat leek hem toch wel wat bar. Hij had zich niet
kunnen weerhouden zijn zwager te lijf te gaan. Mocht hij eens wat zeggen. Werd
door dat als een dier in de modder slapen niet klink-klaar bewezen, dat juist dat
andere leven, dat zoogenaamd rustig-fatsoenlijke, een leven in kaarten-huizen was
geweest, in poppen-woningen. Een leven zonder innerlijke kracht of waarheid, dat
dan ook zoo maar omver geblazen kon worden. Zijn zwager had hem rouduit voor
gek verklaard, doch sinds dien avond was in zijn verwarde denken over den oorlog,
de schemering gevallen van wat hij thans zoo klaar meende te beseffen!
En waarom zou men den oorlog niet begrijpen? Aanvankelijk, ja, had het hem met
dezelfde botte verwondering geslagen, alsof men van een jaren lang vertrouwde
kennis te hooren kreeg, dat hij een dief of moordenaar was. Klein-burgerlijke
ontdaanheid. Zoo'n goede jongen, en toch.... Maar apperlepap, dat ging zoo maar
niet op eens. Dat had een voorgeschiedenis! En niet waar, nu men dàt wist, nu
herinnerde men zich ook allerhand, dat toch wel vreemd geweest was. Hoe afgrijselijk
kil en hopeloos-leugenachtig was het verkeer tusschen de menschen immer geweest.
Hoe leugenachtig! O, die gedwongen hartelijke samenkomsten, omdat er voor den
schijn toch iets gedaan moest worden. Hoe was het ook weer? Een rammelende
piano, een jankende viool en een aftandsche cel! Een ziellooze leegte, waar nog een
schim van bedorven zinnelijkheid omwaarde. Hoe zuiver had zijn droom hem deze
afgestorvenheid doen aanvoelen, hoe deze kilte hem omhuiverd. Daarom zijn
onbewust verlangen naar een zondige liefde tot als een verlossing hem daarop de
moordenaar verschenen was. Dat was de onthulling van het versluierde. Die zich
thans te buiten gingen aan moorden en bloed-vergieten, het waren onmiskenbaar
dezelfde menschen van overal, die zich hier en overal in dezelfde kringetjes van
leugen en achterbakschheid voor elkander verscholen hadden, tot thans, als tegen
hun wil, het grauwe voorhang uiteen geslagen was en de waarheid in haar
weerzinwekkendste

Groot Nederland. Jaargang 15

130
gedaante bloot kwam. Maar het was de waarheid, hoe afzichtelijk dan ook! Want
die liefdeloosheid, die kille wreedheid, dat gewetenloos spel met leven en dood, het
lag reeds onbewust in alle menschen verborgen. Niemand en iedereen had schuld
aan dezen oorlog. Kon men de koningen haten, dat zij hun volken ten doode dreven,
men kon de volkeren om deze onderworpenheid als laf verfoeien. In vredesdagen
werden ze ten bate van wat enkelen in mijnen en fabrieken uitgebuit en als loon
daarvoor in oorlogsgedruisch ten doode gedreven. Naar beide zijden moesten ze zich
het wreede spel laten welgevallen, want de god die het staal doet groeien, hij duldt
geen knechten! Maar er was geen oorlog omdat de staten in onverzoenlijke tweedracht
tegenover elkander stonden, de menschenscharen moesten elkander tot bloedens toe
bekampen, omdat er oorlog was. Omdat er oorlog zijn moest, omdat het verbergen
der dierlijke driften eindelijk niet meer mogelijk was. De maskers waren gevallen
en er moest oorlog zijn.
En hij zelf? Hij stond in het kille half-donker van het verlaten bosch, waarvan de
natte stammen in dichte gelederen achter de heuvelen oprezen. Zou hij weerstand
hebben geboden aan dezen overmachtigen dwang? Zou hij als die enkelen voor
geweten en overtuiging opgekomen zijn? Zou hij den zedelijken moed gevonden
hebben zich ergens op een stille kazernehof te laten doodschieten. Belachelijk. Hij
had zich willoos met de groote hoop laten afdrillen, naar het slachtveld drijven om
er ellendig aan zijn einde te komen, of verminkt en met een eereteeken uitgedoscht
terug te keeren. Hij was wel de jammerlijkste aller knechten en hoe weelderig
woekerden het kleinzieligst menschelijke, dat de oorlog zoo wreed-helder aan den
dag gebracht had, in zijn donker binnenste. Heimelijk begeeren, kleine afgunst, kille
onverschilligheid voor leven en dood van anderen. De troostlooze schemering van
het kille bosch werd hem tot zeldzame rust, omdat hij er de eenheid meende te
doorgronden van wat zijn denken tot nu toe zoo deerlijk afgemarteld had. Oorlog
was niet langer de onrust van het een tegen het ander, het was de uiterlijke verwording
van die diepere eigen onrust. De fel-open schrijning eener inwendige ongerechtigheid.
De waarheid eener onwaarheid, die daarom gedoemd was in nutteloos moorden en
bloedvergieten aan zich zelf te gronde
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te gaan. Daarom stonden de woedende menschenscharen tot een onwrikbare muur
in elkander geklemd, zonder voor- of achterwaarts.
Ja, in dit niets bereiken, in de machteloosheid van dit groote sterven, lag het nieuwe.
De maskers waren nog eenmaal gevallen. De menschen hadden zich niet geschroomd
hun ware dierlijke gedaante te vertoonen in de verwachting hun heimelijk begeeren
te kunnen vervullen. Er was niets bereikt. Er was met dierlijkheid en moord en
doodslag niets meer te bereiken. Daarin lag het hoopvol nieuwe dezer gruwbare
waarheid. Hij zag de grenzen van de staten reeds weggevallen, zooals de wallen der
steden eertijds waren opgeruimd en als poorterstrots, klein-behuisd en bron van
twisten, de vaderlandsliefde in onbruik geraakt, De grenzen waren doorbroken, de
eenheid was voltrokken en hij zag den nieuwen mensch, licht en doorschijnend tegen
den ruigen zwarten, die nog te midden van moord en doodslag stond. Allen zonder
onderscheid waren thans der zonde vervallen.
En hij zelf? Eeuwen van inkeer scheidden hem nog van den zuiveren mensch en
den eenigen weg, dien hij open vond, was het smalle pad van zijn eenzaam innerlijk
streven.
Door de laatste gladde stammen van het schemer-kille bosch brak bij vlagen klaarder
lichten. De grauwe regenwolken waren uiteen gedaan. Hier van de heuvel-kammen
was het vlakke kindschap weder zichtbaar, een grauwe aardstrook, toonloos-nuchter
onder het langs de grauwe wolken neder-stralende licht. Hij verliet het bosch en
daalde in de glooiingen naar het vlakke land. Van de stad, die aan den gezichteinder
in wisseling van zon en schaduw lag, drong klokken-gelui door en was ook
vlaggen-tooi zichtbaar. Mierige troepjes zondagswandelaars trokken thans van alle
kanten door het akkerland. Schuin opzij, in regen-grauwe afzondering, lag de leien
koepel-burcht ergens ver, zooeven dichtbij. De donker-kille beslotenheid van het
bosch liet hij achter zich, den druk, die zijn denken had omkneld, viel nog eenmaal
van hem af en opnieuw in het open landschap was er aan een zwakke bocht van het
pad eindelijk die nooit-onderbroken beweging van het levend ruimtelijke....
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Gedichten
door Joannes Reddingius.
Regen.
Regen, regen,
waai mij tegen
op de paarse zomerhei,
op de golvend-wijde landen,
heet door 't laaiend zonnebranden,
wilde regen, kom tot mij.
'k Hoor het straffe,
scherpe blaffen
van den wolfshond, stadig-aan,
heuvel-af zie 'k schapen glijden,
die den verren stal verbeiden,
hoor ze blaten, zie ze gaan!
De oude herder
drijft ze verder,
daar de zeewind niet meer luwt.
Uit de donkre donderkoppen
zijgt een stroom van zware droppen,
door den windstorm voortgestuwd.
Regen, regen,
waai mij tegen,
bloeiend wacht de heide en ik,
laat het zingen van uw koren
wereld-ver den zwerver hooren,
val maar, zing maar, regen tik!
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Vanver getink van schapenbel.
Vanver getink van schapenbel,
dichtbij gezwier van zeisgezinder,
klaprozen gloeien, rood en fel,
alhier en dáár en ginder.
De maaier velt met breeden zwaai
de halmen met hun arenwaarde,
zij zinken in het zongelaai
en raken moeder aarde.
Die huivert van een diepe vreugd,
in heilig, moederlijk ontroeren,
haar liefde schonk het graan, dat deugt,
aan menschen, aan de boeren.
De liefde van de gouden zon,
de liefde van de zoete vrouwe,
'k wou dat ik die bewaren kon
in al mijn voelen, schouwen.
Vanver getink van schapenbel,
dichtbij gezwier van zeisgezinder,
klaprozen gloeien, rood en fel,
alhier en dáár en ginder.
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De witte kerselaren.
De witte kerselaren
zijn allen reeds verbloeid,
'k wil naar de vruchten staren
waarlangs het windje stoeit.
Op 't land daar geurt de haver
en klaver.
Ik denk uw voetjes, kleene,
in rozenrood fluweel,
zij komen mijwaart henen,
die roosjes pluk zooveel,
wil mij door uw schoon naken
blij maken.
Ach, nu de dagen glijden
zoo droeviglijk voorbij,
nu denk ik aan de tijden
waarin gij waart bij mij.
'k Zal nooit dit liefde-weten
vergeten.
Zijn lente's kerselaren
voorbij, voorbij voor mij,
toch wil ik ommewaren
in 't zomer-mooi getij
en vreugde van herdenken
u schenken.
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Geen dag zal ooit mij vinden.
Geen dag zal ooit mij vinden
zoo jong en blij als toen de wind-doorwaaide linden,
zij zongen in den noen.
Ik rook de zoete geuren
en ver was alle treuren.
De deuren stonden open
van 't zomerlijke huis,
hoe snel kwam ik geloopen
naar liefde's woôn, mijn thuis,
genietend mocht ik staren
naar 't wieglen van de blaêren.
Als op de kiezels traden
mijn voeten, snel van maat,
dàn, lief, gij kunt het raden,
dan zag ik uw gelaat
en wie mij had beschenen
snelde ijlings naar mij henen.
Geen dag zal ooit mij vinden
zoo schoon en sterk als toen O wind-doorwaaide linden,
die zongen in den noen,
nù doen uw zoete geuren
mij eenzaam zijn en treuren.
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Die heide.
Wat is er die heide, die heide toch wijd,
hier voel ik mij nimmer verlaten,
de wind, die langs mijn slapen glijdt
daar kan ik mee zingen en praten.
Wat is er die heide, die heide toch schoon,
àl-altijd kom ik weeromme zóó tot zijn moeder keert een zoon,
hij kent haar liefste blommen.
Ik ben een kind van 't oud Brabànt,
de heide leerde mij zingen
van wind en wolk en zonnebrand,
van levens-mooie dingen.
Wat is er die heide, die heide toch trouw,
ik zou er van geluk willen weenen gegroet, o moeder, o heilige vrouw,
uw liefde waart om mij henen.
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Zomermorgen.
Aan J a n J. Z e l d e n t h u i s .
'k Herdenk dien schoonen zomermorgen,
toen stil wij liepen langs het graan,
gestegen boven kleine zorgen
van menschensmart en menschenwaan;
wij hoorden 't uchtendbriesje varen
langs zon-doorgloeide korenaren,
't was schoon dat wieglen ga te slaan.
Gij waart een onbezorgde jongen,
die toch diep-ernstig wezen kon,
de leeuwerikken helder zongen,
de lucht was blauw, doorlicht van zon,
't was of die heldre zangers riepen
de droomers, die tevreden liepen,
daar lied van vreugd iets droefs verwon.
'k Heb ongestoord bij hooge schoven
u veel van 't levend lied verteld,
bewaar den schat, dien geen kan rooven,
strijd voor de schoonheid als een held,
laat liefde in al uw liedren leven,
daar is niets schooners dan te geven,
rijk-handig tot de dood u velt.
Vraag nooit, waar is het lied gebleven,
dat ééns mijn dag zoo licht deed zijn,
sta sterk in 't leven zonder beven
en glimlach om een oude pijn.
Zing luid, of fluister, diep-bewogen,
geluk van rust leve in uw oogen,
verkwik wie lijdt met 's geestes wijn.
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Weet gij nog, vriend, hoe zon en zangen,
ons in den morgen luistren deed,
verinnigd door een schoon verlangen,
dat machtig door ons leven gleed?
Droeg niet ons fijn-onsterflijk wezen
een liefdeluister, zonder vreezen,
twee kindren wij, bevrijd van leed?
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Demeter.
O zomerzon, luchtblauw en wilde scharen
van halmen, blond, in der getijden ring,
Persephoneia wijkt bij val van blaêren,
maar rijst verjongd uit de' ouden tooverkring.
Dàn is 't dat menschen naar 't jong loover staren,
dat trilt en beeft in luchtge schommeling.
Demeter lacht zoo licht in zomerdagen,
want levensvolheid is haar schoon behagen.
Wat Moeder, kan ik anders doen dan zingen,
verheugd om 't lachen van uw schoon gelaat,
vergetend menschen-dwaasheid, menschen-dwingen,
daar felle wil in brand van leed vergaat?
O, leer ons duiken diep in alle dingen,
er is zooveel, dat niet ons zelf verstaat.
Leer luistren ons, Al-Moeder, naar uw klachten,
opdat wij trouw uw moeder-smart verzachten.
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Oculi Christi.
O het bloed, het roode drop'lende bloed,
en zijn lippen zoo stil,
de wereld-nacht zoo zwart als roet
en ik als zonder wil.
De voorhang van den tempel scheurt,
de wandaad is gebeurd.
O laat mij weenen, weenen zacht,
en schouwen de rozen, rood,
die bloeien in den donkren nacht,
nà 't wijken van den dood.
'k Versta der woorden wondermacht:
- Mijn God, het is volbracht!
O laat mij dragen zijn liefde, licht,
diep-verborgen in mij,
schouwe ik ééns zijn aangezicht,
dage de morgen in mij;
Oculi Christi, die klankenrei
blijft zingen diep in mij.
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Michaël.
Kom in rooden rozenglans
met uw zwaard en met uw lans,
Michaël!
Richt uw wapen op den draak,
hem te dooden is uw taak,
treffe uw wapen, machtig-fel!
't Slangdier is als nacht zoo zwart,
't monster heeft een donker hart,
in zijn wezen woedt de hel.
Duisternis grimt overal,
red ons uit de schaduwhal,
Michaël!
Sla uw zonneveugels uit,
tegen 't licht het helbeest muit,
aarde's donkre sfeer doorsnel.
Menschen kermen in hun nood,
Ahriman bracht doem en dood,
Michaël!
Overwin, aartsengel, schoon,
hemelstrijder voor God's Zoon,
Michaël!
Achter 't zwarte rozenkruis
ligt de weg naar 't vaderhuis,
wee wordt vrêe en niet wordt wel!
Kom in rooden rozenglans,
met uw zwaard en met uw lans,
nader als een bliksem, fel,
dood het dreigend slangedier
met uw lichtend hemelvier,
veldheer Christi, Michaël!
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Een reis naar de Rievière in den jare 1915. door M.C.
Bern 11 Oct. 1915.
Was ik werkelijk in Bern? In het christelijk Hospiz? Ik slaakte een' zucht van
verlichting. Niet, dat de reis moeilijk geweest was: met Lissone reizend, had ik me
laten reizen. Maar de dagen er voor hadden inspanning gekost: eerst het in
orde-brengen van pas, met photographie, visa enz., het oppassen, dat vooral geen
contrabande, bestaande uit gedrukt of beschreven papier meeging, dan de
schrikaanjagingen van liefderijke vrienden en verwanten, de angst - vooral midden
in den nacht tusschen twee droomen - voor uitkleederijen, neen, dat was nog niet
alles, maar een stadgenoot had drie dagen in een wollen deken moeten doorbrengen,
naakt, en ook dat was nog niet het ergste geweest, maar de gevangenis - tenslotte is
niemand's geweten heelemaal rein - de gevangenis met al haar verschrikkingen:
onmenschwaardige behandeling, slecht voedsel enz. enz. En daarna was het afscheid
van huis toch nog het zwaarst gevallen. Werkelijk had de dokter er niet zoo op
aangedrongen, dat ik dezen winter weer in het Zuiden zou doorbrengen, ik weet niet,
of ik dan nu in Bern zou zijn, op weg naar de Rivière, wachtende op twee
reisgenooten.
Tot onze verwondering ging alles buitengewoon gemakkelijk. Na Nijmegen was
er plotseling een oogenblik van stilte geweest. We wisten: we gingen de grenzen
over; het eigen land trok de beschermende handen van ons af. Eén oogenblik ook
maar! De kinderen zagen Duitsche Pickelhauben en gilden en dansten van
opgewondenheid. ‘Cranenburg! Alles aussteigen!’ Schoorvoetend traden we achter
mijnheer S. de loods binnen. Een dof geschuifel van voeten, onheilspellend in de
beklemmende stilte. Een lange onderofficier à la mine gaillarde, hield een speech
(‘Kommen sie mal alle etwas näher)’,
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waarin hij ons op vaderlijke wijze onder 't oog bracht, dat het geraden was, maar
dadelijk al onze papieren, drukwerken enz. uit te leveren, want dat een deel van ons
toch aan den lijve onderzocht zou worden. Na dit moment van groote, psychologische
werking: stilte en visitatie. Ik stond achteraan en zag toe, hoe bij de anderen
lucifersdoosjes afgekrabd, bonbons uit doozen en papiertjes genomen werden. Reeds
bij het nazien van de handbagage riep alles: ‘Beeilen sie sich!’ - ‘Aber bitte, helfen
sie mir denn doch.’
Ik stond radeloos bij mijn' open koffer. Daar naderde een jong mensch lang, blond
en stijf. Hij was stellig geen soldaat bij de gratie Gods. Eerder leek hij, met het
nummerbordje aan zijn' hals, op een' hond, die aan de ketting lag. Zijn ledematen,
op zijn Pruisisch gedrild, doorsneden automatisch deze lucht; want zijn gedachten
waren met andere dingen bezig, dat verrieden de naar binnen starende oogen achter
de van de buitenwereld scheidende lorgnetglazen. Met een ver-af lachje en bedeesde
vingers aaide hij over mijn kleeren. Maar op een gegeven oogenblik durfde hij niet
verder en verdween. Een dikke officier kwam aanrennen. ‘Beeilen sie sich doch!
Der Zug geht gleich!’ - ‘Aber, bitte, sehen sie meinen Koffer doch nach!’ - De kleeren
werden er uitgegooid! Een greep hier! Een greep daar! Vier doozen met schoenen
lagen op den bodem. ‘Oeffnen sie zwei davon!’ - Ik mocht zelf kiezen! De kleêren
werden er weer ingesmeten. De dikke officier gespte met hoogst-eigen hand mijn
bagage toe...
‘Jetzt haben sie noch Passrevision!’ Ik was de laatste. Terloops zag ik, dat eenige
jufjes - zeker ter uitkleeding - door een' soldaat weggebracht werden. Deze riep weer
een' ander. ‘Heinrich drei Stück!’ De jufjes echter schenen het geval heel vroolijk te
vinden, want lachend en dansend trokken ze met Heinrich af. - ‘Ihr Pass?’ - De pas
werd me afgenomen. Ik moest uit het hoofd een papier invullen. Waarna men
vergeleek. Weer dat agiteerend geroep: ‘Beeilen sie sich doch! Beeilen sie sich doch!’
- ‘Wie kann ich mich aber beeilen?’ riep ik wanhopig uit. ‘Dann werden wìr uns
beeilen!’ en met een hoffelijke buiging werd mij de pas teruggegeven, geteekend,
gestempeld. Nog een laatste barrière, waar handtaschje en beurs onderzocht werden.
‘Ich sehe den Damen gern einmal in die Taschen!’ zei de jolige onderofficier. Een
rennen naar den trein! En weg waren we! - Het groot examen lag achter ons. Ik wreef
me de oogen uit. Was ik werkelijk de Duitsche grens over? Zonder al die Hollandsche
schrikbeelden van uitkleederijen, haar-bevoelen enz. verwezenlijkt te hebben gezien?
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Tot Kleef overvolle treinen: menschen, die niet spraken, maar couranten lazen, met
lange ernstige gezichten. Aan alle stations militairen! Roodekruis-afdeelingen!
Barakken, waar soldaten aten! Veel gewonde en verminkte jonge mannen! Veel
rouw! Groote drukte! Maar zonder die drukte, vroeg ik me af, wat zou er dan te
hooren zijn geweest?
In Keulen opgepropt-volle perrons, wriemelend van menschen met bagage! Of er
minder treinen loopen of minder wagens zijn? Hoe we, bij de bestorming van den
trein, onder al dat gedrang, gestomp en gebots, toch nog elk een plaats kregen, is me
duister gebleven. Weer tot bewustzijn komend, vond ik me zelf terug in een' coupé
vol sabels, sabels links en sabels rechts, sabels ook nog in 't net. Bij 't raam aan 't
andere eind zat een jongen met een loshangend been, in het zwartleeren pakje der
motorfietsers, doodsbleek, mager, blijkbaar versimpeld. Hij deed niets dan eten: eerst
appels en peren. Toen stond hij op - met veel moeite en pijn - en onttrok aan zijn jas,
boven in 't net, een stuk chocola. Alleen het papier bleef over. Een dubbele sneê met
kaas werd besteld en verorberd - daarna nog een kop chocola en een reusachtig stuk
taart (dimensies alleen in Duitschland bestaand). En toen na dat alles een kelner hem
waarschuwde, dat er nu een plaats vrij was geworden in den restauratie-wagen, greep
hij opgetogen naar zijn stokken, uitroepend: ‘Gott sei gelobt! Es ward Zeit!’ en hinkte
weg.
Tegenover me zat een zeeofficier, middelgroot, gedrongen (‘stramm’ noemen de
Duitschers dat, in hun neiging tot idealiseeren, zooals bij hen dik ‘stattlich’ heet),
tête carrée met harde roofdiersoogen en gespleten kin. Zijn mond scheen een leêren
zak, plooibaar als een boerenbeurs. Had hij zooveel goed te praten gehad, wat die
oogen verkorven? Zijn huid was onrein. Hij scheen in teer gesprek met de dame naast
hem, een lief, donker gezichtje. Hij keek haar diep in de oogen. Dan scheen hij opeens
geroerd en nam haar hand in de zijne, die streelend of kloppend. Wat haar blijkbaar
geneerde, want ze trok die dadelijk terug. Ook op zijn vele, goede raadgevingen - af
en toe drong er zoo iets tot me door - antwoordde ze weinig. En onder dat alles door
dronk hij tallooze glazen bier en at tweemaal twee boterhammen met ham, hem door
den kelner gebracht - zij keek toe - om tenslotte te verdwijnen in de richting van den
Speisewagen, waarheen, toen hij niet terugkwam, zij hem volgde. En daarna was er
een komen en gaan van menschen, een voortdurend wisselen, een dringen door de
gangen, een struikelen over bagage, een vloeken en schelden. En toen we eindelijk
in Frankfort waren, was ik heel blij.
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Waarmee nog niet een eind was gekomen aan dien dag van rumoer. Alleen
verandering van tooneel! In plaats van den trein: hôtel Frankfurterhof! Geen smalle
Speisewagen! Maar schitterend-verlichte eetzalen, waar kelners vlogen en hooge
militairen heen- en weerliepen, koud-correct, het eerste, omdat ze het laatste wilden
zijn en het toch niet in hun' aard lag. Heeren verloren zich in tête-à-tête's met dames.
Hier en daar klonk Fransch. Er werd veel gedronken, veel gegeten ook. Alleen het
groffe, bruine brood deed even kil aan. Overigens hetzelfde zware Duitsche eten van
vroeger: veel vleesch, zwaargekruide saus, groote aardappelen, weinig groente.
Ergens in de buurt werd muziek gemaakt. Een jongen bracht bulletins binnen. Gretige
handen strekten zich uit. ‘Belgrado erstürmt! Die Russen überall zurückgeschlagen!’
Er was dus oorlog... ergens... heel ver...
Of speelde men maar soldaatje? De gedachte drong zich op, buiten mijn' wil, toen
ik den volgenden morgen op weg naar het station een afdeeling Duitsche soldaten
zag. Waren dit die beroemde soldaten, die, toonbeeld van dril voor de heele wereld,
al marcheerende met hun beenen den hoek van 90o zwaaiden? Deze sjokten en
strompelden. Enkelen schenen wel teringlijders en allen zagen er als hongerlijders
uit.
Of was de heele oorlog eigenlijk maar spel? Bloedig spel? Behoorend tot de
kindsheid der naties. Te bloediger, naarmate die naties ouder en verstandiger werden?
Aan het station wemelde het van soldaten. Van het front komend of naar het front
gaand? Hun uniformen zagen er vuil en gehavend uit. Merkwaardig waren hun
schoenen, meestal te groot, en bruin, opgelapt met zwarte stukken, of ook omgekeerd.
Maar ze zelf waren rond en blozend. En ook hun stemming scheen vroolijk,
luidruchtig vroolijk. Men merkte het: ze keken nog steeds met humor op 't geval
neer, met den hun eigen superieuren humor. Ze konden ook nog neerkijken, zeker
als ze waren van de komende overwinning. En als die niet komt?... Hoe zal dan de
stemming zijn? Weer trof mij de rouw overal. En nog iets anders ook... Er zijn van
die vrouwen, die coqueteeren met haar' rouw, niet beeld der droefheid, maar van den
chic der droefheid Om vier uur waren we in Leopoldsköhe. ‘Alles aussteigen!’ Neen, eerst in
Otterbach was visitatie. Een diligence, herinnerend aan oergrootvader's tijden, slokte
ons met huid en haar in. Mijnheer S. moest op bevel van den Duitschen generalen
staf in Leopoldshöhe achterblijven. Maar hij had ons tot nieuwen heer en meester
een' ‘vertrouwden koetsier’ gegeven. Deze stond achter op de treê van den omnibus,

Groot Nederland. Jaargang 15

146
keek nu en dan beschermend naar binnen, wat telkens weer een vlaag van vroolijkheid
ontlokte. Ja, die vroolijkheid verliet ons zelfs niet voor het beruchte huis met de twee
trappen. De dag was ook stralend. En gelukkig! Want een groot deel van het
programma zou zich afspelen onder den blooten hemel - dat zagen we reeds -, zoodat
bij stroomenden regen de situatie minder aangenaam moest zijn. Bovendien was het
Zondag! Van den anderen kant was allerlei samengestroomd, om zich aan ons, arme
drommels, te verlustigen, misschien ook hopend op die reinste aller vreugden:
Schadenfreude. Het had er iets van een kermis. Soldaten maakten gekheid met meisjes.
Kinderen en hondjes liepen uittartend onder de slagboomen door, zonder pas! En
niemand belette hun dat - Eindelijk, daar gingen de barrières open. De vertrouwde
koetsier gaf nog snel eenige wenken - ‘Haben Sie etwas zu verzollen? Haben Sie
geschriebenes Papier oder gedrucktes?’ - ‘I bewahre!’ riep er een ‘Bin viel zu bang!’
De koffers gingen open, weer dicht! Toen pasonderzoek! Een voor één gingen we
de Duitsche trap op. Bespottelijk, dat mijn hart zoo klopte! Ik kwam voor een soort
van balie te staan: een man met brutaal-harde oogen ondervroeg. Achter hem aan
een tafeltje zat een militair en schreef op. Van achter een scherm loerden allerlei
paren van oogen. ‘Wohin gehen Sie?’ - ‘Nach Basel!’ - ‘Bleiben Sie in Basel?’ ‘Nein!’ - ‘Wohin gehen Sie dann?’ - ‘Nach Bern’ - ‘Warum gehen Sie nach Bern?’
- ‘Für meine Gesundheit’ - Een streng onderzoekende blik ‘Haben Sie einen ärztlichen
Schein?’ - ‘Man darf ja keine Papiere mitnehmen’ - Mij was als kind altijd geleerd,
geen vragen te doen, waarop men zelf het antwoord kon geven. - Mijn pas werd me
teruggegeven en den koning te rijk daalde ik de Zwitsersche trap weer af.
En dien avond hadden we met ons achten van Lisone een vroolijk dinertje in hôtel
Univers.
En den volgenden morgen stoof alles een andere richting uit: naar Davos,
Fransch-Zwitserland, het Vierwaldstätter meer...

12 Oct.
Vanavond in het salon tredend van het christelijk Hospiz, bevond ik me opeens
midden in den oorlog. Een Grieksche dame (type: overweldigend) oreerde met volle
kracht tegen een' jongen Duitscher met zoetelijk-glimlachend gezicht: ‘En ik zweer
op het graf van mijn' vader’ - en ze stak twee vingers omhoog - ‘dat ik hem met eigen
handen zou dooden, dien Constantijn, dien domoor, die dommer is dan
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de gewoonste boer uit zijn koninkrijk. Want die weet tenminste, naar welken kant
hij uit moet kijken. Werkelijk, ik zou hem dooden, indien ik niet een dochter had’...
hier werd haar stem meewarig en er volgde een lang persoonlijk intermezzo - Eigenlijk
was die dochter haar dochter niet, een aangenomen kind, een mooi meisje, dat zich
had laten schaken door een' Italiaanschen baron - volgde een buitengewoon lange
en klankrijke naam. Ook de photographie van de dochter en den baron ging rond.
Waarschijnlijk had de baron vooral op het geld gespeculeerd Hij had niet bedacht,
dat zij de pleegmoeder was en tot niets verplicht. En toen ze dus de handen van het
meisje aftrok, vervloog op het volgend oogenblik ook zijn liefde - Hij mishandelde
haar. Hij bracht maîtressen in zijn huis. Bij al die ellende moest ze ook nog een kindje
krijgen. Toen had ze zich tot haar gewend om hulp. En om die dochter dan... Ze
keerde tot het uitgangspunt terug. Ze sprak over Venizelos, den grooten Cretenzer,
aan wien Griekenland en het vorstelijk huis beide hun bestaan te danken hadden.
Hoe kon die domme koning de Serviërs laten vernietigen door den Griekschen
erfvijand! Zij wond zich steeds meer op. Wonnen de Boelgaren, dan was Griekenland
verloren. De Duitschers - een groot volk die Duitschers! - dachten de Boelgaren te
kunnen gebruiken. Neen, de Boelgaren gebruikten hen! Ze wilden de meesters worden
van den Balkan! Het uitvaagsel waren ze van alle volken! Dat wist Constantijn ook
en liet toch toe, dat ze al meer in hun' zak staken. Alsof ze, wat ze eenmaal hadden,
ooit terug zouden geven! ‘Hij wordt nog eens vermoord, die Constantijn, dat voorspel
ik.’ Hier stond haar mond een oogenblik stil. De Duitscher profiteerde er van, door
met zijn lachende stem te verklaren: ‘Moi, j'aime ce roi de Grèce’ (Grees) - (O man,
de wereldgeschiedenis gaat toch haar' loop, of wij al houden van of niet). En een
oude dame, met den monotonen stemval van iemand, die doof is - haar man was
Duitsch generaal geweest in Turkschen dienst - vertelde van de twintig jaar, die ze
in Boelgarije hadden doorgebracht, toen nog Turksch gebied. Geen volk zoo wreed,
zoo cynisch-brutaal, zoo hebzuchtig als het Boelgaarsche! En dan in oorlogstijd! In
den oorlog met Rusland tegen Turkije! Het waren geen menschen geweest, minder
dan dieren. Ze hadden grijsaards, vrouwen en kinderen de oogen uitgestoken en met
zout gevuld. Ze hadden... de oude hield op. Ze vertelde hoe haar man geschreid had
bij 't zien van diè ellende - ze hadden de wegen gevuld, tastend, zoekend met
uitgestrekte armen... jammerend...
De Duitscher had zich in dien tusschentijd bedacht en rekende voor,
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dat zonder tusschenkomst van koning Constantijn honderdvijftigduizend Grieken
reeds opgeofferd zouden zijn. Want dat de geallieerden aan de Dardanellen al zoòveel
man verloren hadden en dat dus... ‘Neen’ schetterde de Grieksche ‘dan waren ze niet
gevallen. Want dan zouden de Klein-Aziatische Grieken van den anderen kant
aangevallen hebben’ - En opeens - hoe 't kwam, weet ik niet - waren er allerlei
menschen, die spraken. Ze kwamen aanrukken met getallen en ieder rekende op zijn
manier...
Een jong Belgisch echtpaar was er ook, beide er uitziend, of ze de tering hadden,
zich niet thuis voelend hier. Hoe zou dat ook kunnen?
Want dat heb ik al gemerkt: alles is hier christelijk behalve de menschen.

13 Oct.
Aan tafel zit naast me een Engelsche, een gezichtje van volmaakte beelderigheid.
Een snoeperig lachje... een lonkje... een lief woordje.... Voilà tout! Een wereld in
zich, niets meer, niets minder... Ze werkt hier... niemand weet, wat... Ze heeft een
‘important mission’ vertelde er een. Vreemd! Wat heeft iets importants te maken
met dat honiggezichtje? ‘Juist!’ meende een ander.
Aan mijn' rechterkant zit een dame... wat? wie? van welke nationaliteit? Schijnbaar
hebben we op 't zelfde oogenblik dezelfde gedachten. ‘Bent u ook door Duitschland
gekomen?’ - Ik vertel haar, dat ik uit Holland kom en Hollandsche ben. Waarop mijn
buurvrouw: ‘Men vraagt tegenwoordig niet, is die of die persoon me sympathiek,
maar tot welke nationaliteit behoort ze!’ - En daarop vertelt ze zelf, dat ze
Hongaarsche is. En dat ze juist uit Engeland komt, waar haar de oorlog overvallen
had. ‘Werdt u dan niet geïnterneerd?’ vroeg ik - ‘Vrouwen en kinderen worden zelden
geïnterneerd, mannen trouwens ook niet altijd - en vrienden hadden mij een exemption
verschaft’ - ‘En hoe hebt u gereisd?’ - ‘Over Holland en Duitschland Het
Oostenrijksch-Hongaarsche gezantschap in Den Haag gaf mij een' nieuwen pas. In
Elten liet men mij zonder moeilijkheden door. Maar in Leopoldshöhe... daar hebben
ze me gevangen gehouden. Ze lieten me in een smerige zaal vol ruwe soldaten. Luizen
liepen over de tafel. Moest iemand die zaal passeeren, dan nam hij me op van 't hoofd
tot de voeten, wendde al loopende geen oog van me af en bleef me nog over den
schouder aankijken als hij de deur uitging. Vroeg ik iets, dan werd me toegesnauwd:
“Schweigen Sie!” - Ik dacht dan, dat ze me
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zouden slaan’ - ‘Maar waarom?’ - ‘Ze dachten, dat ik een spion was, omdat ik uit
Engeland kwam. Ik heb me ook heelemaal uit moeten kleeden; de vrouw keek zelfs
onder mijn hemd. - Schweine!’ barstte ze uit. ‘Maar dàt was niet het ergste. Daar
onder die soldaten... Eén oogenblik was ik bang, dat ik gefusilleerd zou worden.
Eindelijk kwam er een officier. Hij snauwde tenminste niet. Ik vroeg hem, waarom
men mij tegen alle recht in, hier gevangen hield. Ik liet hem mijn papieren zien. Ik
noemde hem de namen van mijn' broer en zwager, die alle in Buda-Pest hooge ambten
bekleeden. Ik vroeg, wat is dat voor manier, zóó zijn bondgenooten te behandelen.
De officier zag, dat men een blunder begaan had, maakte zijn verontschuldigingen
en liet me vrij.

15 Oct.
Rondloopend door Bern, zou men zich kunnen voorstellen, in een Duitsche stad te
zijn. Voor alle winkels: keizers, kroonprinsen, Hindenburgs, Mackensens, Otto von
Gottborgs, Weddigens. Paul Höcker's verwaande kop ontbreekt ook niet. Boeken
als: ‘Unsre Taten auf allen Meeren.’ Titels de een nog doller dan de andere. Naast
de groote uitstalramen, vol van dat oorlogbrouwsel, een kleiner voor Fransche
producten! Is dit om de neutraliteit toch eenig welgevallen te betoonen? Of is het uit
stijlgevoel, om in overeenkomst te blijven met de zooveel bescheidener Fransche
titels?
Is Zwitserland neutraal? ‘Ja,’ zeggen de Duitschers ‘Duitsch-Zwitserland is
neutraal, maar Fransch-Zwitserland is aan Frankrijk ‘verkauft’ en
Italiaansch-Zwitserland aan Italië. En hetzelfde ongeveer, maar in andere woorden
zeggen de Franschen, een uitzondering makend voor Duitsch-Zwitserland. En op
dezelfde manier spreken ook de Italianen Het is waar, de Zwitsersche regeering doet eerlijk en wanhopig haar best - want
het is een heel moeilijk métier! - neutraal te zijn. Het is ook waar, dat ze hierin
gelukkiger is tegenover het buitenland dan tegenover het uit drie heterogene deelen
samengestelde binnenland.
Wat is eigenlijk neutraliteit?
Want... want... Een regeering kan neutraal zijn: zij vertegenwoordigt aller
meeningen en spreekt door daden. Maar de enkeling? Kan een mensch, die denkt en
voelt en sympathieën heeft en antipathieën, neutraal zijn?
De Zwitser is het tenminste niet. Men behoeft maar de couranten te
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lezen! Om bij de Duitsch-Zwitsersche te blijven (want de Fransch- en
Italiaansch-Zwitsersche toonen dezelfde verschijnselen, maar dan ten gunste der
andere partijen): de ‘Berner Tageblätter’, de ‘Bund’, de ‘Neue Zürcher’ vooral, zijn
Duitsch, Duitsch in 't kwadraat, plus royaliste que le roi, Duitscher dan Kölnische
en Frankfurter.
Maar wat zijn de lagere klassen? Duitschgezind? Het volk, dat niet in couranten
schrijft, ze dikwijls niet eens leest, ‘la grande muette,’ waarop de propaganda nog
niet haar kunsten probeerde, dit niet de moeite waard rekenend, de massa, die zich
door gevoelens laten leiden en niet door gedachten? De Lusitania werd getorpedeerd.
Honderden onschuldige menschen kwamen om. Afgrijzen vervult het. Wat kan het
schelen, of de boot munitie vervoerde...? Al die vrouwen en kinderen.... En het begaan
van zoo'n daad in koelen bloede...
Want vanavond was ik in de bioscoop en daar frappeerde me... Troepen op de
Champs Elysées defileerden aan ons voorbij. Aviateurs stegen op. Men was stil. Daar
rees als een afgodsbeeld uit de diepte Hindenburg op en werd bespijkerd. Men lachte.
De keizerlijke prinsen verschenen op rappe paardjes, eindelooze rijen Pickelhauben...
Toen waren er, die sisten.
Eigenaardig is, dat geen volk zoo trotsch op zijn neutraliteit is als juist de Zwitsers.
‘Is Holland ook neutraal?’ werd me gisteren gevraagd op een' toon, die duidelijk
twijfel verried. En vandaag verzekerde mij er een, dat de neutraliteit van Zwitserland
niet te vergelijken was met de gewezen Belgische. Want België had de hare verkocht,
dat was nu toch wel bewezen... Maar neutrale Zwitser (in mijn opgewondenheid had
ik bijna gezegd: Zwetser), wat is er bewezen? Me dunkt, alleen de daden kunnen nu
bewijzen. Meeningen tellen nog niet, dat is toch klaar. En wat? Dat België viel als
offer van zijn neutraliteit? Is er meer te bewijzen, dan zal het zeker later geschieden.
En door een onpartijdig gerecht! Niet door neutraal, maar door onpartijdig gerecht!
En wat las ik nog meer, ik meen: in de ‘Neue Zürcher’? Dat van alle neutrale
landen - de Scandinavische om hun ligging buiten het eigenlijke krijgsgebied niet
meegerekend, ook Spanje niet - het Zwitserland eigenlijk alleen geweest was, dat
door zijn ferme, zelfbewuste houding zijn neutraliteit had weten te doen eerbiedigen,
waarbij natuurlijk ook niet zonder invloed zijn sterke positie van bergland was. (Laat
het laatste liever het eerste zijn!) Dat bijv. Nederland's neutraliteit onaangetast bleef,
lag alleen aan de eigenaardige bijzonderheid, dat elk der oorlogvoerenden bang was,
den ander een voordeel in han-
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den te spelen. En België en Luxemburg? België had zelf zijn neutraliteit prijsgegeven!
Eigen schuld! En Luxemburg? Zulke landjes - neen, in allen ernst - houden er geen
onafhankelijke neutraliteit op na. Luxe-artikel! Als voor een arme vrouw de eer! Wat is dàt? Pralerij? Eigenschap van lang-geisoleerde stammen, als van joden de
admiration mutuelle?

16 Oct.
Nog een Engelsche is gekomen en werkt den heelen dag van 's morgens negen tot 's
avonds zeven tenbehoeve der Engelsche krijgsgevangenen in Duitschland, een knap
meisje, naar de laatste mode gekleed, onberispelijk, zonder overdrijving, alsof ze
zoo uit de hand van den Schepper kwam: met grijs-zwarte laarsjes, een wijd-uitstaand
waaierrokje en hoog-opgekapt haar met al de krulletjes, die daar bij hooren, elk op
de juiste plaats. Innerlijk is ze als uiterlijk: bewonderenswaardig matter-of-fact, vol
orde in boven- en binnenkamer. Zij heeft niet van die verdwaalde gedachten - dat is
zeker - die onverwachts om het hoekje glurend, ons op de ongelegenste tijden, het
licht voor den neus uitblazen.
Daarentegen de Hongaarsche... Ik houd van Hongaren... Ze hebben een oneindige,
een grenzenlooze weekheid. Hun stem is, als van Russen en Polen ook, vol diepten
van onbewustheid. Ze stroomen over van leven, dat zich zelf nog niet kent. Hebben
ze lang geslapen en gedroomd?... Ze zijn rijk. Maar ze weten het zelf niet. Ze werpen
hun schatten om zich. Wat doet het er toe?

18 Oct.
‘Wat kunnen wij Hongaren winnen door dezen oorlog?’ vroeg mij de Hongaarsche
aan tafel. Eigenlijk is het verboden aan tafel over oorlog te spreken, sinds een
Engelsche al te vrijelijk haar sympathieën en antipathieën verkondigd had. ‘Alle
Menschen können nun einmal nicht Deutsch denken!’ zei Frau Z. en verbood. ‘Wat
kunnen wij Hongaren winnen? Wij haten de Duitschers en wij haten de Russen.
Overwint Duitschland, dan wordt Oostenrijk-Hongarije vazalstaat. Overwint Rusland,
dan moet toch ook de zwakke het gelag betalen: alias Oostenrijk en voor Oostenrijk:
Hongarije. Wij zijn een ongeluksvolk. Wij hebben altijd gegeven en nooit ontvangen.
Wij sterven voor een ander's idealen’ - En doorpratend over den oorlog, over de
Balkanvolken o.a.: ‘Het beste zou zijn, dien heelen Balkan maar op
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te blazen’ - ‘Men moet zijn kinderen niet smoren in de wieg’ philosopheerde ik, ‘men
weet nooit, wat er uit groeien kan. Deze oorlog, dat geloof ik zeker, brengt de
slavische volken naar voren’ - ‘Omdat u het wenscht’ - ‘We hebben niet te wenschen.
De wereldgeschiedenis gaat haar' gang en bekommert zich om onze wenschen niet.
Er gebeurt, wat moèt. Dat volk komt op, dat op dat bepaalde oogenblik de grootste
ontwikkelingsmogelijkheden, niet voor zich zelf, maar voor allen, in zich draagt. Ik
geloof in de slavische volken, in al hun latente krachten, die eeuwenlang onder den
domper, nu bij milioenen en milioenen gewekt, niet meer te domperen zullen zijn,
maar zich baan moeten breken, zich geven aan het groote wereldwerk. Die kracht
wekte Duitschland op, zonder het te willen. Vreemde geschiedenis! - Nieuwe waarden
zullen aan de menschheid gegeven worden. Wat een toekomst! Denk eens aan alles,
wat ze ons reeds gaven in litteratuur, muziek...’ - ‘Iets nieuws?’ - ‘O.a. het verlangen
naar zelfreiniging’...
De Hongaarsche dacht na. En opkijkend: ‘U bent werkelijk neutraal!’ - ‘Neen, dat
ben ik niet’ lachte ik. ‘Ik zou alleen kunnen zwijgen, als het moest’...

19 Oct.
Alles fluistert. Ieder is bang. Waarvoor? Voor wien? Er is een jonge Duitscher, die...
ja, waarom is hij hier? Jong, flink gebouwd en sterk moest hij aan het front zijn. Wat
zoekt hij hier? Of hebben zijn ooren een functie? Vreemde wezens, die ooren van
hem! Als waren ze met zelfstandig leven begaafd... Ze spitsen zich... Van welken
kant komt de wind?... Een loeren... een onbewegelijk-zich-houden - Een trekken Een telephoneeren hier - een telegrapheeren daar... Stelsel met- en zonder draad...
De Hollander uit Antwerpen - hij moest hier door Kocher geopereerd worden houdt angstig den vinger op den mond. Hij heeft de Duitschers schriftelijk moeten
beloven geen kwaad van hen te zullen spreken. En hij is niet zeker, dat die jonge
kwant daar niet om hem is geplaatst. De Turksche generaalsvrouw zwijgt - en dat is
niet haar fort. Maar ze geniet een Turksch pensioen en die jonge man staat haar niet
aan. Alles waarschuwt: wees voorzichtig! Men weet niet, met wien men spreekt...!
De wanden hebben ooren! Praat zacht! - Lieve hemel! dat is verschrikkelijk! Op een'
avond kregen de deuren ooren ook. Op het matglas van het salon teekenden zich de
ezelsooren van den Duitscher af.
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20 Oct.
Waarom is men in Duitsch-Zwitserland toch van zoo'n fellen haat tegen Engeland
bezield? Eigenlijk heb ik het nooit recht begrepen. Want in den goeden tijd, toen er
nog voor pleizier gereisd werd, brachten vooral de Engelschen veel geld in 't land.
Maar vandaag had ik geluk... Luisterend naar een tafelgesprek, ving ik de volgende
redeneering op, redeneering - dat moet ik er bij voegen - van den
middenstands-Zwitser, hotelier en winkelier: ‘Was Engeland niet tusschenbeide
gekomen, dan had Duitschland dadelijk overwonnen, zoowel Frankrijk als Rusland.
De oorlog was al lang ten einde geweest. En wij, Zwitsers, hadden weer geld kunnen
verdienen.’
Werkelijk! Nergens heeft de Duitsche propaganda zulke successen te boeken gehad
als hier in Duitsch-Zwitserland. Ze weet ook zoo handig, den hefboom te zetten in
's menschen zwakheden. En des Zwitsers zwakheid is zoo duidelijk zijn begeerte
naar geld.

21 Oct.
Bern is, wat men een mooie stad noemt: twee armen van de groene, wit-schuimende
Aar snijden haar in drie deelen; bloeiende, villagekroonde heuvels omkransen haar,
als een dikke vlecht het bolle gezicht van een boerenmeisje. Ja, Bern is een
boerendochter... Bazel is een interessante stad, de oude stad der Kaufherren, met één'
blik ten minste langs den Rijn in de wijde verte, vol van dat ouderwetsch-strenge in
zich besloten intellectueele leven, dat, naar buiten het masker toonend van droge
geestigheid, ondanks je zelf, bezighoudt, boeit en trekt. Zürich is de stad van het
werk, van de industrie en de fabrieken, moderne stad, open voor alle invloeden. Bern
is de stad van beren en boeren, door de bergen ingesloten en afgesloten, met iets in
de lucht, dat neerdrukt, iets laags en zwaars in alle verhoudingen.
Bern maakt een' altertümlichen indruk. Of het komt door de vele middeleeuwsche
torens? Of door die bouwvallige huisjes hier en daar, die, met den buik
vooroverstaande, doen denken aan uitgezakte, afgewerkte oudvrouwen-lichamen?
Paleizen zijn er ook... En fonteinen... oude fonteinen, met figuren, naïef, grof,
plomp-grotesk. Onooglijk zijn de straten, waarin ze staan... Keien maken het plaveisel
uit - een dorpsstraat heeft ze op 't oogenblik beter... En die paleizen... Zijn het
paleizen?... Onder de lage en zware arcades zijn werkplaatsen en winkels. Markt
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wordt daar ook gehouden: uitstallingen van vleesch, boter, kaas en groente, waarvan
de luchten blijven hangen onder de oude gewelven..
Ik moet denken aan Bologna en de arcades daar, rank en licht, één met de
prinselijke paleizen...
Neen, niet vergelijken!... Ik ben in Bern!... Ik wil ook niet onrechtvaardig zijn
tegen die oude huizen. Aan den achterkant zijn ze bekoorlijk. Ik zag er groote terrassen
met verweerde balustrades en bloemen, veel bloemen, in tuinen, neergaande tot de
Aar.
Gaat men dan over de Aar, dan is men opeens in het moderne Bern, het Bern van
de villa's en tuinen en breede lanen, in niets verschillend van alle andere moderne
steden.
Neen, ik blijf liever in de oude stad, in het gewemel der nauwe straten, waar het
hartje van Bern klopt, en men toch altijd de kans heeft, nu en dan eens een geheimpje
af te luisteren...
Men moet evenwel zijn' tijd weten waar te nemen. Want loopt men er rond, zoo
tusschen elf en drie, dan bevindt zich straat aan straat in het teeken der etensgeuren.
Het eten is nu eenmaal iets hoofdzakelijks hier, zwaar van gewicht als het gehalte
der spijzen zelf. En een eethuis is een zaak van publiek belang. Als een oorlogsbulletin
prijkt aan de post der deur het menu. Elke dag heeft ook min of meer zijn specialiteit
Zoo is vooral de Maandag aan de Bratwurst gewijd.
Er zijn er eethuizen van allerlei soort en voor allerlei beurs. Behalve de chique en
dure: alcoholvrije, vegetarische, christelijke... Dan zijn er eethuizen voor arbeiders,
studenten, werkende vrouwen enz. enz. In al die gelegenheden krijgt men voor weinig
geld goede maaltijden. Een Volkshaus is er ook. Men eet er en hoort er concerten.
Naast het menu hangt het muziekprogramma.
Trouwens de combinatie van kunst en keuken is in Zwitserland geen zeldzame.
Ik zag het toch met eigen oogen (neen, ik ben niet lichtgeloovig): in Bazel, in de
Kunsthalle, waar permanente schilderij-tentoonstellingen zijn, is tevens een restaurant,
waar men diners à prix fixe kan krijgen... Profanatie...? Wat?... Van kunst of van
keuken?...
In het historisch museum was ik ook. En ook hier trof me de Zwitsersche
afgeslotenheid in heden en verleden. Ook het trotsch-daarop-zijn, de
zelfgenoegzaamheid en het zich-zelf-alleen-voortreffelijk-vinden. Nergens de wijdere
blik in de verte, het open-zijn voor bevruchtende invloeden.
Ze waren zich zelf gebleven door alle tijden: gezond, werkzaam, vrij, maar
bekrompen.
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22 Oct.
Tot mijn' schrik las ik vanmorgen in de courant, dat de Duitsch-Zwitsersche grenzen
hermetisch gesloten zijn. En juffrouw K. en mevrouw R. zijn van plan, morgen op
reis te gaan...

23 Oct.
Sedert een week zijn hier twee Roodekruis-zusters, Deenschen, rossig-blond, met
blauwe oogen en stompneuzen, en met die volslagen hulpelooze uitdrukking als van
kinderen, die aan het bassin gewoon, zich opeens in de volle zee voelen drijven. Ze
zijn gedrukt... Ze spreken zachtjes... Wat scheelt haar?
Eergisteren kwam een van haar - de eenige, geloof ik, die zich in vreemde talen
eenigszins kan uitdrukken - naar me toe. En hortend en stootend kwam het er uit: ze
waren gestrand, totaal gestrand. Wat moesten ze beginnen? Ze kwamen uit Servië,
hadden behoord tot de Deensche ambulance daar. Waardoor dan ook - ze haspelde
iets, waaruit ik niet veel begreep -, ze waren van de anderen afgeraakt. De boot had
haar naar Napels, de trein verder naar Zwitserland gebracht. In Italië was haar het
goud afgenomen en ingewisseld voor papiergeld, natuurlijk niet tot haar voordeel.
Vriendelijk was men er ook niet geweest, eerder wantrouwend tegen al wat
vreemdeling was - Daarna hadden ze door Duitschland hun' weg willen vervolgen.
Maar aan de grens had men geweigerd, haar door te laten. ‘U komt uit Servië? Goed!
Gaat u dan ook maar over Frankrijk en Engeland terug!’ - ‘Maar we zijn neutraal,
behooren tot het Roodekruis’ - ‘Doet er niets toe!’ - Men had haar drie uur gevangen
gehouden, zoodat ze hun' Schepper gedankt hadden, toen haar tenslotte niets ergers
overkwam dan dat ze naar Zwitserland teruggezonden werden. Maar wat nu? De
lachende Duitscher (dat beminlijke, gedienstige jongmensch, u weet wel!) had haar
eerst alles laten vertellen, maar daarna evenmin raad geweten. ‘En uw gezant?’ ‘We hebben hier geen' gezant. We zijn naar den Noorschen gegaan. Maar die zei,
dat hij al genoeg moeilijkheden met zijn eigen landslui had.’ - ‘Lieve hemel! En de
consuls?’ - ‘In Zürich is er een en in Genève. Maar dat zijn Duitschers.’ - Er zal u
dan wel niets anders overblijven dan over Frankrijk en Engeland te reizen’ - ‘We
waren aan de Fransche kanselarij...’ ‘En...?’ ‘Men zei ons, dat onze papieren wel in
orde waren, maar dat men ons toch geen passen kon geven, voordat naar ons
geinformeerd was. We
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hebben toen adressen opgegeven. Maar het ongelukkige is, dat we straks geen geld
meer hebben. Nog een kleine week zouden we hier kunnen blijven en dan nog even
genoeg overhouden, om naar Parijs te komen. Maar... wat moeten we beginnen, als
we niet weg kunnen van hier?’ - En haar gezicht was één en al misère.
Dat was eergisteren... En zie, vanmiddag aan tafel kwam bericht van de Fransche
kanselarij, dat alles in orde was, en dat ze konden reizen, wanneer ze maar wilden.
Ze barstten in tranen uit.
En vanavond zijn ze vertrokken.

24 Oct.
Onze Lieve Heer laat vreemd gewas groeien.
Er was hier aangekomen een barones K., afkomstig uit de Russische
Oostzeeprovincies, niettegenstaande dat Duitsch-sprekend en Duitsch-voelend.
Gisterenavond in het salon verwaardigde ze zich met ons te praten, al spoedig over
den oorlog, heel vrijelijk en naar eigen overtuiging. Ze heeft een souvereine manier,
de dingen te zeggen... ‘België?... Het mocht voor België inderdaad een geluk heeten,
dat de Duitschers er eindelijk eens orde geschaft hadden!’ - Ik zag de opkomende
woede in de oogen der Belgen. ‘Ja, als orde schaffen vernielen is!’ hoonde de jonge
vrouw ‘dan zijn we gelukkig, heel gelukkig’ - Men leidde af. Men begon over iets
anders te spreken. Nu over Griekenland en koning Constantijn. Het leek veiliger...
Jawel! - Daar vertelde de Belg, dat de vorige koning, die immers Fransche neigingen
had, ook den meesten tijd in Parijs doorbracht, niet zooals men beweerd had, door
een' Bulgaar vermoord was, maar door een' Duitscher.
En vanmorgen kwam de barones zich beklagen. Ze had den heelen nacht niet
kunnen slapen, omdat die Belg gezegd had, dat de moordenaar van den vroegeren
Griekschen koning een Duitscher was geweest. Waarop de Hongaarsche kalm: ‘Hebt
u niet eerst de Belgen beleedigd, door over België te zeggen...’ enz. Groote
verwondering van barones K. En slotoverpeinzing: ‘Het is beter, niet over den oorlog
te spreken. Er zijn menschen, die dat niet kunnen verdragen.’

25 Oct.
Waar zijn mevrouw R. en juffrouw K.?

26 Oct.
De Duitschers ‘siegen’, doen niets dan ‘siegen’. Nu ‘siegen’ zij op den Balkan.
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De jonge X. is er vol van. Hij verkondigt het 's morgens aan 't ontbijt Hij kan er niet
over zwijgen aan het middageten. Hij oreert in het salon En hij vindt er een willig
gehoor. Er zijn gaandeweg meer Duitschers gekomen: ze eten hier of correspondeeren
met de Entente-landen.
Hij weet dan precies te becijferen, hoeveel kanonnen al buitgemaakt zijn, hoeveel
soldaten de geallieerden al verloren hebben (waarom becijfert hij niet liever de eigen
verliezen? Hij zou er al licht meer van kunnen weten), hoeveel transportschepen er
in de Middellandsche zee door Duitsche duikbooten in den grond geboord werden
enz. enz. Iederen dag brengt Wolff een nieuw. ‘Niets van waar!’ hoort men roepen
van een' anderen kant.
‘Laten ze verder gaan!’ zei de jonge Belg ‘al maar verder! De wereld is oneindig,
maar zij zijn het niet. Om een wereldrol te kunnen spelen, moet men wereldgedachten
hebben. Wat staat er in de Duitsche couranten te lezen? De oorlog met Rusland moet
voortgezet worden. Waarom? Rusland moet tot revolutie gedreven worden, dat het
eeuwenlang zich in zijn ontwikkeling belemmerd voelt. Wat? Is één ontwikkeling
belemmerd, niet een verlies voor allen? Volken worden stelselmatig ondermijnd,
opdat Pruisen zijn hak op hen kan zetten. En dat volk wil een wereldrol spelen?’ ‘Laten ze nog verder gaan!’ ging hij voort. ‘Voor de geallieerden strijdt een moreele
macht. Zij achtten die macht gering, de Duitschers! Zij was klein en nietig! Nu strijdt
zij tegen hen! Zij groeit met de tijden! En vroeg of laat zullen zij er toch voor moeten
knielen. Wee den overwonnenen!’
‘Hoe vreeselijk moet het zijn!’ meende Seraphine, uit eigen overpeinzingen
ontwakend ‘om nu te sterven en niet te zien, hoe deze oorlog beslist wordt.’ - ‘Zou
hij beslist worden?’ vroeg ik. ‘Misschien niet op militair gebied’ meende de Belg
‘op economisch’ - En Seraphine: ‘Waardoor dan bewezen zou zijn, dat oorlog uit
den tijd is!’

28 Oct.
Juffrouw K. en mevrouw R. zijn in Bern gearriveerd. Ze hebben Pech gehad, het is
niet te ontkennen. Na twee dagen reizens, eveneens met Lissone, in Leopoldshöhe
aankomend, kregen ze te hooren, dat de grenzen gesloten waren. Terug dus naar
Freiburg! Om negen uur den volgenden morgen, toen beide nog in profond négligé
waren - was de politie al verschenen, om te onderzoeken. Onmogelijk! Zelfs de
Duitsche politie moest afdeinzen. Of de dames dan wel zelf wilden verschij-
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nen op het bureau, en om den anderen dag? - Overigens was het eten niet al te goed
en niet te slecht geweest. Bijna geen meel en weinig eieren! Daarentegen hooge
rekeningen en geestdriftige bulletins! Het papier was nog altijd geduldig!

29 Oct.
Van de Hollandsche kanselarij kregen we een' nieuwen pas. Nu naar den Kanonenweg,
naar de Fransche!
Het kamertje was opgepropt vol. Vijf beambten zaten er te schrijven. De menschen,
op elkaar gepakt, zagen er uit als arme zondaars; ze zeiden geen woord, waren
zenuwachtig-gespannen, transpireerden van angst. Misschien dat de gedachte, voor
spion gehouden te kunnen worden, hen aan het eigen goede geweten deed twijfelen?
Wat een lucht!
Juffrouw K. zeeg dadelijk neer op den eenigen stoel, die er was. Mevrouw R.,
minder medelijdend met zich zelf, drong resoluut naar voren - ik achter haar - naar
de plaats, waar op een' hoogeren zetel het gelorgnetteerde heertje zat, die - dat wist
ik van een vorigen keer - de lakens had uit te deelen. We hadden geluk. Na een'
Luxemburgsch student met een Nederlandsch paspoort, kwamen wij aan de beurt.
Het gewone spel van vragen en antwoorden begon. ‘Waar gaat u heen?’ - ‘Waarom
gaat u naar Nice?’ - Een ongeloovig aankijken, als we zeiden, dat het voor onze
diverse gezondheden was. ‘Hebt u een schrijven van den maire van Nice?’ ‘Welneen!’ - ‘Dan kan ik u ook geen pas geven. U moet een schrijven van den maire
hebben.’ We waren beide uit 't veld geslagen. ‘Dat 's ook een koopje!’ beet mevrouw
R. mij toe. ‘Er is geen maire. De maire is aan 't front. Misschien is hij al lang dood!’
In dien nood kwam juffrouw K. opdagen. ‘Mais monsieur, ik ga al twintig jaar elken
winter naar Nice. Iedereen kent me daar. Ik kan u het adres geven van mijn' vriend,
den baron de P... Als u daar wilt informeeren...’ Of het de baronstitel was? Het heertje
verdween: ‘Attendez un moment!’ kwam dadelijk terug ‘Ik zal u de passen geven,
maar ik waarschuw u: u zult de moeilijkheden, die u nu ontgaat, in Pontarlier hebben!’
- Dat was van later zorg. Het heertje schreef ons de passen uit, deed een paar vragen,
die we uit het hoofd moesten beantwoorden, keek bij elken naam een lijstje na, zeker
van verdachte namen, en leverde ons toen aan zijn ondergeschikten uit. Bij den
eersten betaalden we twintig francs, de tweede schreef onze namen in een boek, de
derde vulde een sauf-con-
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duit in en de vierde beplakte al die papieren met onze beelderige photographieën
(van twaalf voor twee francs). Onderwijl werden gesprekken gevoerd, o.a. naar
aanleiding van iemand, die een blauw oog had. ‘Dat komt er van’ lachte er een ‘quand
on fait les noces’ - ‘Je l'ai vu’ vertelde de ander. ‘Une vraie orgie!’ Maar het vierde
mannetje, dat de photographieën opplakte, werkte, werkte en keek niet op en zei
niets. Het was reeds over twaalf en de een na den ander had het lokaal verlaten. Of
de stilte hem wekte - want ook onze praatlust was uitgegaan in die stiklucht van
menschen en zure lijm - hij legde zijn penseel neer: ‘Eenmaal moet er toch een eind
zijn!’ - hij had een trouwhartig, blond gezicht - ‘Het bureau tegenover is toch ook al
gesloten. En daar moet u ook nog zijn! U moet vanmiddag weer komen!’ - En we
hadden gehoopt, vanmiddag te kunnen vertrekken! Vaarwel, hoop!
's Middags scheen de toestand aanvankelijk nog hopeloozer: de trap reeds was vol
wachtende, zich verdringende, zwijgende menschen. Met moeite duwden we de deur
open. Geen mogelijkheid, om ons naar boven te werken! Een dame, herinnerend aan
‘la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf,’ met een geweldige parapluie
gewapend, trachtte ons den doortocht te beletten. Verzet van mevrouw R.! ‘We zijn
hier vanmorgen ook al geweest’ - ‘Mais oui, madame, moi aussi!’ - ‘We zijn toen
zoo goed als klaar gekomen.’ - ‘Mais oui, madame, moi aussi!’ - ‘We behoeven nog
maar alleen in het bureau aan den overkant te zijn.’ - ‘Mais oui, madame, moi aussi!’
- Daarop een nieuwe, krachtige poging om door te dringen. Het hielp niets: de
parapluie werd ons voor de voeten geplant; tot hiertoe en niet verder! Daar verscheen
opeens boven aan de trap het alledaagsche, blonde werkgezicht van het laatste
mannetje. Ik had hem kunnen omhelzen. Hij had een' bundel papieren in de hand.
‘Waar zijn de dames, die ik vanmorgen het laatst heb geholpen?’ - Zijn woorden
klonken als fanfare-muziek. We drongen nu naar boven; het goed recht gaf kracht.
‘Mais oui, madame, moi aussi,’ die ons nu wel door moest laten, sloot zich
onmiddellijk achter ons aan. De parapluie werkte ditmaal in onsvoordeel.
Het volgend oogenblik werden ons passen en sauf-conduits, geteekend, gestempeld,
eindelijk reisvaardig, ter hand gesteld. ‘De namen en toenamen van uw' vader en
moeder?’ Vreemde gewaarwording, hier in die koude atmosfeer die namen te zeggen,
soms nog te spellen! Mevrouw R. en juffrouw K. moesten zich zelfs bedenken. Haar
ouders waren al zoo lang dood.
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En toen we eindelijk met een' zucht van voldoening neerzegen in het rijtuig, riep
mevrouw R. uit: ‘O Heere! Ik heb gezegd, dat mijn vader heette: Pieter Arnoldus.
En hij heette: Arnoldus Pieter.’ - ‘Neen, nu laten ze ons niet door in Pontarlier.’

30 Oct.
Ik heb afscheid genomen van mijn ‘piccolo mondo Bernese,’ van de Turksche, van
de jonge Belgen, zelf kinderen met het kind, van Seraphine, de Hongaarsche, van
Frau Z., de vrouw van den gérant, die nog op 't laatste oogenblik mij voorklaagde
van landgenooten van haar, bezitters van groote hotels aan de Rivière, die gisteren
aangekomen, al maar door gejammerd hadden, dat hun prachtige paleizen, door de
regeering in beslag genomen, nu dienst moesten doen als hospitaal. ‘Ach! Und unsre
guten Bette!’ - Het laatste woord in mijn ooren van Duitsch-Zwitserland, en zooveel
zeggend!
Achter Neuchâtel in een grensplaatsje moesten we onze koffers laten nazien. De
Zwitsers waren niet lastig. Toen reden we opnieuw een oorlogsland binnen. Vreemd!
Welk een verschil! Men zou het niet voor mogelijk houden! We reden een grens over
en we zagen het - elk met eigen oogen. Aan den anderen kant waren de bergen tot
aan den top als met een pluche kleed van zware, donkere dennen overtrokken geweest.
Hier waren diezelfde bergen kaal: door het lichte, korte gras schemerde de grijze
steen. Uit het geheimzinnige, duistere Noorden waren we in het zonklare Frankrijk!
Aan de stations roodbroeken, pratend en lachend in de zon. Pontarlier? Was dit
Pontarlier, het beruchte, door zijn' naam alleen reeds kippevel-opjagende grensstation?
Het was er zoo stil: alleen een paar soldaten klungelden langs 't perron. In de
bagagezaal bijna niemand te zien! Streng was het onderzoek niet. ‘Est-ce-que
mademoiselle est Anglaise?’ - ‘Mais non’ antwoordde ik, met den trots van een
Hollandsche in den vreemde, en vertelde, wat ik wel was.
Daarna werden we in een loods geleid, met tal van kleinere loodsjes er in
afgeschoten. Eén had een matglas en daarvoor zaten deftig, tegen elkaar geen woord
zeggend, een man en een vrouw, beide in 't zwart: zeker uitkleeder en uitkleedster.
Gelukkig, dat er centrale verwarming was! Aan een tafeltje bij den ingang zat een
militair. Gezellig ging het ook hier toe! Zittend op een toonbank of staande, lachten
en dolden allerlei militairen en civielen. Wat hadden we hier te doen? Een
Daniel-in-den-leeuwenkuilachtig gevoel kwam over ons... Daar
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verscheen uit het kamertje met het matglas een officier, klein, niet jong meer, type
van een vroeger militair ideaal, het vloekende, drinkende - herinnerend uiterlijk ook
even aan Vittorio Emmanuele, den vader des vaderlands. Zijn gezicht was rood en
vulgair. Hij deed zijn best galant te zijn en zich te gedragen als een volmaakt cavalier.
Maar innerlijk was hij het niet en dat juist gaf iets gewilds.
Wij maakten ons gereed, hem te volgen. ‘Non, l'une après l'autre.’ Alles lachte.
En mevrouw R. was de gelukkige, omdat ze de voorste was, die met hem in het
kombuisje mocht gaan.
Wat daar verhandeld werd? We zagen den hoed van mevrouw R. oreeren door het
matglas. Lang duurde het onderhoud ook. Als ze ons eens niet doorlieten? Wat dan?
Juffrouw K. zei, dat ze 't dan opgaf. Ik geloofde, dat ik 't dan nog eens over Italië
ging probeeren.
Onze angst was onnoodig geweest. Toen mevrouw R. het kombuisje weer uitzeilde,
zag ik aan het gezicht van den haar volgenden officier, dat alles naar wensch was
gegaan. Mevrouw R. is een knappe vrouw en ze is tweemaal getrouwd geweest en
haar beide mannen waren militair. ‘Moi, je suis content’ zei de officier à la Vittorio
Emmanuele en boog met den uithalenden zwaai van vroeger tijden. ‘Maar ìk moet
ook nog tevreden zijn!’ zei een ander officier en nam ons mee naar boven. Daar
begon een verhoor van alle drie tegelijk, gedurende hetwelk mevrouw R. op heete
kolen zat. Als wij eens andere dingen zeiden, dan zij gezegd had! ‘Wanneer bent u
uit Holland vertrokken?’ De een sprak van den 11den November, een ander begon
te rekenen en kwam er niet uit. Hadden we ons hoofd al verloren? ‘Wanneer bent u
in Bazel aangekomen?’ - Ik was maar één dag in Duitschland geweest; juffrouw K.
en mevrouw R. echter vier, wat weer allerlei vragen uitlokte. - Wat ze in Duitschland
gezien hadden? Soldatentreinen? - ‘Neen!’ - Of ze dan in 't geheel geen militairen
gezien hadden? - ‘Dat wel!’ - Hoe die er uit zagen? - Ze hadden er niet naar gekeken.
- Of ze ook met officieren gesproken hadden? - ‘Neen!’ - Of het de officieren en
soldaten verboden was, te spreken? - Dat wisten ze niet. Wel was op alle stations
aangeplakt: ‘Spionengefahr!’ - Welke regimenten in Freiburg lagen: cavalerie,
infanterie? - ‘Niet op gelet!’ - Of er 's morgens en 's avonds nooit regimenten
uitgetrokken waren om te exerceeren? - ‘O ja... jawel...’ - Welke nummers ze dan
op hun schouders gehad hadden? - ‘Niet naar nummers en schouders gekeken! We
waren veel te bang om te kijken, mijnheer!’ - Of er duurte in Duitschland was? - We
dachten van wel, maar wisten het
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niet. - Of we ook pain K.K. gegeten hadden? - ‘O ja, mijnheer!’ - Of we dat brood
lekker gevonden hadden? - Een scheeve mond - Of we ook wat bijzonders in
Duitschland gezien hadden? - We zeiden van neen (ofschoon we dachten van wel).
Ik kon de gedachte niet van me afzetten, dat deze vragen minder Duitschland dan
wel ons moesten doorgronden. Want zagen we dergelijke dingen in 't ééne land, we
zouden ze ook in 't andere zien. - Of er in Holland gebrek geleden werd? - ‘Gelukkig
niet!’ - Of er duurte was? - ‘Natuurlijk!’ - Wat ze in Holland van den oorlog dachten?
- ‘We verlangen naar vrede, heel erg naar vrede!’ - Hoe de stemming er was? - Een
kort weifelen. ‘We weten, aan welken kant we op onze hoede moeten zijn.’ - Een
fijn glimlachje speelde om de lippen van den officier. Hij keek eens in zijn papier,
beet op zijn pen, knabbelde aan zijn' knevel, staarde hulpeloos naar ons en vervolgens
weer naar het papier, schreef iets op en was toch niet tevreden. Eindelijk liet hij ons
gaan. Om half vijf konden we onze passen halen.
In dien tusschentijd konden we naar beneden gaan en ons aan koffie laven. Het
was een donkere, ongezellige ruimte, een echt Fransche wachtkamer, want de
Franschman, huiselijk en spaarzaam, reist weinig. Hier vertelde mevrouw R. ons
haar wedervaren. Eerst was de officier met haar in het kombuisje alles behalve
voorkomend geweest. Hij was heftig uitgevaren tegen onze regeering, die, naar hij
beweerde sympathieën voor Duitschland had, uitvoer begunstigde en smokkelhandel
met een luikend oogje toeliet. Insinuaties ook tegen de koningin die een Duitscher
getrouwd had. Maar, mijnheer, dat was lang vóór den oorlog!
Om half vijf kregen we onze passen. Gelukkig! Want zonder die waren we
hulpeloos als kinderen. We konden geen kaartjes krijgen, onze bagage evenmin over
laten schrijven, zelfs niet telegrapheeren om kamers in Dijon. Groote herrie was er
aan 't loket. Lange rijen van soldaten, met bundels op ruggen en in handen, van
vrouwen en kinderen omringd! Kwam men niet in botsing met het een, dan met het
ander. Terwijl men ons geld teruggaf aan 't loket - helaas, veel! - reikten anderen
daarover heen hun papieren in. Menschen schreeuwden. Ik vroeg, waar onze bagage
moest worden overgeschreven. Een handbeweging in onbestemde richting! Op dat
oogenblik ging ons hoofd er van door. Ik zegende de juffrouw - en zal haar altijd
zegenen -, die toen zoo goed was, ons den weg te wijzen.
Hijgend en duizelend kwamen we even op 't nippertje in den coupé,
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waar juffrouw K. en bagage reeds wachtten. Wat een voorhistorische inrichting daar!
Geen retirade, een flonkerend acetyleen-lichtje ergens hoog in de zoldering. Een
glazen streep tusschen de verschillende compartimenten! ‘Die dingen zijn in D.
beter!’ zei mevrouw R., voorzichtigheidshalve niet Duitschland zeggend.
Om ongeveer negen uur waren we in Dôle. Meer dan een uur tijd!... Misschien
zouden we wat kunnen eten?... Weer zoo'n donkere, ongezellige ruimte! En vuil ook!
Juffrouw K. bestelde een bord linzensoep. Ik nam een glas vermouth. Maar nauwelijks
had ik iets daarvan gedronken, of ik begon te draaien. Uit beî mijn oogen ontschoten
lijnen, door cirkels verbonden... al meer cirkels... En die cirkels begonnen te draaien...
Mijn hoofd, duizelend, suizebollend, viel voorover op de tafel - Mijn oogen vielen
toe... Mijn gedachten dreven weg...
Toen ik opkeek, zat juffrouw K. nog steeds op haar linzensoep te wachten.
Mevrouw R. gaapte. Een paar militairen aten en dronken en spraken gedempt, zeker
onder invloed van de twee of drie naargeestig schemerlicht verspreidende gaspitjes.
Ene conducteur kwam binnen: veertig minuten vertraging. Wij waren te moe, om
ons er veel van aan te trekken.
Om half twaalf stapten we eindelijk weer in. Ditmaal in een D-trein vol militairen.
In onzen coupé lag een slapende brancardier, die zeker in langen tijd geen bad gehad
had, tenminste... ‘Est-ce-que nous sommes ici en première?’ riep iemand met
opgetrokken neus. Men had evenwel niet den tijd, om kieskeurig te zijn. In een
oogwenk was alles bezet door officieren, die dadelijk in slaap vielen. In den gang
verdrongen zich militairen van allerlei rang. Hoe keurig zagen ze er uit! Hoe nieuw
nog het leer! Ze schenen alleen heel moe...
Om en bij één waren we in Dijon. Geen enkele kruier aan het station: we moesten
zelf onze negen stuk handbagage uitladen. Een conducteur hielp ons gelukkig dragen.
En buiten stond de omnibus van La Cloche. De hoteleigenaar was nog op en gaf ons
onze kamers. Het was koud en diep in den nacht. En hij zuchtte over den oorlog en
het personeel, dat er niet was...

31 Oct.
Vanmorgen, niet al te vroeg, werd ik wakker.
Ik herinnerde me, dat ik gisteren neergeploft was als een zak vol aardappelen.
Roerloos had ik gelegen in zwaren slaap, duister en zonder droomen. Ik was nu, ja
uitgerust... Maar had ik me niet voorgenomen
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iets van Dijon te zien, ik geloof, ik had me nog eens omgedraaid en een ander slaapje
geprobeerd. Nu stond ik op. Een bad verfrischte me. Ik ontbeet en hoorde van mijn
reisgenooten, dat om twee uur de reis zou voortgezet worden.
Toen wandelde ik rond door het hertogelijk Bourgondische Dijon, eens de hoofdstad
van het groote rijk tusschen Maas en Rijn, waartoe ook ons lage land behoord had,
het uiterste Noorden vormend. Ik had me verheugd, kerken te zien, Gotische kunst
- hoe hield ik van Gotiek! -; ik genoot ook: daar was een hof in het paleis van Jean
sans Peur... een trapje... een oude keuken... Maar... maar... deze tijd was te machtig.
Je kon je niet terugtrekken... De golven kwamen en namen je mee... Met veel meer
eerbied dan tegen die kerken zag ik op tegen de hospitalen, de huizen ingericht voor
refugiés, de kazernes, de dépots... Meer dan al het andere interesseerden mij de
soldaten. Veel Alpenjagers zag ik, met pieken en houweelen. Sommigen zagen er
vermoeid uit, zaten nog onder de modder. Roodbroeken waren er ook! Lange,
gespierde gestalten! Waren dat de kleine, physiek minderwaardige Franschen, waarvan
vóór den oorlog zooveel gebazeld was? Of had men studies gemaakt alleen in Parijs,
die broeikas, die de krachten uittrekt en de zenuwen blootlegt? Niet in de provincie!
Hier was nog echte Fransche kracht!
Om twee uur zaten we weer in den trein, opnieuw in een' coupé vol officieren, die
beleefd dadelijk opstonden, hun cigaretten wegwierpen, ons de beste plaatsen
aanboden en door middel van touwtjes de gordijntjes op en neer lieten huppelen. Ze
spraken niet, ook niet onder elkaar. Tegenover me zat een artillerie-officier met een
scherp intelligent gezicht. Hij scheen aanteekeningen te maken in een notitieboekje.
Toen ging hij voor 't raampje staan in den gang. Een jufje, een van die ‘oiseaux’, die
in oorlogstijd rondfladderen als vleermuizen in 't donker schoot uit een' anderen
coupé en kwam naast hem staan. Hij ging onmiddellijk weg. Aan een der stations
had hij een ontmoeting met andere hoofdofficieren. Opgewonden kwam hij terug en
bleef rusteloos heen en weer loopen.
Veel soldaten overal! Roodekruis-zusters voorzagen hen van dampende koffie en
broodjes. Ze schenen zich heel wel te voelen. Vroolijk lachend en stoeiend rolden
ze den trein in.
Eindelijk! Marseille! Het was half één! In hotel Terminus, niettegenstaande we
uit Dijon getelegrapheerd hadden, zelfs geen badkamer vrij! Evenmin een rijtuig!
En maar één kruier! Er bleef dus
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niets over dan een deel van onze bagage zelf op te nemen en naar een hotel te zoeken.
Bovendien regende het, dat het goot! In hotel Splendide ook al geen plaats. Alles
overvol van Engelsche officieren! Ik was nu in een stemming geraakt, waarin al wat
verder mocht komen, onverschillig zou laten, afglijdend als langs een imperméable...
Zag ik daar een rijtuig? De portier van Splendide floot; hij was beminlijker dan zijn
collega van Terminus, die ons de deur voor den neus dicht deed... Werkelijk, het was
leeg en kwam en nam ons allen op: ons en de negen stuk bagage. De karos was zeker
heel oud (in den oorlog blijft gewoonlijk het beste niet achter) en zat bedenkelijk los
op haar onderstel, want we zwiepten met onrustwekkenden zwier van links naar
rechts en van rechts naar links. Goddank! daar stonden we stil! Hotel Astoria! Geen
licht nergens te zien! De koetsier belde en belde weer. Een dikke grommelende en
waggelende man - ook al los op zijn onderstel, ook al in de oorlogszeef achtergelaten
- deed open... Drie kamers? - Onmogelijk! Hoogstens één kamer met twee bedden
konden we krijgen - ‘In God's naam, laten we 't maar nemen!’ zei mevrouw R. ‘Alles
is beter dan den nacht in dit rijtuig door te brengen.’ Toen verloor juffrouw K. nog
haar beurs, die eindelijk, na veel zoeken, teruggevonden werd in haar windkussen.
En tenslotte kregen we toch nog elk een kamer in een nagenoeg leeg hotel.
We waren echter te moe, om te slapen dien nacht.

1 Nov.
Tegen den morgen moet ik toch geslapen hebben, want de zon wekte me. Ik stond
op en zette de balcondeuren wijd open. Een zachte, zoele, kruiderige Zuiderlucht
stroomde de kamer binnen. Wat een zaligheid!
In het salon, nu geimproviseerde eetzaal, trof ik mijn reisgezelschap reeds. Vreemd
zag het er uit. Op een rieten tafeltje stond het ontbijt. De eigenaar zelf had het
gebracht. Waar het vandaan gekomen was, wist niemand te zeggen. Maar niet uit de
hotelkeuken. Ook deze eigenaar zuchtte over den oorlog en al het personeel, dat hij
niet had... In een huurrijtuig reden we naar 't station. Geen kruier! Weer self-help!
Op de perrons massa's Engelsche officieren! Druk vervoer van bagage! Alles voor
Saloniki!
Weer kostte het moeite, een plaats te vinden. De trein, zelfs de eerste klas, was
vol van die jufjes, die als vlinders overal zijn, waar maar bloem en honig is. Nu
hadden ze echter meer van hondjes aan een touwtje. Want met haar reisde een oude
heks, met vleiende manieren,
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overdekkend een fond van groffe materie: madame de Mont Athos, die nu en dan in
onzen coupé verscheen, om eens te zien, hoe haar ‘jeunes filles’ het maakten. Het
waren leelijke mormels. Haar charme was zeker de goedkoopte. En de union de force.
Maar in Toulon zag ik een tooneel... Een vrouw in zwaren rouw haalde een' man
van den trein, een' officier... Ze vielen in elkaar's armen en kusten elkaar keer op
keer en de tranen stroomden beiden over de wangen en ze kusten elkaar opnieuw...
Hij was zeker de vader en zij de moeder van een' zoon, in den slag verloren. Ze lieten
elkaar niet los. En het publiek keek toe. En in aller oogen stonden tranen...
Om twee uur waren we in Nice en aan 't eind onzer reis. Gelukkig!
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Stille balladen
door Jan J. Zeldenthuis
Aan Mevr. Bastiaanse
in vriendschap opgedragen

Opdracht
Als een groen eiland in het wijde vlak der zee,
Het heft zich even uit het eindelooze vloeien
Der weeke golven in een onverwacht òpbloeien
Van weiden schoon en boomen rijzend boven ree;
Als een groen eiland, dat de zwerver plots'ling ziet,
Beeld van in rust vergeten en verrezen leven,
Schoonheid aan 's werelds went'lend woelen stil gegeven,
Een wond're heffing voor het wijkend, grijs verschiet:
Zoo zij deez' krans van verzen in den vreemden dag,
Reeds menigmaal zond zij vertroosting tot verwachten,
Wanneer de lange nacht mijn zorgende gedachten
Gevangen hield in zijn zoo wreed en wiss'lend rag.
En, mocht er een der velen, eenzaamheid ten spijt,
Het woelig leven van den ruigen dag verkiezen,
En eindelijk zich zelve daar toch weer verliezen,
Zoo zingt voor hem dit lied in rusteloozen tijd.
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I
‘Es schienen so golden die Sterne...’
von Eichendorff
Twee zwervers door 't lokkende leven,
Zij zongen een avond bij mij,
Nog is mij de schoonheid gebleven,
Al ging ook hun vreugde voorbij.
Zij zongen van zon en van zomer,
De weelde van menig prieel,
Waar eind'lijk de zwervende droomer
De rust vond in 't teeder gestreel.
Zij waren zoo vrij als de wind en
Zoo eenzaam als 't licht van de maan;
En wát ook hun harten beminden,
Steeds waren zij verder gegaan.
Zoo zongen zij al hun verlangen
Den avond daar trotsch tegemoet:
Het maanlicht vervloeide in die zangen
Van wereldschen, vurigen gloed.
En, zwervers in 't wondere leven,
Toen wisten wij samen niet meer
Dan 't lied door dat leven gegeven
In schoonheid zoo sterk en zoo teer.
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Geen bitterheid zocht meer 't verlangen
Naar 't mateloos leven, dat rees
En de na-nacht zong in zijn zangen
Van de extaze daar zonder vrees.
En nu ik herdenkend mag staren
Naar de aarde vol maan-heldere pracht:
Hoor 'k juichend en teeder dit klare:
Nog eenmaal dien zomerschen nacht!
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II
Er blijft in mij een vreemd verlangen
Om ver, héél ver van hier te zijn,
Door ban van eenzaamheid gevangen
In avondlijken schijn.
De zon zinkt altijd weder achter
De purp're kim en vindt de rust,
Maar in mij rijst de bange klacht er
Van die heel vreemde kust.
Ik weet een wereld achter deze
Dagen-vergrauwde tijden heen,
Waar ook mijn hart in rust zal wezen
Als voor een lang verleên.
Daar zal mijn lied den dag vergeten,
Die mij als anderen deed zijn,
Een dood-zwak mensch met een geweten
Als schaduw achter schijn.
Daar zal ik zelve zingend vinden
De schoonheid van die vreemde kust,
En ziel, die dat alleen beminde,
Haar eindelijke rust.
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III
Zij reden samen den heuvel af,
De lange lanen zwijgend tegen:
Herinnering zong langs de wegen;
Zij reden samen in dapperen draf.
Zij lieten achter den heuvel-kling
Het schoone land, waar altijd weder
De morgen-zon verrees zoo teeder,
Als zonk zij nimmer achter den kling.
De paarden draafden daar naast elkaar,
Er werd geen enkel woord gesproken:
In eigen leven weg-gedoken,
Reden zij eenzaam daar naast elkaar.
Een goud-geel berken-blad viel af en
Bleef even rusten op heur haren,
Zij zag zijn donker aanschijn klaren
En trillend sprak er zijn stem: ‘Ik ben
Met U zooals nu dat berken-goud,
Samen gelukkig na ons scheiden
Met heel het leven voor ons beiden,
Als morgen-zilver met 't laatste goud.’

Groot Nederland. Jaargang 15

172
De paarden draafden daar naast elkaar,
De wereld lag in stil verwachten,
Als zonder leven en gedachten
Met dag en nacht zwijgend naast elkaar.
Zij hadden elkaar de hand gereikt,
Zij wist, dat hij niets had verloren,
Hun beider lot had uitverkoren,
Waar ieder bewegen wiekt en wijkt.
Zij reden samen den heuvel af,
Hun liefde zong de verten tegen:
Verlangen dreef er langs de wegen;
Zij waren samen in dapperen draf.
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IV
‘Das Wasser rauscht’....
De schepen voeren langzaam door den stroom,
De wind dreef stil in hoog-geheschen zeilen,
Als zocht hij in het bolle bruin zijn heil en
't Verlangen van zijn vuur'gen zomer-droom.
Vreemd-koel begeeren ging door 't water heen,
In siddering van diep-bewogen leven,
Het zonnelicht had spelend zich gegeven
In sprankel-spel dien middag daar, alleen.
En wat nog droomde aan stillen water-kant,
Vond het verlangen weer in rust te zweven
Door dat zoo koele en eindelooze reven
Van 't donker-goud-zilver in wachtend land.
De schepen voeren statig door den stroom,
De wind bleef staan in hoog-geheschen zeilen,
Tot eindelijk de middag vond zijn heil en
Laat-zomersche rust in den ouden droom.
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V
...‘Ein Kind voll Wehmut und voll Treue’...
Novalis
Wasch vroeg uw oogen met morgen-dauw,
Laat tot Uw ziel de leeuw'rik zingen:
De dag is jong en die héén-gingen
Liggen ver achter het hemel-blauw.
Laat in uw leven het wond're lied,
Dat tot Uw leven zingt maar ruischen,
En als een echo weder suizen
En glanzen voor een hoog-wijkend verschiet.
Wees als een kind, dat in ouden tijd
Het gouden boek terug mocht vinden,
Dat ouder wijze zoo beminde
Dat hij 't hergaf tot onsterf'lijkheid.
Oneind'ge wijsheid voor wie begrijpt
Dat leven meer is dan begeeren
En zelfs de zoetste vreugden keeren
Tot smaad'lijk leed, als het leven rijpt.
Keer met mij tot de verloren schat,
Gij, die mij leven zijt in 't leven,
Mijn ziel is U in rust gegeven
Zooals geen ander haar vreugden had.
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En vind haar met mij als onbewust
Wij heel de wereld om ons weten
Als eenig beeld, waar wij vergeten,
En in 't oneindig zijn enkel rust.
‘Ik heb U lief!’ zij dit het accoord,
Dat ons door 't leven heen zal leiden,
Met rust en schoonheid rond ons beiden
Waar ons dit voor eeuwig toebehoort.
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Maurice Barrès.
Een poging tot psychologische verklaring
door Johannes Tielrooy.
Voor prof. GUSTAVE COHEN.
‘.... on ne connaît rien des hommes par leurs raisonnements, mais en
s'ingéniant à partager leur sensibilité’.
L'Ennemi des Lois.

(Slot.)
Een kentering in Barrès' zieleleven is dan ook komende. Wat hij in dit boek hier en
daar nog bewere, en misschien zelf nog mag gelooven, cultuur van het eigen ik is
voortaan slechts op één bepaalde, nieuwe wijze bevredigend voor hem. Een
(wijsgeerig) idealist is hij nog steeds, in den tijd dat Un Homme libre ontstaat. Schrijft
hij niet in een opstel van 18881) dat het uiterlijk leven bij analytici als hij gering is
‘in vergelijking bij de diepten van hun wezen die zij voortdurend beschouwen’? Een
individualist die zich naar vermogen wil uitleven blijft hij eveneens; Un Homme
libre spreekt in dit opzicht duidelijk genoeg. Men ziet: dezelfde geesteshouding als
ten tijde van Sous l'aeil des Barbares.
Maar de sécheresse die in dat boek reeds tot uiting kwam is niet overwonnen. Het
is duidelijk dat de rekening voor de periode van Un Homme libre als volgt is op te
maken: de ‘methode’ bleek slechts tijdelijk doeltreffend; nauwelijks heeft hij zijn
ziel gevoerd tot zalige emotie, of deze lijkt hem vaag en voddig; de winst door
verruiming en verrijking bleek niet duurzaam, nauwelijks heeft Lotharingen of
Venetië hem kennis en verhelderd begrip van zichzelf verschaft, of een koortsachtig
jagen naar nieuwe kennis, nieuw begrip, nieuwe ontroering bevangt hem. Eenheid
en bestendigheid

1) Later onveranderd opgenomen in Trois stations de psychothérapie.
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ontbreken aan zijn zieleleven. Er zijn ‘zondige’ gedeelten in hem, zegt Philippe zelf,
die zijn emotie telkens verstoren, die slechts ‘in de wereld’ bevrediging zouden
vinden. Een leven van de daad is wat zij eischen; en hij besluit het hun te geven.
Daarin wellicht zal het ik zichzelf terug vinden. Door te handelen zal het blijken
of het ik inderdaad - zooals Barrès zich dikwijls afvraagt met vrees - aldoor vervloeit....
Want deze vraag vervult hem na Un Homme libre geheel. Heeft het ik een inhoud?
Vindt de psycholoog, na ontleding van al wat aan onze ziel van buiten af is toegevoerd
en wat zij nog voortdurend in zich opneemt, eigenlijk nog wel een vaste kern, een
laatsten ondeelbaren factor dien men de persoonlijkheid of het ik zou kunnen noemen?
Is de ziel niet anders dan een samenstel van stoffelijke en geestelijke krachten - of
is zij een vast en onafhankelijk middenpunt, waaromheen zich allerlei van buiten
komende toevoegsels kristalliseeren? Dilemma - overigens reeds door Taine gesteld
en opgelost - waarvan de overweging mede oorzaak is geworden van de gevoelens,
gedachten en daden, die zijn weergegeven of aangeduid in Barrès' derde groote boek,
Le Jardin de Bérénice (1891).

Le Jardin de Bérénice: van dilettant tot fanaticus.
Mede, maar niet uitsluitend. Alles in karakter en uiterlijke omstandigheden leidde
Barrès in die dagen tot een leven van actie. Nerveus en tenger, broos van uiterlijk,1)
was hij toch innerlijk zeer veerkrachtig, zeer energiek, vol zelfvertrouwen en... vol
ijdelheid. Een kostbare factor voor succes, deze laatste eigenschap! En men kan hem
er gerust van verdenken dat hij zéér met zichzelf was ingenomen; hoe anders zou hij
zich vermeid hebben in het complaisante gespeel met eigen ziel van zijn twee eerste
boeken? En wel zeer moet hij overtuigd zijn geweest van eigen geesteswaarde, hij
die (een jaar na Le Jardin) schreef dat hij alles wat niet de ware Roem was, maar
slechts bekendheid of geachtheid, beschouwde als ‘ontbloot van belang’.
Niet ten onrechte overigens kende hij zichzelf een groote kracht toe. Onverstoorbaar
en onvermoeid in alle bezwaren, hooghartig

1) Naar de beschrijving van den heer Byvanck, die hem in dien tijd ontmoette.
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en zelfbewust in zijn optreden, had hij een zeer sterk persoonlijk overwicht op
anderen. Algemeen beschrijft men hem als een onweerstaanbaar charmeur - ondanks
zijn hooghartigheid. Onfeilbaar voorschrift! Anderen eerst licht beangst te maken
door hooge koelheid en strakken trots, en dan, in het gesprek met elk hunner
afzonderlijk, zich belangstellend, toenaderend, innemend te betoonen! Moest niet
ieder op zijn beurt wanen, alleen-van-allen uitgezonderd te staan in Barrès'
toegenegenheid en achting?
Barrès wist wat hij deed - en hij weet het nog steeds. Hij ziet de bezwaren en de
moeilijkheden en hij weet ze te overwinnen. Ja, hij zoekt de moeilijkheid om de
vreugde der overwinning. Hij is een kracht die naar emplooi zoekt - en dat alleen
om groot te zijn, zich groot te gevoelen. Want dit, te gevoelen, te vibreeren, blijft
hem hoofdzaak.
Hij slaagde, in dien tijd. Zijn boeken werden verkocht, de couranten vroegen hem
om artikelen. Zelf reeds welgesteld, trouwde hij met een gefortuneerde vrouw. Hij
triumfeert...,
Maar hij wil meer. Uiterlijke omstandigheden, karakter, dieper zieleleven, alles
drijft hem er toe zijn schoone geestelijk dilettantisme prijs te geven voor groote en
rechtstreeksche actie.
Toch aarzelt hij nog wel. Het beschouwende bestaan van den dillettant die het
gewone menschenleven laat voor wat het is, die het met een geringschattenden,
geamuseerden blik aanziet en er zich dan glimlachend en medelijdend van afwendt,
heeft een wel streelende bekoring.... ook voor hem die het toch nooit geheel, met de
evenwichtige gematigdheid van den echten dilettant heeft kunnen genieten. Evenals
andere dilettanti vindt hij de daad soms wel leelijk en de inspanning die zij vordert
toch te bezwarend in vergelijking bij het problematische nut. Evenmin als voor hen
zijn voor Barrès daad en droom steeds te verzoenen en met Baudelaire zegt hij
somtijds nog:
Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait
D'un monde où l'Action n'est pas la soeur du Rêve’.

Toch aarzelt hij dus nog, en zeer geestig is zijn aarzeling uitgedrukt in een brief dien
de Philippe van Le Jardin zich geschreven denkt door Seneca den philosoof aan den
Herrezen Lazarus. Deze vraagt zich af of hij naar Gallië zal gaan om daar het
christendom te prediken. ‘Gij moet wel overwegen’, schrijft hem Seneca, ‘of het
voor u een genotrijker levenswijs zal zijn met de dames uw zusters naar
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Gallië te vertrekken om er als geestdrijver werkzaam te zijn, dan om u met Nero aan
ironie en dilettantisme over te geven’.
Maar Philippe's keus is gedaan. Hij zal geestdrijver zijn... als men het zoo noemen
wil. Als fanaticus zal hij zich het meest intens voelen leven; als man van de daad zal
hij zich blijvende ontroering verzekeren.
En waarop de verlossende daad zich zal richten wist men al sinds Un Homme
Libre: heeft Philippe niet, toen hij zichzelf zocht, zijn vaderland gevonden? Een diep,
verteederd, en ook zeer nederig gevoel van eenheid met de volksziel - niet alleen
met de Lotharingsche, maar nu ook met de Fransche - ziedaar wat zijn natuurlijke
evolutie hem schenkt als een verblijdende, geruststellende en verreinende gave schenkt aan Barrès zelf, want behoef ik er nog den nadruk op te leggen dat Barrès
en Philippe éénzelfde persoon zijn?
Wel is Barrès dus aan de dilettanten verwant, maar met hun fijnheid van geest zal
hij verbinden wat hun ontbreekt: kracht. Hun bezwaren zal hij niet tellen. Uit liefde
voor de volksziel komt men die te boven. Door liefde gedreven vindt men een modus
vivendi, ook in het actieve en strijdende leven der ‘wereld’.

Le Jardin de Bérénice: de volksziel.
Op zeer oorspronkelijke wijze wordt de volksziel gesymboliseerd in de figuur van
Bérénice. In allerlei opzichten is zij als het volk zelf waaruit zij voortkomt. Het is
een klein meisje, dikwijls onredelijk beangst, halfonbewust; dat soms uit
onwetendheid, nooit met opzet zondigt, en dat in haar onderbewustzijn een grooten
schat aan goedheid, eenvoudige opofferingsgezindheid en trouw bergt. Zij is het
product van haar omgeving en opvoeding. Evenals de 15e-eeuwsche kunst te midden
waarvan zij is opgegroeid - haar vader was suppoost in een provinciaal museum zijn haar gevoelens schraal en gracieus. Zij is naïef-zinnelijk en houdt van mooie
dingen. In het museum hadden muurtapijten gehangen, waarin middeleeuwsche
zinnebeelden van Eer, van Belangeloosheid, van Eenvoud waren geweven; maar Eer
was een weinig vervaagd.... Een schilderij dat Jezus voorstelde had haar de
Opofferende Liefde geleerd.
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Als Philippe kennis met haar maakt, heeft zij een geschiedenis; gelijk Frankrijk een
nobele geschiedenis heeft als Barrès zich keert tot zijn volk. Zij heeft liefgehad, en
haar minnaar is gestorven. Sindsdien is zij één en al ontroering; één durende,
melancholische staat van emotie is wat Philippe in haar bekoort. Immers die is het
teeken van haar natuurlijke, onberedeneerde gevoeligheid en van haar trouw. Zij
heeft traditie. Er is één lijn in haar gevoelsleven. Zij laat zich niet verwarren door
het verstand; en ook de ziel van het volk, de ziel misschien van de geheele
menschheid, kent de waarheid beter dan onze rede. Als Philippe Bérénice aanziet,
haar begrijpt en doorvoelt, beseft hij ‘met een wonderlijke zekerheid de oneindige
macht, de ontembare energie van de ziel van 't heelal, die nooit door koude wordt
bevangen, die onder geen grafsteen wordt ontmoedigd en die elken dag herleeft.’
Zooals zij Philippe verteedert doordat zij onbewuste kracht genoeg heeft om niet te
vergeten, zoo is de Fransche volksziel ontroerend en vooral sterkend doordat zij,
ondanks alle verstandelijke inwerking van ambtenaren en slechte politici, uit eigen
kracht een traditie voortzet van sierlijke gevoeligheid en eenvoudigen, onbewusten
adeldom.
Die genegenheid tot het volk nu, die liefde voor al het natuurlijk levende, maken
het Barrès in dien tijd mogelijk de practische politiek te kiezen als het gebied waarop
zich zijn drang naar de daad zal uitleven. Ziedaar een beslissende stap voor den
eleganten egotist... Hij wordt practisch politicus. Waarom tenslotte ook niet? meent
hij. Er is immers weldadige politieke actie geweest: Bonaparte die de beginselen der
Revolutie verbreidde, de beweging van 1848 (las hij niet Michelet met vervoering?),
het socialisme....

Le Jardin de Bérénice: een modus vivendi.
Toch levert juist in de politiek het vinden van een modus vivendi ernstige bezwaren
op, in 't bijzonder voor den volgeling van Renan, voor den scepticus die Barrès in
zijn twee eerste boeken, behalve dan ten opzichte van het eigen ik, toonde te zijn.
Hoe zal een scepticus zijn overtuiging dat eigenlijk alle.... overtuigingen aanvechtbaar,
want geheel persoonlijk zijn, overeenbrengen met de noodzakelijkheid om één
politieke leer trots alles aan te hangen? Nog sterker, hoe zal de scepticus er toe komen
het goede recht
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van zijn politieken tegenstander, dat hij toch tot op zekere hoogte inziet, in den
politieken strijd beslist en luide te ontkennen? Philippe ziet de beide moeilijkheden
zeer goed, en niettemin acht hij ze beide oplosbaar, ook voor den denker. Juist voor
den denker; immers leert niet de philosophie (van Hegel b.v.) dat geen enkele
bewering de volledige waarheid uitdrukt? Dat elke bewering, elke leer een der
aspecten van de waarheid vertegenwoordigt? Maar dan is het ook noodzakelijk dat
wij onze eigen leer tot volle, krasse uiting doen komen.... want anders zou immers
een der aspecten van de waarheid ontbreken en zou aan deze tekort worden gedaan....
Tot krasse uiting; zeker, volkomen hebben wij het recht onzen tegenstander uit te
schelden, en hem zelfs, tegen beter weten in, allerlei ondeugden toe te schrijven;
want alleen hierop komt het aan dat wij naast hem een plaats veroveren en dat onze,
betrekkelijke waarheid met haar volle kracht worde geopenbaard.... De tegenstander
zal van zijn kant hetzelfde doen. Wij moeten hem daarom niet sparen; hem, zoo niet
te vernietigen, dan toch op zij te dringen is de hoofdzaak; en als de goede, wijsgeerige
redenen die wij in ons binnenste voor deze overtuiging koesteren bij toeval niet
geschikt zijn om den volke te worden meegedeeld, welnu.... laat ons dan redenen
verzinnen, b.v. dat onze tegenstander een dronkaard is, of een oplichter! ‘Il faut avoir
une pensée de derrière, et juger de tout par là, en parlant cependant comme le peuple’1).
Kleine, en zelfs groote onoprechtheden moet men zich weten te veroorloven, omdat
de wereld ze nu eenmaal vordert; dit is een onvolmaaktheid van de wereld waaraan
men zich maar moet zien aan te passen.
Zoo tracht de jonge Barrès de voor velen onverzoenbare tegenstelling tusschen
Daad en Droom toch te verzoenen. Zijn rijke gedachte- en gevoelsleven, dat hij deelt
met Renan en de andere dilettanti, geeft hij niet op; maar tegelijkertijd, opgestuwd
door eigen energie en élan, verheft hij zich erboven, wordt zich bewust van zijn
machtige persoonlijkheid, en besluit haar te voeren tot de daad. Voortaan zal hij een
kracht zijn die voortgaat en er... in stilte het hare van denkt.
Er is iets eigenaardig dubbels in die houding. En inderdaad: Barrès is dubbel. Had
hij niet van zijn jeugd af die beide neigingen:

1) Pascal.
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te droomen en te handelen, in even sterke mate in zich gevoeld? Ik heb eigenlijk nog
niets van hem gezegd dan dat. Alles wat hij deed of dichtte was uiting van een dier
neigingen of van beide. Maar de gelijktijdige aanwezigheid dier twee neigingen in
zijn ziel had zijn karakter een bijzondere plooi gegeven. Als droomer zoekt hij
zichzelf, maar weet dat de wereld het niet duldt. Toch kan hij de wereld als man van
de daad niet missen: daarom neemt hij tegenover haar een houding aan. Hij heeft
een geheime bijgedachte. Met Renan herhaalt hij dat men ‘aan de goden van het
Keizerrijk moet offeren’, al gelooft men er zelf niet aan, en veel meer dan Renan
past hij het toe. Hij gelijkt op den Julien van Stendhal, die geen scrupules kende
wanneer het er op aankwam zich in een vijandige wereld te verwezenlijken. Julien
had de verontschuldiging van de armoede en het ongeluk: Barrès verontschuldigt
zich in de eerste plaats met de overtuiging dat zijn zelf-realisatie ten goede zal komen
aan de schoonheid en aan het land; en dan ook met de fatale noodzakelijkheid om
tot zelf-exaltatie te geraken. Want die blijft voor den verstokten individualist toch
altijd een hoofdzaak. En ook al vond hij géén verontschuldiging, hij zou niet kunnen
nalaten zich te verdubbelen. ‘Le sérieux qui couvre et permet toutes les fantaisies’
is hem een natuurlijke levenshouding. En uit zijn geheim innerlijk leven put hij
vreugden die het vulgus niet vermoedt. Hij noemt dit leven zijn ‘secret merveilleux’.
Het maakt hem heimelijk rijk; wordt niet door heimelijken rijkdom een verfijnde
ziel het gelukkigst?
En overigens, wat deze modus vivendi ook waard mag zijn, hij stelt Barrès in staat
zijn natie een groot en levenwekkend voorbeeld te geven.

Boulangistisch afgevaardigde.
Het was in dien tijd een algemeen verschijnsel dat de beste geesten haakten naar een
hernieuwd leven van actie, ook voor het land. Men heeft genoeg van de ontmoediging,
de onmacht, het politiek bederf, de anarchie die gevolgd waren op 1870. Naar den
geest was het tusschen 1870 en 1890 een grootsche tijd geweest: sierlijke, schoone
gedachte, nieuwe, diepe kunst. Barrès, en met hem het jonge geslacht, hadden er hun
deel aan gehad. Maar het
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openbaar leven was bedorven; steeds wisselende ministeries, stijgende invloed van
vreemdelingen in pers en regeering, slordigheid in het bewind, nalatigheid waar het
aankwam op groote maatschappelijke hervormingen, het verwaarloozen van artistieke
en wetenschappelijke belangen, een angstig laveeren, een overtuigingloos
opportunisme, dat alles had het staatkundig leven gekenmerkt.
Wat in het geestelijk leven zoo bekoorde, het koele, gedachtenrijpe relativisme,
werd in de politiek tot een slap en daadloos opportunisme. De geest versmaadde de
daad. Schreef niet Remy de Gourmont nog in 1891, in Le Joujou patriotique, een
Mercure-artikel dat veel gerucht maakte, hoe hij voor Elzas-Lotharingen zelfs zijn
rechterpink niet zou geven: ‘il me sert à soutenir ma main quand j'écris,’ noch den
pink van zijn linkerhand; ‘il me sert à secouer la cendre de ma cigarette’1). De daad
te versmaden is misschien de nobelste houding die 't den geest gegeven is aan te
nemen; maar Frankrijk mocht toch niet ten onder gaan!
Het jonge geslacht redde Frankrijk. Niet door afstand van zijn geestelijke weelde
te doen: de daad versmaadde niet den geést. Maar door beiden hun deel te geven,
door ze met elkaar te verzoenen. En dat wel ten bate van het geheele land; gelijk
Barrès ze in eigen zieleleven had verzoend ten bate van dat zieleleven zelf.
De jeugd van Frankrijk had zich gegroepeerd om een figuur die het symbool was
- en vooral wilde zijn - van nationale kracht en nationaal zelfbewustzijn, om
Boulanger. Het boulangisme is mislukt, en alvorens te mislukken was het al ontaard;
zeer zeker. Maar er was veel moois en goeds in. Het wilde Frankrijk nieuwe eenheid
en macht geven en de natie terugbrengen op de historische lijn waarvan zijn
eendagspolitici en baatzuchtige geheime machthebbers het zochten te verwijderen.
Het moest jonge geesten als Barrès aantrekken. Nog te Venetië schrijft deze artikelen
in den Figaro, waarin de moreele toestand van het land in boulangistischen geest
wordt besproken. In 1889 sticht hij te Nancy een eigen blad, den Courrier de l'Est,
dat tot 1893 is blijven bestaan. Boulanger vraagt hem aan de Presse mee te werken.
In een onuitgegeven brochure over het boulangisme schrijft Barrès o.a. hoe ‘geleerden,
kunstenaars en pro-

1) In hetzelfde verband geciteerd door J. Greshoff in zijn uitstekend artikel ‘Latijnsche jeugd’,
Telegraaf, 12 Mei 1916.
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fessoren wel weten dat er een onuitputtelijke lijst is van de beleedigingen aan de
ware beschaving aangedaan door tweeduizend middelmatige lieden die de Derde
Republiek luidruchtig onteeren.’ In 1889 voert hij in het departement
Meurthe-et-Moselle, rondom Nancy, als Kamercandidaat een hartstochtelijke
boulangistische campagne, waarbij hij, naar het schijnt, niet heeft nagelaten zijn
tegenstanders volgens de boven uiteengezette beginselen te behandelen! Een paar
maanden later is hij gekozen. Het entree van den jongen, reeds beroemden schrijver
in de Kamer van Afgevaardigden is een Parijsch evenement. Men noemt hem den
prince de la jeunesse.

Le Jardin de Bérénice: de Tegenstander.
In zijn Jardin de Bérénice laat hij geestig en overtuigend zien wie en wat hij als
boulangist wilde bestrijden. De tegenpartij wordt daar gesymboliseerd in Charles
Martin. Hij is de tegenstander van de ware liefde tot het volk, van de juiste
levensopvatting, van den echten cultus van het ik, van alles wat werkelijk nuttig,
goed, edel en schoon is: hij is de Tegenstander, l'Adversaire.
Van Philippe's secret mérveilleux begrijpt hij niets. Hij is ingenieur en
Kamer-candidaat, en dat is, vindt hij, meer dan genoeg, daar moet hij zich bij houden.
Ook hij is een egotist, maar niet zulk een als Philippe.... Hij gelooft alleen in de
voortreffelijkheid van eigen verstand. Nooit zou hij zich beklagen dat zijn
gevoelsleven verdorde; het heeft nooit gebloeid. Niet hij zou trachten zijn ziel te
verrijken; hij acht zich rijk genoeg aan begrip en kennis. Verstaat hij niet zijn vak in
alle hoeken? Heeft hij geen schitterende examens afgelegd? Hoe zou hij kunnen
aannemen dat er voor hem van eenwording met de volksziel discipline en geluk was
te wachten? Wat is een ‘werkman’ vergeleken bij een ingenieur en een
Kamer-candidaat?
En laat men hem ook niet aankomen met dichterlijke gevoelens; die schuift hij
terzijde met een grap. Als Philippe langen tijd in contemplatie is geweest, staande
op een toren, voor het wijde en droefgeestige landschap van Aigues-Mortes (waar
Bérénice woont), roept Martin uit: ‘Bekent u nu maar dat u daarboven hebt zitten
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slapen!’ En als zij samen den toren beklimmen, legt hij, koel en zeker, de topographie
van het land uit.
Bij alles blijft hij de starre verstandsmensch. Hij is bij uitstek het type van den
zich noemenden ‘man van de practijk’, dat wil, volgens Barrès' geestige definitie,
zeggen: van het ‘kinderhoofd beheerscht door specialiteiten-uitdrukkingen’. Naar
verstandelijke en aangeleerde beginselen meent hij alle gebreken te kunnen verbeteren,
het mogen gebreken zijn in een rivierloop of in den volksaard.... Hij heeft begrippen
zonder inzicht; kennis zonder liefde. Hij is de moderne middelmatigheid in persoon.
Bérénice gaat aan hem te gronde, en wel door Philippe's eigen schuld. Want deze
begaat een groote fout, die hij later diep betreurt. Als hij bemerkt dat Bérénice in
haar verlatenheid tot allerlei slechte gewoonten vervalt, wil hij haar tot een normaal
leven terugbrengen. En daar nu Martin haar tot vrouw begeert, wendt Philippe zijn
invloed op Bérénice aan om haar tot toegeven te bewegen... Een huwelijk van het
rijke natuurinstinct met het beperkte specialiteitenverstand! Bérénice sterft.
In het nationale leven moet zulk een fout vermeden worden, meent Barrès. Zulk
een huwelijk is ook de regeering van de opportunistische beroepspolitici over de
rijke, levende Fransche volksziel. Ook in het staatkundig leven heerscht het beperkte
verstand, reglementeert, ‘verbetert’, beknelt het bloeiende volksgevoel, dat voort wil
werken aan een eeuwenoude traditie. De onmachtige, dikwijls half-buitenlandsche
staatslieden moeten verwijderd worden; de oerkrachten der natie moeten geroepen
worden tot een bewust en fleurig leven; een sterke regeering moet ze samenvoegen
tot den bundel van krachten die het vernieuwde Frankrijk zal uitmaken. Een
indrukwekkend werk van Taine had deze ideeën het eerst weer met nadruk
verkondigd: de Origines de la France contemporaine. Taine gaat zelfs zoo ver, de
grootendeels rationalistische beginselen der Revolutie te veroordeelen. Logica is in
het leven van den Staat niet de hoofdzaak, zegt hij. Te leven, te bestaan en te bloeien
gaat voor alles. En daarom moet worden voortgebouwd op het bestaande: evolutie
en geen revolutie. De eenheid van traditie in de nationale ontwikkeling moet voor
alles gehandhaafd blijven. En al zou het verstand soms verzet aanteekenen, het belang
van den Staat gaat voor. Zoo zal het soms zelfs onvermijdelijk zijn bepaalde
vooroordeelen, als den eigendom, te eerbiedigen.
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Trouwens: ‘le préjugé héréditaire est souvent une raison qui s'ignore’.
En het hinderde Barrès en zijn medestanders juist zoo dat de liberale politici die
regeerden, zich steeds luide de discipelen van de Revolutie noemden, dat zij geen
toenadering zochten tot de echte, half-onbewuste volksziel, dat zij koel- rationalistisch
te werk gingen. Hij twijfelde of de vrijzinnige partij zelfs wel te verbeteren was.
Misschien bleef niets over dan haar terzijde te stellen. En als de democraten het
landsbelang verraden, moet men, meent Barrès, maar trachten de aristocratische
partijen te vervormen, en deze in dienst te stellen van zijn democratische en
nationalistische doeleinden; een denkbeeld dat hij aan Disraëli dankt, zegt hij ergens,
en dat hem zijn geheele latere politiek heeft ingegeven.

Le Jardin de Bérénice: Triumf.
Evenals Barrès zelf, voert ook de Philippe van Le Jardin de Bérénice een politieke
campagne. Philippe zal deel nemen aan de leiding van zijn land. En hij zal het doen
met kennis: als Martin, de Tegenstander; maar ook met liefdevol inzicht: dat heeft
hij Bérénice te danken. Hij ziet de deelen van elk probleem, als Martin; maar hij is
niet minder in staat tot synthese, dank zij het medegevoel waartoe de omgang met
Bérénice hem heeft opgevoed.
Het is voor Philippe een heerlijke triumf. Bérénice geeft hem ‘la plus prodigieuse
exaltation’. Soms kan hij een trotsch en tegelijk innig genoegen hebben in hetgeen
zijn dierbaar ik nu bereikt heeft; als Simon en hij elkaar weer ontmoeten, lachen ze
elkaar op eens hartelijk toe om de ‘zeer bijzondere feestjes’ die ze beiden voor zichzelf
in het leven hebben ingericht. Want, nietwaar, het zal alles zeer nobel en nuttig zijn
voor het land; maar het geschiedt toch steeds ook ter wille van het eigen ik: om ‘kolen
te werpen onder het eigen gevoelsleven’.
Het gevoelsleven kan dus telkens weer gevoed worden. De gevoelens vervloeien;
dat blijft waar. De ziel heeft misschien, philosophisch gesproken, geen eigen
onafhankelijk bestaan; zekerheid van emotie moest Philippe zoeken door eenwording
met zijn volk, d.i. buiten zichzelf; met Taine heeft hij waarschijnlijk reeds
geconcludeerd dat ‘il n'y a rien de réel dans le moi, sauf la file de
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ses événements’. Iederen dag moeten wij ons nieuwe emotie veroveren; maar ook
iederen dag slagen wij erin. Wat blijft nl. is het verlangen, de levenskracht, het élan.
Dit élan is onvermoeibaar. En Philippe weet nu waardoor het telkens weer zal worden
aangevuurd: door het besef van eenheid met de volksziel, d.i. met het onbewuste.
Zoo zal hij tenslotte volkomen gelukkig zijn. Op één onverwachte voorwaarde:
dat het hem gelukke van het hoofd van den Staat concessie te krijgen voor een
hippodroom in een voorstad.... Want moet men niet over eenig geld kunnen
beschikken om den ik-cultus naar behooren te bedrijven? Zoo besluit het diepzinnige,
dichterlijke boek met een bruuske zelfbespotting, met een pirouette.
Er is meer ironie in het boek, maar dit element is dezen keer toch van bijkomstige
beteekenis. De hoofdtoon is die van evenwichtige kalmte. Tusschen 1888 en 1891
nl. was het leven van den schrijver dezelfde mengeling geweest van zakelijkheid,
dichterlijk gevoel en fijne gedachte als welke de lezer in de laatste bladzijden vindt
aangeduid. En die drie elementen - of eigenlijk zijn het er twee: droom en daad waren thans met elkaar in evenwicht.
Vandaar dat hier ‘un pur chef-d'oeuvre’ ontstond1). De koorts heeft bijna geheel
uitgewerkt. Er is kalmte, aandachtigheid, sereniteit te proeven in den stijl. De
woordenkeus is veel minder precieus dan in vroeger werk. Er zijn lyrische
landschapsbeschrijvingen die aan Chateaubriand herinneren. ‘Tel paysage du Jardin
de Bérénice’, zegt Anatole France, ‘d'un trait rapide et d'une perspective infinie, est
inoubliable’. De personen leven, ook Bérénice, ondanks alles wat met haar figuur
bedoeld wordt; ook en vooral Charles Martin. Het verhaal van Bérénice's ongelukkige
liefde geeft den indruk van het leven zelf. Het werk is boeiend, ontroerend, geestig;
het wekt soms tegenspraak, dikwijls vervoerde bewondering.
Het werd een groot succes voor Barrès; Le Jardin de Bérénice is het eerste boek
waarmee hij in werkelijkheid het publiek bereikte.

De dichter als man van de daad.
Barrès is op het oogenblik een van de invloedrijkste mannen

1) Octave Mirbeau noemde het zoo, en terecht.
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van Frankrijk. Als député van Parijs, voorzitter van de Ligue des Patriotes, heeft hij
een groeiende partij achter zich; als meesterlijk journalist oefent hij een macht uit,
bijna gelijk aan die van een lid der regeering. Op zijn aandringen is tijdens dezen
oorlog de geneeskundige dienst bij het leger hervormd, is het croix de guerre
ingesteld, is de stalen helm ingevoerd. Door zijn toedoen werd een vereeniging
gesticht die zich het lot van verminkte soldaten zal aantrekken. Zijn bijna dagelijksche
artikelen in den Echo de Paris verkondigen den moed der Fransche soldaten, artikelen
vol tact, bescheidenheid en ingehouden emotie, waarin hij zich, als het te pas komt,
ook jegens de Duitschers rechtvaardig betoont; artikelen waarin ook de groote
proza-dichter zich niet verloochent. In lezingen te Londen, te Lissabon, getuigt hij
van Frankrijks glorie.
Velen zien in hem een der mannen die Frankrijk het krachtigst hebben geholpen,
zijn vroegere energie te herwinnen. ‘Professeur d'énergie’ is de titel dien men hem
geeft. Het nationalisme is zijn schepping, zooals ook bij hem het woord voor het
eerst in den nu gebruikelijken zin voorkomt. De nationalisten willen Frankrijk sterk
maken door het zijn eigen karakter te hergeven. Zij vreezen nl. dat het bezig is dit
te verliezen. Vandaar dat zij zich verzetten tegen den invloed van buitenlandsche
geldmannen als de Rothschilds, tegen het overheerschen van niet-Fransche
denkbeelden in het Staatsbestuur. Zij willen alleen echt-nationale ideeën tot uiting
laten komen, en elk ervan naar verhouding van de werkelijke, levende beteekenis
die zij in de volksziel heeft. Wat volgens hen altijd aan Frankrijk's geschiedenis haar
eigenaardige kleur en lijn gaf: een georganiseerd spiritualisme, moet ook in de
toekomst hoofdzaak blijven. De traditie voortzetten en toch evolueeren, dat is hun
leidende gedachte in de politiek.
Vandaar Barrès' heftige actie, jarenlang, tegen het corrupte, onnationale Parlement;
een actie gevoerd in de Kamer zelf, op vergaderingen, door middel van talrijke
brochures, in zijn eigen blad de Cocarde (1894-1895) en in vele andere bladen.1)
Vandaar ook zijn partijkiezen tegen de Dreyfusards. De Dreyfus-zaak heeft hem vele
vrienden gekost. Misschien heeft hij zich ook wel vergist; men kan niet zeggen dat
de zaak geheel en al is uitgemaakt.2)

1) Reeds in de Taches d' Encre komen nationalistische uitingen voor.
2) Zie H. Dutrait-Crozon, Précis de l' Affaire Dreyfus.
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Maar hoofdzaak was voor hem den schreeuwerigen, vaak schijnheiligen en
internationalistisch-gezinden aanhang van Dreyfus te bestrijden. Zijn voor mijn
gevoel buitensporige en soms bepaald stuitende heftigheid1) rechtvaardigt hij natuurlijk
op de wijze die ik boven aangaf. Hij heeft overigens niet nagelaten recht te doen
wedervaren aan ‘ce qu'il y a de chevaleresque français chez le dreyfusien de bonne
foi’.2)
Men moet niet meenen dat zijn traditionalisme hem leidt tot bekrompen
partij-politiek of tot eng, exclusief patriotisme. In veel opzichten voelt hij socialistisch,
al worden de nationalisten tot de rechterzijde gerekend. Hij waardeert het goede uit
het buitenland: ‘il n'est point une civilisation dont je ne me déclare débiteur’.3)
Patriotisme en menschelijkheid zijn de beide gevoelens die hem leiden; en wel
degelijk weet hij dat menschelijkheid, schoonheid en goedheid ook elders worden
gevonden dan in Frankrijk. Maar om te bestaan moet men zich affirmeeren, meent
hij; een natie zoo goed als een man.
Ook voert zijn traditionalisme hem evenmin tot de Katholieke kerk als tot de
koningsgezinde partij. Deze laatste veroordeelt hij omdat zij teveel vergeet dat het
volksgevoel diep-in republikeinsch is. Gij verwerpt de beginselen der Revolutie, zegt
hij tot de royalisten; maar de Revolutie blijft een feit. De principes van 1789 zijn
evengoed een traditie als b.v. de spiritualistische overtuigingen. Het koningschap
heeft ook geen aanhang meer; het heeft geen personeel, geen werkelijken, machtigen
adel om zich heen om op te steunen.
En evenzeer als de republikeinsche gedachte, is het vrije onderzoek in zaken van
wijsbegeerte een Fransche traditie. Spiritualisme, idealisme, zeer zeker. Barrès blijft
de idealist die hij in zijn jeugd was. Georganiseerd spiritualisme zelfs - zooals de
nationalistische partij eischt - Barrès persoonlijk heeft er geen bezwaar tegen dat het
wordt bevorderd. Integendeel: met Taine meent hij dat de Katholieke kerk voor de
ongeletterden en den geestelijken middenstand nog onontbeerlijk is... Maar hijzelf
weigert zich christen te noemen. Hij blijft de zoon van Renan: evenals deze voelt hij

1) B.v. in Ce que j'ai vu à Rennes, 1904.
2) Scènes et Doctrines du Nationalisme, 1902.
3) Amori et Dolori Sacrum, 1903.
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veel liefde voor de Kerk, ja lijdt aan een zekere nostalgie naar haar rustigmakende
zekerheid; als zij door anti-clericale geestdrijvers wordt benadeeld, verdedigt hij
haar1) - maar haar dogma's aanvaarden: nooit! ‘Deum cano, dit la cloche dans les airs
sans que je suive sa louange, mais son defunctos ploro se répercute dans mon âme
pensive’.2)
‘De dooden beween ik’... Inderdaad, met de dooden voelt hij zich één. In de
geschiedenis van zijn Lotharingsche en algemeen-Fransche voorouders vindt hij
zichzelf terug. Hij is hun schepping. In hoofdzaak wordt de psyche van den nu
levenden Franschman gedetermineerd door hetgeen zijn ras vroeger geweest is.
‘Nationalisme est acceptation d'un déterminisme’.3) Jazelfs, het ik wordt geheel
gedragen en gevoed door de maatschappij: de egotist Barrès geeft het zijn meester
Taine tenslotte toch toe.4)
Waarmee natuurlijk niet gezegd is dát het ik niet bestaat. Het blijft een
gevoelszekerheid - onaanvechtbaar al kan men twisten over zijn aard en vorming.
Ja, zóózeer bestaat het dat een bevestiging van het verruimde ik tenslotte het eenige
te propageeren ideaal blijft. Het zal een aardsch ideaal zijn, het ideaal van Liefde,
Eer en Natuur. Liefde is een verruiming, en tegelijk een bevestiging van het eigen
ik; Eer een handhaven, een krachtig doen gelden van eigen persoonlijkheid; en Natuur
is de Fransche Natuur - bodem en ras - zooals zij geschapen is door de geschiedenis,
en waarin het ik zich verlengd en verwijd terug kan vinden. Als naar alle idealen
moet de ziel zich onophoudelijk voortbewegen naar dit ideaal van Liefde, Eer en
Natuur; maar - en hier spreekt op eenmaal weer de scepticus - zij moet het kennen
als... illusoir. Alles is illusie. ‘De quelque point qu'on les considère, l'univers et notre
existence sont des tumultes insensés... Philippe, il faut pourtant nous en
accommoder.’5)
Naar zulke beginselen moet ook de ziel van het kind worden opgevoed. In het
kind moet losgemaakt worden wat er onbewust in sluimert. Het door de historie
gevormde onbewuste is het kost-

1)
2)
3)
4)
5)

Zoo in La Grande Pitié des Eglises de France, 1914.
Les Amitiés françaises, 1903.
Scènes et doctrines du Nationalisme.
Le 2 Novembre en Lorraine, 1903.
Chant de confiance dans la vie, uit Les Amitiés françaises. Deze bladzijden behooren tot de
meesleependste lyriek die ik ken.
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baarste. De rede is een onbeduidend ding aan de oppervlakte. Hoe onvolmaakt ook
het vaderland is, de ziel van het kind is er het product van. Eerst als het land in de
kinderziel duidelijk heeft gesproken, kan men nagaan of er in die ziel iets is te
verbeteren. Waar het in de allereerste plaats op aankomt, is dat de jonge mensch zich
één voele met zijn omgeving. Vandaar dat uniform, uitsluitend rationalistisch
onderwijs zoo verkeerd is. Het onderwijs heeft veelal geen gevoelswaarde; leed
Barrès daaronder zelf niet in zijn jeugd? Het is een kunstmatig trainen, een
werktuigelijk vullen van den geest, een steeds toenemende overlading; en met de
eischen van het leven houdt het geen rekening. Talrijke artikelen en brochures, en
vooral Les Amitiés françaises, dat bijna geheel een opvoedkundige verhandeling is,
moeten dienen om deze en dergelijke denkbeelden te verbreiden.

Klassieke kuust: gedachte en gevoel.
Maar ook een zijner beste romans is gedeeltelijk aan dit onderwerp gewijd. Want hij
blijft bij dit alles zijn kunstenaarsarbeid voortzetten. Naast de daad, blijft de droom
zijn beteekenis voor hem behouden. Na Le Jardin de Bérénice schrijft hij een reeks
van werken waartoe - nu eens - de gedachte en het gevoelsleven in gelijke mate
hebben bijgedragen; waarin - dan weer - het gevoel het luidste spreekt; een reeks
van geschriften dus die beurtelings klassiek en romantisch zijn.
De werken die tot de meer evenwichtige ‘klassieke’ soortbehooren, dienen alle
een idee, hetzij dan rechtstreeks of middellijk; en deze idee is nu natuurlijk de
Fransche grootheid. Zeer groote kunst kan het dan ook niet zijn: daartoe is zulk een
idee toch te beperkt.... Groote kunst heeft ongetwijfeld wel een - onopzettelijke tendentie; maar het is er een van de allerwijdste beteekenis, van de meest algemeen
verruimende en bevrijdende kracht.
Les Déracinés nu, dat in 1897 verscheen, heeft een beperkttendentieus karakter,
het verruimt ons begrip bijna alleen in sociologisch opzicht, het bevrijdt den auteur
en zijn gelijkgestemden lezer in hoofdzaak slechts van oude Kantiaansche voorliefden,
van onjuiste paedagogische beginselen, van verkeerde politieke overtuigingen. Het
is een pleidooi tegen het rationalistisch, ideologisch
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onderwijs, tegen de moraalphilosophie van Kant; tegen den trek naar de groote steden.
Het stelt daartegenover als schoon en weldadig een onderwijs aangepast aan de
plaatselijke of provinciale volksziel, een moraal opgebouwd op de in de Fransche
natie levende traditie, een arbeidzaam en bescheiden leven in de streek waar men is
geboren, ‘où l'on a ses racines’. En toch kan ik mij voorstellen dat deze roman de
diepste emotie wekt bij een lezer die zulke denkbeelden ten volle deelt en geen wijder
ideaal kent. Want het is een zeer geslaagd werk, in dien zin dat de schrijver volkomen
heeft bereikt wat hij wilde. Sommige karakters zijn onvergetelijk; zoo de heftige, en
tegelijk geniepige Racadot, nakomeling van lijfeigenen; de slimme, onscrupuleuze
journalist Renaudin; de pedante, maar krachtige leeraar en politicus Bouteiller (met
welke figuur blijkbaar Burdeau wordt bedoeld). De schildering van politieke,
journalistieke en financiëele milieu's heeft breed-epische hoedanigheden die aan
Balzac doen denken. Enkele bladzijden uit het hoofdstuk ‘Visite de Taine à
Roemerspacher’ zijn eenvoudig grootsch. De verheerlijking van Napoleon, d.i. van
de geestkracht en den durf, zweept u op tot vervoering en moedige besluiten. Het
hoofdstuk ‘La mystérieuse soirée de Billancourt’, een verhaal van jonge liefde, van
melancholie, van diefstal en moord, dat zich afspeelt op een lente-avond aan de
oevers van de Seine buiten Parijs, is een waar meesterstukje van atmosfeer en
compositie. Op zulke plaatsen vergeten wij geheel de verstandelijke bedoeling; daar
spreekt de sterke kunstenaar alleen.
L' Appel au Soldat (1900) en Leurs figures (1903) zijn van gelijken aard als Les
Déracinés. Het eerste in de geschiedenis van het boulangisme. Geen verheerlijking
van Boulanger, dien de schrijver ziet in al zijn beperktheid van eenigszins vulgair
optimist; maar de koele en helderziende ontleding van een historisch gebeuren, dat
groot en belangrijk is, niet om den persoon van den generaal, maar om de herleving
van Frankrijk: ‘nous retrouverons d'autres boulangismes’. Ook hier die epische kracht
van Les Déracinés; zoo in de beschrijving van Boulanger's vertrek naar Lyon, die
men terecht met een fresco heeft vergeleken. In het hoofdstuk La Vallée de la Moselle
een lange - te lange - uiteenzetting van Barrès' traditionalisme en provincialisme.
Leurs figures handelt over het Panama-schandaal. Bekorend en boeiend zijn hier
vooral de suggestieve portretkunst, de beeldende,
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incisieve stijl, de atmosfeer-aanduiding, die soms aan Carlyle herinneren, de
volmaakte vaardigheid waarmee de schrijver de rilling van ontzag en wellust, die
hem in een dramatische of noodlottige situatie blijkbaar bevangt, op den lezer weet
over te brengen. De vernietigende uitlatingen over sommige Fransche parlementsleden
van het besproken tijdperk herinneren aan het, reeds in 1894 verschenen, felle
tooneelstuk Une journée parlementaire.
De suggestieve macht van Leurs figures mist men al te zeer, naar mijn gevoelen,
in twee geheel en al politieke romans: Au service de l'Allemagne (1905) en Colette
Baudoche (1908). Het verstandelijke overweegt hier toch te veel. Pierre Le Sourd
uit Au service is niet een levend mensch: hij is de Franschman, zooals deze in het
algemeen staat tegenover de Elzassers en Lotharingers; en Paul Ehrmann is de
Elzasser, vol afkeer voor de Duitschers, en echter vast besloten niet naar Frankrijk
uit te wijken, omdat hij zijn land niet aan de overheerschers wil laten. Zoo is het
Fransche meisje te Metz, Colette Baudoche, eigenlijk alleen de verpersoonlijking
van Fransche deugden als schranderheid, tact, smaak, eenvoud en gematigdheid. Het
onderwerp van Colette Baudoche is niet zoozeer de psychologische inwerking van
twee karakters op elkaar, als wel het conflict tusschen twee beschavingen; zulk een
conflict te teekenen lijkt mij een hachelijke onderneming, waarbij de kunstenaar
onvermijdelijk met het verstand gaat generaliseeren en waarbij een rechtstreeksch
aanvoelen van het leven minder te pas komt. En toch zijn het twee boeiende en
amusante boeken, helder en eenvoudig; amusant b.v. om de geestige beschrijving
van ‘kolossale’ Duitsche heeren, om de weergave van Duitsche sentimentaliteit en
Duitschen wansmaak. Al moet men bij zulke passages wel eens aan de tenslotte
goedkoope Simplicissimus-satire van vóór den oorlog denken.
Veel beter is Barrès' laatste roman, La Colline Inspirée (1913). Als episch werk
uitnemend, geeft het bovendien weer prachtige landschappen, suggestief als die van
Chateaubriand, en hier en daar zeer fijn-ironische teekening van
godsdienstwaanzinnigen; zoo b.v. waar Vintras optreedt, de ‘profeet’ van een nieuw
geloof, die zichzelf het ‘Orgaan’ noemde. Sommige personen in dezen (historischen)
roman hebben een sterk eigen leven; in 't bijzonder denk ik aan Léopold Baillard,
den heftigen, eigenzinnigen, maar ook groot-idealistischen priester. Waar van dezen
Baillard sprake is, uit Barrès zich niet ironisch. Zijn geschiedenis is die van een
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negentiende-eeuwschen kerkenbouwer en kloosterstichter die niet geslaagd is: in
vroeger tijden zou hij misschien een heilige zijn geworden. Bij Barrès' groote liefde
voor alles wat geestkrachtig en tegelijk idealistisch is, spreekt het vanzelf dat deze
geschiedenis met ontroerden ernst wordt verhaald. Er is een nieuw element in dit
boek: de dichterlijke uitweiding over Keltische overblijfselen in gebruiken en
volksaard; Barrès vindt zich blijkbaar terug tot in de psyche van zijn Gallische
voorouders. Het zal belangwekkend zijn in de toekomst na te gaan, hoe zijn
gemoedsleven zich in dit opzicht ontwikkelt. Het boek heeft een conclusie, en dat is
misschien jammer. Indien dan een georganiseerde kerk nog noodig is, wil het zeggen,
moeten de kerk en de vrije volksgeest elkaar versterken.... door elkaar te bestrijden.
De worsteling zal beide krachtig maken. Beide hebben hun goed recht. Een geestdrift
als die welke leeft in de volkspsyche is verderfelijk zonder discipline, zonder orde;
maar de orde der georganiseerde kerken heeft evenmin waarde zonder enthousiasme.
De beide machten moeten elkaar aanvullen.

Romantische kunst: gevoel.
In al deze werken zijn verstand en gevoel van den strijdbaren kunstenaar gelijkelijk
aan het woord.
Maar ook zijn zuiver persoonlijk, rechtstreeksch en onverstandelijk aanvoelen der
dingen en van het eigen ik blijft Barrès inspireeren. Na de boven weergegeven crisis,
dien den rijk-geestelijken dilettant maakte tot een man van de daad, na zijn triumf,
ging hij toch voort zijn ziel te ondervragen en haar te laten spreken in geschriften
die, weliswaar, hier en daar beïnvloed zijn door wijsgeerige overtuigingen, maar die
toch voor alles lyrisch zijn. Tot deze groep kan men rekenen L'Ennemi des Lois
(1892), Du Sang, de la Volupté et de la Mort (1894), Amori et Dolori Sacrum (1903),
gedeelten van Les Amitiés françaises (1903), Le voyage de Sparte (1905), Greco ou
le secret de Tolède (1911). In al deze boeken vergeet Barrès doorgaans dat het ik in
het aangezicht der wijsbegeerte misschien niet bestaat, om terug te keeren tot zijn
jeugdgenietingen en aandachtig na te gaan, vaak aan-
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grijpend te bezingen, wat er omgaat in dat problematisch maar ontroerde ik.
L'Ennemi des Lois gelijkt nog het meest op wat men een roman noemt. Het is een
verhaal, niet minder van ideologischen dan van zinnelijken hartstocht, van goedheid,
van sociaal optimisme; een verhaal waarin allerlei belangwekkende en zeer
reëel-aandoende personen rondgaan: een artiest-geleerde, een sensueele Russische
prinses, een modern gestudeerd jong meisje; een werk waarin de theorieën van
Saint-Simon, Fourier en anderen bijna personnages zijn.... En toch is de hoofdpersoon
niemand anders dan Philippe... die hier den naam van André Maltère draagt. De
hoofdzaak is André's streven naar vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid: de culte
du moi wordt voortgezet. Als een nieuwe voorwaarde voor dien cultus wordt ditmaal
voorgesteld een vermindering van den druk der wetten; maar ook dit is van
bijkomstige beteekenis. De groei en welvaart van Maltère's psyche is het voornaamste
in dit rijke en genuanceerde boek; uitbeelding van zijn gevoelsleven is des schrijvers
eenig doel. Later zal deze begrijpen dat André's en zijn eigen ik te veel verlangden,
dat wetten nog onmisbaar zijn; André's stelling zal hij herroepen; maar het boek
verliest er niets om van zijn waarde, juist omdat het geen roman-met-stelling is.
De andere romantische, lyrische geschriften zijn meest korte verhalen, gedichten
in proza, reisindrukken, kunstbeschouwingen. Zij behooren tot het allerbeste wat
Barrès heeft voortgebracht. Zij zijn de, zeer bedachtzame en zorgvuldige uitdrukking
van de innerlijk toch jubelende vreugde om de verrijking die zijn ziel nu gevonden
heeft in de wereld, in het voluptueuse Italië, het geëxalteerde Spanje; om het
meesterschap waarmee hij nu zichzelf hanteert en zijn ontroering in werking stelt op
het oogenblik dat hij kiest; om zijn triumf. Vooral de latere van deze werken zeggen
in gedragen rythme het rustige geluksgevoelen uit, dat zich als een langzame,
streelende golf in hem verspreidt, wanneer hij inkeert tot zichzelf en de eigen psyche
begrijpt als deel van een geheel; wanneer hij afziet van zijn vroeger steigerend
egotisme, wanneer hij zijn bepaaldheid accepteert, en zich op voelt gaan in de familie,
de natie, het ras. ‘Acceptation’, ziedaar wat hem dan bevrijdt en verheft: een
aanvaarding van zijn bepaaldheid en beperktheid als Franschman der 20e eeuw, die
hem zelfs tot het inzicht brengt dat hij nimmer geheel zal kunnen genieten van de
Helleensche cultuur, en
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altijd nog meer van het Spartaansche element daarin dan van het Attische (Le Voyage
de Sparte).
Aanvaarding dus; en toch is er in al dit werk telkens weer iets droefgeestigs.
‘Certains esprits, dans leurs agitations, semblent tenir perpétuellement sous leurs
yeux une large dalle de cuivre que j'ai foulée dans la cathédrale de Tolède et qui
porte cette seule inscription: “Hic jacet pulvis, cinis et nihil. Ci-gît poussière, cendre
et rien”. Elle fit battre mon coeur plus qu'aucune phrase des poètes’1) Hij tracht
zichzelf te verlengen, als het ware, door eenwording met zijn ras, het is één jubel en
lofzang; maar de smart dat het leven eigenlijk geen doel heeft en dat alles vergankelijk
is, zingt zachtjes en steeds hoorbaar door.
Er is ook soms nog iets koortsachtigs in, iets gewilds. Men stuit wel eens op
uitdrukkingen als ‘volupté déchirante’, waar men eerder geneigd was aan meer
cerebralen en dus niet zoo zeer verscheurenden wellust te denken; maar dit zijn
dissonanten die terstond worden opgelost, en het geheel is iederen keer opnieuw een
wel degelijk oprecht en meesleepend uitzeggen van zijn diepste zelf. De taal is vol
bondige wendigen, vol élan; ieder woord heeft zijn bedoeling, gemeenplaatsen of
stoplappen gebruikt Barrès nooit. Onverwachte, oorspronkelijke beelden ontmoet
men telkens. In Amori et Dolori Sacrum spreekt hij van een ‘plainte fiévreuse’ en
laat daarop geheel zonder voorbereiding volgen: ‘éclaboussant l'espace comme du
sang sur le sable’. Zulke beelden geven u een lichten schok; maar bijna tegelijk
ervaart men met welk een relief zij de gedachte verzinnelijken, men begrijpt, en op
den schok volgt het zachte trillen van verheldering en emotie.
***
Misschien heeft sinds Rousseau geen schrijver zulk een invloed op zijn tijdgenooten
gehad als Maurice Barrès. Jonge menschen van allerlei godsdienstige, wijsgeerige
en politieke richting heeft Barrès voor zich ingenomen en met zich meegesleept.
‘Nous vivons de la sensibilité barrèsienne’, schreef een hunner nog in 1909.
Verwonderlijk is het niet.
Ziedaar een man, van zijn eerste jeugd af vervuld met diepe

1) Du Sang, de la Volupté et de la Mort.
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gevoelens, spoedig ook met verfijnde gedachten; een man geboren om ze te uiten in
werken van wijsgeerig-getinte en lyrische kunst; een dilettante als Renan, een artiest.
Maar te gelijk een man die zijn geluk zoekt in de wereld, die de wereld noodig
heeft omdat zijn onvermoeibaar élan, zijn trots, zijn onverwoestbare jeugd hem nopen
zich uit te leven in rechtstreeks doeltreffende daden. Tegelijk een avonturier, het zij
gezegd zonder blaam.
Een artiest en een avonturier. Als avonturier heeft hij een staatkundige actie gevoerd
die, zeker altijd goed bedoeld, ook ongetwijfeld dikwijls te waardeeren gevolgen
heeft opgeleverd, maar waarover de geschiedenis later zal oordeelen. Als kunstenaar
is hij belangrijk om eenige meesterlijke, zij het beperkt-tendentieuse romans als Les
Déracinés, en om de prachtige mengeling van sterkbewuste zelfontleding met
meesleepende lyriek in Le Jardin de Bérénice, in Du Sang, in Les Amitiés françaises.
Maar behalve door zijn politieke actie en zijn kunst, neemt hij in door het boeiende
van zijn persoonlijkheid, door het eigenaardigpikante van zijn houding in het leven.
De daad en de droom trokken hem gelijkelijk aan. En waar anderen een keus moeten
doen, gelukte het Barrès ze beide in zijn leven tot werkelijkheid te maken. In ruwe
politieke campagnes heeft hij den rijkdom van zijn ziel en geest steeds ongeschonden
bewaard; ja zijn actie zelf is voor zijn ik een dier ‘zeer bijzondere feestjes’ welke
Philippe zich wist te bereiden. En omgekeerd is het hem mogelijk gebleken bij een
intensen arbeid als kunstenaar een ongewoon drukke werkzaamheid als politicus te
ontwikkelen.
De neiging om te handelen en de neiging om te gevoelen, die hem vervulden toen
hij als twintigjarige te Parijs aankwam, zijn nog intact in hem aanwezig en beide in
gelijke mate. Daad en Droom heeft hij gedurende zijn leven in evenwicht weten te
houden. Hoe hij daarin slaagde, heb ik in het bovenstaande willen laten zien.

Groot Nederland. Jaargang 15

198

Westesbaen's ‘Ockenburg’ en haar toepaden
door J. Koopmans.
(Slot.)
Meer dan in Cats openbaart zich in Westerbaen de proever van het verfijnde genot.
Waarschijnlik stond hij er voor bekend, en stelde hij er prijs op, in gezelschap zijn
openhartig uitgesproken ‘Carpe diem!’ te rechtvaardigen. Altans hij is meer dan
slagvaardig, en opmerkelik is de inhoud van zijn pleidooi waarin hij zijn voorliefde
voor de leeuwerik ten nadele van de nachtegaal ontvouwt. Wij dienen hierbij, om de
redenering zuiver te houden zijn waardering van het coelinair genoegen dat ze hem
verschaffen buiten te sluiten, waarvan hij reeds de voorsmaak geniet wanneer zij in
't jachtseizoen bij ganse vluchten, - ‘haer stuytjes zijn nu vet, haer borstjes wel
gevoedt’, - rondom zijn landgoed vliegen. Doch al zijn ze hem welkom in de schotel,
hij is ze niet minder dankbaar voor het verzoeten van zijn eenzaamheid, wanneer
van uit het laag der hooilanden of van ‘de hei en 't helm’ der klingen zij hem met
hun keeltjes hebben vermaakt. Hij is er zelfs zo vol van, dat zijn beschijving van de
onvermoeid klimmende en dolende, aldoor tierelierende orgeltjes een warm en
weldadig stukje muziek op zich zelf is geworden. ‘Welnu’, zegt hij ten slotte, wanneer
hij genoodzaakt zou zijn om tussen de Koning van het ‘Woud’ en die van de ‘Lucht’
te moeten kiezen, en daarmee zijn thesis opstellende.
Indien men mogelijck niet langer goed en vond
Twee Koningen te zien, en het gemeen verstond
Dat d' een of d' andere het land sou moeten ruymen:
Ick teykende voor dees met vingeren en duymen:
Ick liet de Nachtegeal voor eeuwigh henengaen,
En nam de Leeuwerick, al waar 't voor Keyzer aen.

Groot Nederland. Jaargang 15

199
Het merkwaardige hiervan is de hiermee ingeleide argumentatie van het pro en
contra, een acte van verweer ten dienste van de ene partij gevolgd door een repliek
ten behoeve van de andere, een meesterstukje van dialektiek, waarbij met een zichtbaar
welgevallen de aangevoerde uitspraken met een rijkdom van redenen worden omkleed.
Het viel in de aard der 17de eeuwers, met dergelijke fondsen te woekeren, zonder
tekenen van vermoeidheid te geven of de indruk te wekken, dat het arsenaal verbruikt
was. Zo werd de goede smaak gered, en bleef de hoorder frisch. Het Catsiaanse ‘En
waertoe meer gezeid?’ was maar al te dikwels het gewenste slot op 't juiste ogenblik.
Vondel eveneens - men heeft het in zijn treurspelen voor 't grijpen, om niet eens zijn
‘Leerdichten’ te noemen, - was rijk in zijn sprekende, en met klimmende aandrang
aangevoerde bewijzen, 't zij bijbelse, volksen natuurhistoriese, menskundige, wat
men maar wil. Huyghens ook, rijk van inhoud, snel van geest, had slechts te nemen.
Westerbaen mede, is degelik gedokumenteerd, benijdenswaardig welbespraakt en
van een onvermoeide ademtocht. Zo, met een breedzwaaiende wending, zijn de
voorstanders van de bekroning van de Nachtegaal tot hun arrest gekomen onder het
motto: ‘schaersheyd maeckt de waerde van een saeck.’ Doch niet aldus mag het
genoegen in zijn meeste verfijning worden geformuleerd. Tegenover het uitgelezen
genot van de meest zeldzame genieting stelt de andere zijde - welke is van de dichter
zelf - de overvolle weelde van een gestadige, hetzij ook bescheidener zinnenstreling.
Hem behaagt boven het schaarse geluid van een enkele nachtegaal, het ontelbare,
minder geschoolde stemmental in de groote volière van Gods eigen hand. Het
zeldzame kan niet verzaden; de opgewekte lust wordt ontmoedigd en proeft geen
enkel zoet, maar tevens bitterheid. Dun gezaaid koren kan geen dankbare oogsten
geven, armoe aan schijven geen levensgenot. Doen onvervulde verlangens niet pijnlik
aan? - ‘Wat legt mij aen een schoon en daerom spijtigh wijf? Men vind bij minder
schoon min suchten, meer gerijf’. - Van een geplukte roos mag de doorn niet harder
drukken dan de bloem kan vermaken. - De maag mag geen gebrek lijden om één
lekker patrijzenborstje, als ze verzadigd kan worden met lichter spijs. - Van 't droog
valt men van zelf in 't nat: ‘Die uyt een pimpel drinckt, al is het goede wijn, Al is het
glas Veneets en helder cristallyn, | So 't van het kooitjen
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is, daer de canary dood is, | Hoe lescht hij synen dorst, die mogelijck vrij groot is?’
Men neme dus een pul van wat minder slag. Trouwens de zon wil men alle dagen
wel zien; rijkbeladen bomen altijd wel dulden; en een fruitboompje dat nooit ten
volle draagt, al kwam het ook uit een wereldvermaard kloosterhof, beloont de hoop
van de stralende Meimaand al heel slecht met het grauwe verdriet van de zomertijd.
De zin voor dit langzaam geproefd en daardoor bestendiger genieten, gepaard aan
een duurzamer belangstelling voor het leven zelf, dat onder dit berekend régime het
genot als een weelde met telkens weer te vernieuwen prikkel blijft voelen, openbaart
zich ook elders in het werk, met name, wanneer de heer van Ockenburg, voor ons,
als zijn gasten, na lang vertoef in de omgeving van zijn buiten, en inzonderheid aan
de Noord- en Westzijde van het goed, - ons òmvoert en door het hek naar zijn voorhof,
binnenleidt. Dit hek, - er is nog een ander, dat wij zoëven voor de konijnenjacht
zagen opengaan, en sluiten, - bevindt zich ten oosten van 't hoofdgebouw. Vanhier
leidt een allee naar de huizinge, waarnaast of waarachter zich ook de woonhuizen
bevinden van zijn hovenier en zijn zetboer, en waar ook de stallen voor het vee en
de paarden zijn ingericht. Van hier leidt ook het toepad naar de Westeromtuining,
dat door het stiekeme duinhek voert. De heer van Brandwijk stelt zich voor zijn
aanleg, die nog lang niet in orde is, zo in te richten dat het aan alle vier kanten door
een belommerde laan wordt ingesloten. De Ooster-allee is klaar; alleen de boompjes
zijn nog wat jong. Twee rijen iepen worden geflankeerd door het onmisbare elzenhout.
Als de beurs het kan lijden, trekt hij zijn lanen ook door naar 't Westen. Daar vermeit
hij zich al te voren in. Hij is niet iemand om alles ineens te doen. De tempel te Efeze
is ook niet op één dag gebouwd. Wie zich afgezonderd hebben uit de samenleving,
behoeven tijdverdrijf. En wie alles tegelijk onderneemt, heeft die tijd in den eerste
verdreven. Wie haastig slikt, proeft ten halve. Hij is Hollander, wiens langzame dis
zijn langere duur vóór heeft op de Franse. Wie zo wijs is, zijn vermaak over de jaren
te verdelen, geniet elk jaar een toenemende rente. Een verstandige moeder wenst
eerst een tweede kind, als het eerste uit den kwade is. Dan heelt ieder, die verwacht,
dit nog voor boven die heeft, dat hij de voorstelling van
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het toekomende nog kan waarderen als een aantrekkelik - en zeer goedkoop genot.
De koele schaduw die hem wacht, de rijke winsten die ze vooraf reeds beloven,
maken van de aan te leggen dreven voor de verbeelding iets vreugdevols. Is 't niet
waar dat het wereldse menigmaal nog beter is in onze gedachten dan in de
werkelikheid? En dat het wachten ons meer de tanden wateren doet, en des te vuriger
de lusten aansteekt, dan het genot zelve, wanneer het enige keren gesmaakt is?... De
lezer kent de heer Westerbaen reeds genoeg om te beseffen, waar hij na deze wending
belandt. Doch de moraal komt, - ook zonder de lange uitweiding over het zoeken
van de rechte Jozef en de rechte Maria, - ten slotte van alle bijmengselen gezuiverd,
zo gezond als prakties naar boven, en rust met zijn Catsiaansche herinneringen, ook
op diens ethiese ondergrond:
So scheyd de kneppel wel dat Venus haest dee paeren,
En, daer twee lyven, maer twee zielen niet, vergaeren,
Daer lap en pen en is als die de wellust set
Daer scheurt somtijds eer lang het sotte bruylofts-bed.

Het langzame kauwen van de genoegelikheden, welke de tafel van zijn welvoldaan
Hollands oudvrijersleven - want weduwnaar voelt hij zich hoe langer hoe minder oplevert, moge recht geven tot zekere veronderstellingen. Doch terloops opmerkende,
dat hij tegenover de ‘gekorven dieren’ niet schroomvallig viel in 't ‘pakken’, snijden
wij de weg tot bezwarender vermoedens af, en bepalen ons er alleen toe te geloven,
dat een uitnemende keukenprinses op Ockenburg kans heeft evengoed een wit voetje
bij de heer van Brandwijk te krijgen, als Mej. Havius op Zorgvliet zich in het
vertrouwen van Ridder Cats mag verheugen. De weg naar de gezelligheid liep er
door kelder en keuken. Zo voor onverwacht aangelande gasten niet altijd vers vlees
aanwezig kon zijn - men slachtte slechts tusschenbei; een boodschap naar Den Haag
nam tijd weg, en niet het hele jaar door kon er wild in voorraad zijn, - dan kon men
op dergelijke buitens, bij het gerookte, gepekelde en in 't zuur gelegde vlees, toch
altijd nog zorgen voor verse vis op 't menu. De kaar was nooit leeg, en werd steeds
zorgvuldig aangevuld. Wie hengelen wilde, zat aan de kant van de helder blauwende
vijver, en wierp zijn sim tussen 't kroos en 't riet, of wel hij zocht een plaatsje tussen
de elzestruiken onder 't lommer van de essekronen. Als er haast was, zette men
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de zegen uit of ledigde de fuik. Alle vistuig was aanwezig. Ook zat er van alles:
voorn, baars, post, brasem, karper, bliek... Als de heerschap van de plaats er een
wittebrood aan wagen wilde, konden de logeetjes het wemelend watervolkje van alle
kanten uit de diepte laten opzetten. Het water borrelde er uit zuivere duinwellen; de
heuvel voegde er 't zijne bij; de donkere vis werd er blank. Met zulke waar vlak bij
huis kon men er niet voor naar Den Haag lopen, om op de koopwaar te bieden, die
levend in de bun uit de Kager plassen was aangevoerd; de Haagse ‘Neel en Trijn’
mochten er over opspeIen, - ‘wat dat de dobbe geeft dat siet en smaeckt nae moeren’,
- daargelaten nog dat de slootvis om het Haagje zelf, van wege de derrie-grond, niet
blank van kleur en zuiver van smaak kon zijn. Kortom, op Ockenburg was er spoedig
een zootje in de pan. De heer Westerbaen hield er van de post ruim te koken; de baars
werd gestoofd en opgediend met zuursaus, de brasem als bakvis. De karper werd
gekorven in zijn bloed, en opgezet met een allerpikantst sausje, waarin de boter, op
gloeiende kolen, met zout en azijn - ook Indië leverde er zijn kruiden aan, - en
aangemengd met wijn, gebonden werd met fijngeraspt wittebroodskruim, en dit ten
slotte geklaard met aangezuurde limoen- en citroensap. Ook het toegediende brood,
- roemt de gastheer - mocht worden gezien. Met zulk een kostje in 't uitzicht, stelt
hij zich voor, - geheel blijvende binnen het kader van zij deliciae bij anticipatie wordt men het beste tot de voorsmaak van het te verwachten tafelgenot aangelegd,
wanneer men ziende hoe de zuiderzon gaat kulmineren, zich uit de opkomende
middaghette terug trekt in het met rozen en ranken omslingerde ‘cabinet’, en daar
de welkome roepstem afwacht, die zeggen zal: ‘de spijs is opgezet!’
Niettemin is de bewoner vnn Ockenburg - en we hadden reeds reden om het te
vermoeden - een man, geestelik van een te gezonde en in zijn constitutie van een te
bedrijvige aanleg, om niet in te stemmen met het Hooftiaanse: ‘Wie kent er beter
saus dan honger tot de spysen’. Hij voelt trouwens, dat deze woorden ook bij hem
tot levende waarheid zijn geworden. 't Is de weiman vooral die van het jachtveld zijn
‘saus’ medebrengt. Waarschijnlik geeft hij, wanneer hij van plan is zich geheel aan
't vermaak te geven, bij voorkeur voor den middag geen tafeluur op; bij 't thuis komen
doet hij het met koud vlees en brood als diskost; maar zo koninklik
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doet hij er zijn maal mee, dat hij er alle potages, komkommers en slaatjes of
kappertjes, die zogenaamd de maag moeten wetten op 't gebraad, er voor present
geeft. Het maal is er niet minder goed om. Zelfs het teveel van een kopieus genoten
maaltijd van voorafgaande dagen wordt, naar hij beweert, door de jacht op zich zelf
reeds in brood omgezet. Al deze opmerkingen, die hij zo tussen neus en lippen ten
beste geeft, mogen ons sterken in het vermoeden, dat de heer van Brandwijk zelf een
gezonde gast van zijn keuken en kelder is. Van zijn kelder mede: ‘Al 't bier is wel
ghebrouwen!’ Als er maar trek is. Ze maakt zijn Franse wijnen tot Moezelaars, en
de Moezelmelk tot nog edeler gewas. Hij drinkt een fijner boeket dan hij heeft
opgelegd. Hij betaalt ze als Frans en tapt ze als ‘Rijns’. Jammer dat hier zijn logica,
in plaats van een climax te halen, hier buitelt over zijn ‘geest’. Inderdaad zijn zijn
fusten in een Franse haven ingeladen, maar door 't jagen van de loeren - in 1653, het
geboortejaar van zijn papieren Ockenburg, doorstonden we de eerste aanval van
Engeland, - heeft het edele vocht, bij ruimer vaart, een deel van zijn geurigheid tegen
‘rinsheid’ ingeboet.
Kortom, de heer van Brandwijk heeft aan zich zelf genoeg. Zijn landhuis ligt in
een vruchtbare vallei. Van Loosduinen uit zag men boven de lagere binnenduinen
de vaantjes van zijn woning uitsteken. Wandelend van uit Den Haag, in de laagte
tussen het binnen- en buitenzand, over een veenbodem zooals de duinenformatie ze
in Holland meer vertoont, kwam men in de richting Noordoost-Zuidwest in 't volle
gezicht van de huizinge. De weg, waarschijnlik reeds van ouds met voordacht op
zijn veiligst genomen, vermeed de te losse bodem en was bij reisbaar weer, zomer
en winter berijdbaar. Ook als het avond geworden was, dan nog kon de terugkerende
bezoeker, bij donkere maan, zonder bezwaar, te paard of per wagen, zich veilig
achten. Maar nooit, hoe gezellig de vrienden ook waren en hoe aanminnig de
vriendinnen, was iemand bij machte om hem in Den Haag als slaapgast te werven.
't Was ginds wel allergezelligst, maar Ockenburg ligt hem te na aan 't hart. Hij bepaalt
liefst zijn eigen waarde in 't midden van eigen omgeving. Zich 't middelpunt te weten
van wat hem omringt, streelt hem het zachtst. Ook hij, boer in de ruimte, werd
ego-centries. Nergens, trouwens, was 't zo goed als in de vallei en de geesten. Aan
de Zuidzijde van Ockenburg veroorloofde de bodemgesteldheid, die overging
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naar de klei, de bouw van de beste tarwe, welke die van de Betuwe en van 't land
van Goes overtrof; noordwaarts bevonden zich de beste weiden met zuiver gras, waar
de blanke koeien aan weerszijden van de Beek1) de veenmat scheerden en de
hokkelingen hun levenslust uitdartelden. Zo het met helmbegroeide heuveltje in de
binnenduinen, waarop de gastheer de bezoekers, voor hij ze Ockenburg laat oplopen
bij voorkeur plaatst, door hem het land van Sin mocht worden genoemd, - om hem
heen strekte zich het melk- en honingrijke Kanaän uit, waar vaarzen en ooien haar
rente geven aan zuivel en wol; het puikje der Hollandse landouwen, wier opbrengst
in de vorm van Westlandse boter en 's Gravezandse kaas de markten van Leiden2) en
van Delft3) versierde. Dit betrekkelik smalle strookje grond, durft hij beweren, zou
gans Maasen Rijnland en 't overige Delfland tarten. Maar hij zal wijzer zijn, - zo
schertst hij verder, zich kronkelend in zijn genot, - met alles wat hij weet te zeggen:
Zijn Hoogheids rentmeester mocht het eens horen, en hem de pacht opslaan. Een
muis, die te hard piept, eindigt met de kater te wekken en zijn veilige gang naar
spijskast en broodkorf te missen. Zo zou hem ook de onnozele klucht kunnen
overkomen, dat hij met dichten zijn mond had voorbij gepraat, en in plaats van eens
een hele stuiver met zijn pen te verdienen - iets wat hem nooit was overkomen4) daarbij ook nog zijn lieve geld te verspelen. Op die wijze zou hij een kunst beoefenen,
die zijn beurs lichter, en zijn geleerdheid schadelik en bij het grote publiek bespottelik
zou maken. Maar zulke dichters - schertst hij verder - zijn onwijs, en blijven onwijs.
Eenmaal in de scha, zoeken ze troost in nieuwe gedichten, de onnozelen, en zoeken
zalf uit hetzelfde potje waaruit ze te voren hun al te drabbige inkt hebben geput.
Want de kunst, die hun geld heeft gekost, is hun meer dierbaar geworden dan
voorheen. O soete Poëzij! - besluit hij zijn boutade, Die op u is versot heeft een verweende vrijster,
Ghij bloest hem als een kers en singht hem als een lijster,
En raeckt hij eens een uyr dat hij uw gunst geniet
En gij hem uyt uw oogh een vriendlijck straeltje schiet,

1)
2)
3)
4)

Haar oorsprong nemende te Zegbroek en uitlopend in de Haagse ‘Vijver.’
Op Sinte Margriet.
Op Sinte Jillis.
Zijn gedichten werden eerst, in 1657, uitgegeven.
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Hij gaf sijn Lauwer niet voor eene Konings kroone;
Daegs sijt ghij syn besoeck, syn onderhoud syn schoone,
Syn lusthof, als hij moe van andre besigheden
In uwe padekens syn sitten wil vertreen:
's Nachts, is hij wewenaer en raeckt hij aen het waecken,
Gij leght hem in het hooft en met hem onder 't laecken,
Daer zijt gij zijn vermaeck, zijn eer'ijk tijd-verdrijf
In plaetse van zijn maegd of ongetroude wyf.
Al wat gy hem daer verght, ist niet van syne krachten,
Gij staeckt met hem het spel en wacht nae beter nachten
Tot dat een stijver geest doet swellen syn verstandt,
En gy, des nachts bevrucht, eer 't middagh is in 't land
Hem honderd rymen baert met voeten en met teenen,
Die op 't papier gezet staen vierkant op haer beenen,
Behoorelijck gevormt, en yder op syn maet.

Ongeacht de drie delen met honderden en nog eens honderden rijmen, die zijn Muze
hem heeft gebaard, heeft Westerbaen op Platoniese voet - want tot een hoffelik dienen
is 't nimmer gekomen, - attenties bewezen aan de Schilderkunst. Wie het gazon vóór
't woonhuis, omboord met veelkleurige bloemenrijen, was overgestoken en bij de
gastvrije bewoner in de vestibule was gelaten, zag links de toegang tot diens
slaapvertrek en verder tot de bibliotheek en werkkamer; rechts werd hem de deur
geopend van het ‘salet’ af de ontvangkamer, waartegen goudleren behangsels, aan
de wanden enige schilderijen hingen, van de hand van de Delftse Miereveldt en de
Haagse Ravesteyn, meest portretten in bustevorm.... ‘Menschen sonder handen | En
sonder onder-lijf - die bleven in 't pinseel | Terwyl de boven helft geraeckten op 't
paneel.’ In 1653 waren er reeds van de collectie dood en begraven, als Filips Willem
en zijn gemalin. De ‘Semiramis’ leefde nog, zo mede Louise de Coligny en de weduwe
van Ernst Casimir. Van anderen uit de regerende huizen wordt niet gerept;
waarschijnlijk ontbraken ze. Dit gemis kunnen wij vergoed achten door de
aanwezigheid van hoge Staatsambtenaren, o.m. Hugo de Groot en Barnevelt. Vooral
bij het doek van de laatste heeft hij heel wat te zeggen, zodat hij de kijkers geruimen
tijd ophoudt, voordat hij ze brengt naar het schoorsteenstuk met de ruîne van
Teylingen1), een onderwerp, dat hem op de lotwisselingen der Nederlanden onder de
Bourgondieërs en de daarop gevolgde opstand brengt. Maar bij

1) N.l. het Sassenheimse, na de moord op Floris V aan de domeinen der Grafelikheid
geconfisceerd.
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Barnevelt wordt de kwestie een teerdere, in de eerste plaats al, omdat de geschiedenis
van diens val veel meer in 't geheugen van de tijdgenoot ligt, en de personen die in
de Synodale strijd partij hadden gekozen, gedeeltelik nog in leven waren en over de
tong gingen. In 1653 kon dit te eerder geschieden, omdat de Prinsgezinden, na de
aanslag van 1650, een deel van hun aanzien hadden verloren, en de Staatsgezinde
factie met de opkomst der De Witten weer de bovenhand won. Maar voor Westerbaen
zat aan die geschiedenis bovendien een sterk persoonlike kant. Voor wie van de
lezers hierin niet zijn ingewijd, diene dat de gastheer op Ockenburg - zelf, zo we
weten, van bescheidener atkomst, - de weduwe van de onthoofde Reinier van
Groeneveld, Barnevelts oudste zoon, had gehuwd, en tans in 1653, ofschoon 5 jaar
weduwnaar, de gelegenheid nog eens aangreep, om de zaak van de beledigde partij,
die trouwens ook de zijne was, uit een te zetten en te rechtvaardigen. In dezen brengt
hij zijn lezers geen nieuwe gezichtspunten: het steeds in de eerst plaats aangevoerde,
en ongetwijfeld de familietrots en 't algemeen rechtsgevoel meest vleiende argument
is wel dit, dat aan de Staten-Generaal allerminst de competentie toekwam tot het
uitoefenen van de jurisdictie over de onderzaten der Provinciën, welke Gewesten
zelf Souverein waren en aan wie uit hoofde daarvan zonder enige beperking de macht
en het initiatief toekwam om zelf de delicten van hun onderzaten te instrueren. Bij
deze algemene opvatting kwam voor de familie van de Advocaat nog de uiterst
grievende omstandigheid, dat de Souvereine Staten van Holland zelve, na nog wel
hun speciale protectie omtrent de persoon van hun eerste dienaar te hebben
gepubliceerd, onmachtig waren geweest om hun Sauvegarde te handhaven, en
bezwijkende voor de krachtsontwikkeling van de Unie, zich hulpeloos overgaven en
Barnevelt opofferden. De dienaar, plotseling zonder Meesters, viel nu te eerder als
de door allen verlaten Leider in 't oog, en 't is tegen deze tragiek, dat de Advocaat
en na hem zijn medestanders, zich uitvoerig en krachtdadig hebben verweerd. De 29
Aug. 1618 stelde alle recht en wet, waarop hij zou kunnen steunen, ter zijde. Vondels
Palamedisuitgaaf illustreert het terecht: een slachtoffer door wilde dieren omringd.
Gezegde datum had Barnevelt op eens vijandig hem begrimmende nieuwe Meesters,
die hem de verdiensten, welke de Edel Mogende heren in hem zo hoog hadden
gewaardeerd
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juist aanrekenden als praktijken van verraad. Door de Unie-macht in Leycesters
tijden krachteloos te maken, had hij Holland in top gesteld; de Unie kwam versterkt
terug en sloeg de Gewestelike Souvereinieteit ter neer. In hem, waarmee het stelsel
viel, zag men de misdadiger, terwijl men in hem de weerloos gemaakte had moeten
herkennen. Zijn veroordeling door rechters, van wie van staatsrechterlik standpunt
elke bevoegheid moest worden ontzegd, en die, uit het oogpunt van billikheid, buiten
de uitspraak, in een zó pijnlik en netelig alternatief, moesten worden gehouden, zat
de vrienden en voorstanders hoog in de krop. De twede echtgenoot van Anna Wuyters,
die bovendien niemand te ontzien had, kon er niet over zwijgen.
Merkwaardige wisseling in de omloop van 's werelds tijden! In 1625, hetzelfde jaar,
dat Westerbaen aan Anna verbond, slingerde Vondel zijn groot dramaties schotschrift
‘Palamedes’ naar de Synodalen en de Unie-partij; in 1645 na het verschijnen van de
‘Altaergeheimenissen’ gaf de heer van Brandwijk een voor Vondel grievend steekdicht
in 't licht, ‘Kracht des Geloofs’, waarin aan zijn vroegere medekamper in de periode
der vervolgingen diens latere overgang tot het Katholicisme werd verweten, en wel
op een wijze, die deze geloofsverandering aan beginselloosheid, zo niet reeds aan
onvastheid van karakter toeschreef. De uiteenzetting van beiderlei standpunt zou de
grenzen van dit opstel te buiten gaan;1) alleen dient in 't kort te worden opgemerkt,
dat de heer van Brandwijk zich inzonderheid tot zijn aanval voelde geprikkeld door
de bij hem op de voorgrond gestelde omstandigheid, dat iemand, die blijkbaar voor
goed de haarkloverijen van de Mennonieten eenmaal de rug had toegekeerd, en de
Praedistinatie als hemeltergende onzin had verworpen, tans bij de verklaring van het
Misoffer het ongelofelike - in casu de alomtegenwoordigheid van de lichamelike
Christus - had aangenomen en verdedigd. ‘Hij die geen muggen had kunnen slikken,
had een olifant gezwelgd!’ De aanval zelf voerde de auteur onnodig op zijpaden. Tot
beider eer zij echter gezegd, dat hij de opsteller der kundige en kunstvolle
Misuitlegging als taal- en dichtgenie ongerept heeft gelaten, en hem integendeel de
eer heeft ge-

1) In ‘Ockenburg’ komt Westerbaen op Vondels overgang en op de gevoerde strijd terug.
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geven die hem toekomt. Evenwel heeft hij voorbijgezien, dat Vondels nieuw geloof
in diens opvatting omtrent het juridies onrecht aan Oldenbarnevelt geschied, en in
zijn leer betreffende de onschendbaarheid van de Stedelike en Gewestelike
Souvereiniteiten hoegenaamd geen verandering heeft gebracht. De aanval, hoe scherp
ook, was van een tijdelike aard; na een paar in persoonlikheden verlopende weeren steekdichten deed Vondel er het zwijgen toe; trouwens, een verdere argumentatie
zou slechts een verdere belichting van twee uiteenlopende praemissen zijn; de kloof
was, destijds zo min als tans, niet te overbruggen. Zoekt men naar een verklaring
van het optreden van Westerbaen, dan schijnt ons - bij elk gemis van een bewijs, dat
op een persoonlike antipatie zou kunnen doelen, - de meest voor de hand liggende
aanleiding tot deze uitval te zijn, dat het door en door katholieke leerdicht de in zijn
overtuiging gestaalde en de door kamp verharde Arminiaan, in diens konsekwente
beginselvastheid heeft geprikkeld. Het hoge woord moest er uit: wie zo sterk als
Vondel de zaak der verdrukten had voorgestaan, zich zóveel smaad en laster had
moeten verduren, kon die zaak niet prijsgeven dan ten koste van zich zelf, tenzij hij
van huis uit een weerhaan was. Van huis uit. Dat was het zwakste punt, dat men n.l.
Vondel kon aanwrijven, van meer dan eenmaal zijn rokte hebben gekeerd. Doch
verwijzende naar elders, achten wij het hier onnodig, te betogen, dat Vondel in zijn
geestesgang, naar ons inzien, een veel meer psychologiese lijn heeft gevolgd.
Zo weinig als Vondel zich in zijn nieuw-gewonnen Katholicisme verlochent, doet
Westerbaen het in zijn van jongs af ingezogen Libertinisme. Reeds in de ziitingen
van de Synode diende hij op 19-jarige leeftijd, - wel een bewijs van zijn kunde en
van het vertrouwen dat in hem gesteld werd, - de fractie der Remonstranten als Scriba.
Hij was destijds een in 't Staten-collega gevormd theoloog. Maar aangezien de partij
door de Synodale uitspraken in een moeilik partet was gekomen, voorzag de jonge
man zijn rok bijtijds van een steviger voering en de adspirantzieleherder van gisteren
nam het menselik lichaam tot een voorwerp van studie en werd medicus. In deze
kwalieteit betrad de jonge dokter, die blijkens zijn portret in het eerste deel der uitgaaf
van 1672 zijn uiterlik mee had, de woningen der aanzienliken,
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en maakte er kennis met de weduwe van de heer van Groeneveld. Door het huwelik
met Anna, de rijke vrouwe van Brandwijk en Gijbland, werd hij van alle zorg voor
zijn levensonderhoud ontheven. Hij trok met haar naar West Escamp aan de Houtweg
buiten Loosduinen, welk buiten, zoals we reeds weten, hij na haar dood, verwisselde
met het nieuw aangelegde landgoed aan de duinkant. Niettemin is hij, ofschoon 't
verst van de drie van Den Haag verwijderd, in zijn hart meer Hagenaar gebleven dan
Huyghens en Cats. Voor Cats was Den Haag te mondain, dan dat hij het ooit zou
kunnen worden; voor Huyghens, om het altijd te kunnen zijn. Westerbaen echter kon
er zich zonder gewetensbezwaar vermaken, en kwam wel na middernacht thuis. Of
hij in een meer wereldse zin een Libertijn is geweest, blijkt ons uit niets; doch zo
Cats zwaar op de hand is, of wel het dreigt te worden, Huyghens het wezenlike
verdiept en vergeestelikt; beide met hun gedachten buiten de grenzen van 't menselik
leven zich verwachtingen bouwen, bindt zich Westerbaen, wanneer hij gekomen is
tot de nietigheid van 't aards bestaan en de onzekerheid van 's mensen lot, voorzichtig
in. Liever wendt hij zich tot het amoureuse, en is hij er te rond voor, om zijn voorliefde
hierin te verzwijgen. Cats, doet het ook, maar voelt het zich als een verwijt.
Westerbaen smaakt zijn voor- en nagenot en kan het maar niet uit zijn hoofd zetten,
om op zijn ouden dag, - hij verbetert ‘in zijn 60e jaar’ - met een alleraardigst
weeuwtje, dat hij in 't Haagje aan tafel heeft aangetroffen, avend aan avend te blijven
‘sommen’. Het gedichtje desbetreffende, met nog andere die de heer van Ockenburg
illustreren, leveren opmerkelike bizonderheden omtrent de vele vrije ‘oscula’ onder
't avend-tafelgenot. Ook de drinkfluit, die men zich beroemde te ‘bespelen’, duldde
elkanders gemeenzaamheid; ‘bacterieën’-vrees kenden de lippen niet. Op een zelfde
wijze tracht de landheer de vrouwelike helft van 't menselik geslacht op ‘rantsoen’
te stellen, - geestig verklaart hij genoegen te nemen met de echo op dit woord, wanneer hij zijn dames-gasten requireert om de spreeuwen uit zijn kersenboomgaard
te verjagen, opdat een meer gewild gevogelte haar quotum zal kunnen plukken, echter
onder de conditie om hem te contribueren met klinkende munt, waarbij hij van zijn
kant de eis mag stellen dat zij zich zullen laten remplaceren indien ze niet mals
genoeg worden bevonden. Voor de oud-theoloog en de voormalige medicus mochten
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alle mensen gelijk zijn voor de pijlen des doods, - de jager leert keur maken van wild,
en de gastronoom weet, dat met of zonder honger, er nu eenmaal spijzen zijn die
zich zelve moeten kruiden. Vandaar dan ook, dat het denkbeeld van het ‘lieve
weeuwtje’ hem niet loslaat, en hij het gaarne, al zij het dan aanvankelik in 't
gezelschap waarin hij haar ontmoette, op Ockenburg terug zou zien. Hij is echter
ongehuwd gebleven.
De gelijkheid onder de mensen, blijft, ook bij Westerbaen, nog altijd betrekkelik.
In theorie vindt hij degenen, die zich op hun afkomst en stamboom verlaten, een
soort van wezens, die hoegenaamd geen recht hebben om anderen minder te achten,
die door hun eigen verdienste tot hun eer en naam zijn gekomen. Hij en Geeraerdt
Brandt - die het thema in een niet te vergeten vierregelig versje heeft berijmd, mochten als self-made mannen recht van spreken hebben. Geboorte is toeval,
beredeneert Westerbaen. Nog blijft de vraag, zet hij voort, of hij die zijn tietel aan
adellike ouders ontleende, die adel zelf in staat is onbesmet te houden. In elk geval
moet hij, om te tonen die hij zijn wil, wijzen op stenen beelden en houten panelen.
Ook muilen kunnen raspaarden tot voorouders hebben. Het zelf-doen, zoals ook de
oorsprong van het geslacht zelf deed, dat maakt de ware adel. Wie daarentegen alleen
heeft te roemen op de eerste van zijn voorouders, maakt zijdelings aan die stamheer
het verwijt dat hij slechts de beginner is geweest van de rij en zelf niet eens kan
bogen op hetgeen de nazaat als diens verdienste roemt. Op die wijze, besluit hij, zou
hij die het voorrecht verkreeg, minder zijn dan degene die het privilegie verwierf
door een andermans eer. Aldus Westerbaen. Maar de lezer heeft recht te vragen, of
dit betoog, dat niet vrij van gezochtheid is, niet moet strekken voor een oratio pro
domo? Had de heer van Brandwijk, die in zijn voorhal zelf geen Penaten had aan te
wijzen, dan nodig zich zelf een brevet van Ridderschap te geven? Immers de wereld
had gezegd, dat het was om de familie van zijn vrouw met haar mesalliance te
verzoenen, dat Westerbaen in 1629 naar Parijs was getrokken, om er op voorspraak
van Hugo de Groot, van Lodewijk XIII de orde van St. Michiel te ontvangen, met
het gevolg dat hij de eerste Ridder van zijn geslacht is geweest. Deze voorstelling is
niet onaannemelik, en het is voor Westerbaen te hopen geweest, dat De Groot niet
zozeer de Koning heeft behoeven te wijzen op de verdiensten van mannen
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als Barnevelt, die de jongeman aan 't Franse hof, met zijn roemvolle naam
beschermend overschaduwde, maar wel degelik heeft kunnen roemen op diens
‘gemoed’ en geestelike eigenschappen, welke, zooals hij later in ‘Ockenburg’
repeteert, de ware maatstaf vormen van 's mensen waardij.
Kon, voor zich zelf, de Ridder zijn Ridderschap missen, ook abdiceert in hem, als
dokter, vrijwillig de prakticus, wanneer hij, hoe ook met de woorden van Jesus ben
Sirach de mediese wetenschap roemende, zijn gasten alles ontraadt, wat hun de
Aesculapenbent op den hals jaagt. Hij is bij zijn 54-jarigen leeftijd nog mans genoeg
ze van raad te dienen. 't Vroege fruit, - vermaant hij hun, - dat niet gezolderd kan
worden en veelal met toemaat genuttigd wordt, is voor de fijntjes lachende apotheker
een welkome verschijning. De dozen, potten en flessen, worden met heimelike
vreugde opengemaakt; de wortels, de bladen, de bloemen, de schorsen, de zaden, en
al wat er verschimmeld in 't donker ligt, ziet eindelik het daglicht; de stampende
vijzels maken 't geluid van blijde klokken; de kolven dampen en de komforen walmen
huizen ver; jalappen en stropen, lekker gemaakt met violen- en rozen-olieën, hebben
hem uit leuren en zeuren een macht van geld bezorgd, en heeft hij, ten spijt van de
Alchimist, die zich het hoofd pleegt te krabben, goud gewonnen zonder er het minste
zilver bij te verliezen. Item de Chirurgijn, wiens rekening pleegt gemaakt te zijn,
wanneer hij slechts kan hakken en kerven zonder te doden. Immers zijn fort is iets
anders, en 't beste is hij te spreken over beledigde organen vanwege allerlei excessen,
begaan door de onder bekoring van Mars of Venus elkaar bekampende jeugd, waarbij
tumores zwellen en contusien vervuilen. Ach ja! Maar toch zal hij niet minder het
vuur uit zijn sloffen lopen, met het zeer gedienstige lancet om het bloed af te weren,
en het van de oplopende koortsen vrij te maken. Of hij niet ijverig is? ‘Hij sluyt den
ader toe, met gaen syn handen open.’ De dames mogen dus gewaarschuwd zijn tegen
het ‘gulsich al-te-veel.’ ‘Vrouw Eva's achternichten’ mogen het goed bedenken! Hij
wil zelfs zo goed zijn, om in 't belang van de matigheid, er enige gegevens aan vast
te knopen betreffende de zo zeer gewenste geregelde functionnering van de maag,
die alles regelt en die - hij is alsnog uit de school van Fernelius, - bij een verstoorde
werking aanleiding kan geven tot miltkwalen.
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Hier wordt het heus ernst, en de dames, twijfelend, kijken hem met bewegingloze
kaken aan, de ietwat harde appel, reeds aangebeten in de hand. Want zo in 't bloed
de symptomen van alle ziekten konden worden bevonden, zeker achtte men het ook,
dat de verstoorde milt o.m. de bron kon worden van alle manieën en
verbeeldingsziekten: de daar vergaderde droesem of humor melancholicus deed door
broeing dampen opstijgen, die 't hoofd op stelten brachten.
We merken hierbij op, dat de heer van Brandwijk, als rentenierend grondbezitter,
inzonderheid in de winteravenden, tijd te over had om zijn bibliotheek te raadplegen.
Hij is een ijverig sportsman, maar ook een standvastige lettervriend. De uitgever
begreep het ook zo: en de heer Tongerloo toonde zijn goede smaak, door de titel van
zijn werken (n.l. vooraan het Eerste Deel, dat zijn oorspronkelike Gedichten bevat)
te flankeren met Diana en Apollo (waarboven een medaljon met Faventibus Latonis)
geplaatst op sokkels met de opschriften Saltuum praeses en Carminis auctor,
geschraagd door een breeder ovaal met een verkleinde gravure van Ockenburgh.
Westerbaen schijnt zijn tijd voortreffelik te hebben ‘verdreven’, door ze met overleg
te verdelen. Fijn van smaak, kende hij ook het Varietas dilectat. In zijn boekvertrek
las, en schreef, en vertaalde hij bij beurte. Hij had veel gelezen dat hij de moeite van
't vertalen waard achtte. Wij weten niet alles wat hij beproefd heeft, wel, wat hij bij
zijn leven de pers heeft toevertrouwd. Hij begon met erotiese poëzie, en vertaalde
reeds vroeg de Basia van, zoals een zijner vereerders hem noemt, ‘de tweede Jan’.
Cats zelf, reeds 80 jaar, zingende van ‘de dood’, werd dcor Westerbaen's pen, die
van de ‘Brandt’ niet scheen te ‘wijcken’ een ogenblik door ‘de weelde gequelt’.
Verder bracht hij al de 12 boeken van de Aeneïs over in zijn moedertaal benevens
de ‘ses Comedien van Terentius’, Seneca's Troas, Ovidius' De Arte Amandi en De
Remedio Amoris, (zeer vrij gevolgd en in nationale richting bewerkt, en iets zeer
naar zijn smaak) alsmede de Heldinnebrieven, en Erasmus Lof der zotheid. Tal van
gelegenheidsdichten, vertaalde Latijnse verzen van Barlaeüs, bruilofts- en lijkdichten,
en enige strijdverzen zijn in de bundel verspreid. Zijn lektuur is van veelzijdige aard.
Romeinse historie en wijsbegeerte raadpleegt hij naast nieuwe geschiedwerken; de
natuurkundige werken - Plinius is nog altijd de eerste bron - voeren hem door 't ganse
heelal. Hij leest
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allerlei kommentatoren; hij kent van Montaigne de ‘Essays’, hij maakt gebruik van
de Annotaties op De Groot's De Veritate Religionis Christianae; verwerkt
aantekeningen op of uit Isidorus en andere kerkleraars, houdt zich op de hoogte van
de Zeevaarten Sterrekunde, volgt de nieuwe lucht- en zeeontdekkers op hun
nasporingen; kent de oude theologen en de nieuwere strijdvoerders, wendt zich voor
de fraaie letteren bij een Virgilius, Ovidius, en Juvenalis - van wie hij de 1e satyre
verhollandst - en gaat over de Italiaanse en Franse voorgangers, als Guarini, Ronsard,
Bartas, Marot, St.-Amand, Scarron, te gast bij de vaderlanse poëten als Huyghens.
Hooft en Vondel, om over enige mindere goden, als Van den Burgh, een zijner oudste
vrienden ‘van wie 't natuerlijk schoon gaet boven al 't vernis’, Brero, Brandt, Anslo,
Jan Vos, Camphuysen en De Decker een rustpunt voor zijn arbeid te vinden. Duidelik
is ook bij hem waarneembaar, dat de bronnen van zijn kennis de klassieke schrijvers
zijn, al of niet beännoteerd door uitgevers. De nieuwe tijd is slechts supplement,
wordt eerst gezien door 't prisma van de Oudheid, om eerst dan er mee te worden
geassimileerd. Eerst langzaam komen Locke en Newton, en met hen de zelfstandige
empiriek, welke, de mens los makende van de traditie en hem individualiserend, als
't middelpunt van zijn eigen waarnemingen maakt. Dan keren allengs de dingen om,
en en de oudheid wordt van ‘rem’ en ‘toets’ ten slotte ‘illustratie’, of, zo de man der
wetenschap harmonies levend met zijn eeuw, tot een systeem komt, een ‘Inleiding’
op een ‘Nieuwe Tijd’.
Doch het uur slaat, om Ockenburg, dat wij van Zorgvliet zijn genaderd, vaarwel te
zeggen, en wij volgen de weg, waarlangs twee gasten in de richting van Voorburg
het landgoed verlaten. Het zijn Huyghens en Post, de met de eigenaar van Hofwijck
bevriende architekt, de uitvoerder van de beroemde werken van Van Campen, die
indertijd lang en breed met Huyghens, - die zelf een ontwerp ter tafel bracht, - het
bouwplan met de ganse aanleg van Hofwijck heeft besproken, zodat ten slotte het
buiten aan de Vliet het produkt werd van beider gemeenschappelik overleg.
Westerbaen stond lang èn met Cats ên met Huyghens in persoonlik en geestelik
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verkeer. Met Cats, die zich zelf begon af te sluiten, geraakte de omgang ietwat aan
't tanen; tot Huyghens voelde zich, toen ze beide als landheren, in dezelfde
omstandigheden, tevens dezelfde neigingen deelden, de Ockenburger sterker
aangetrokken; Huyghens zoekt hem op en gaat met hem te rade; Post is ditmaal de
derde in de bond, en kan richting aan hun plannen geven of hen van nuttige wenken
dienen.
De aanleg van Hofwijck is bekend: de plattegrond er van kan ieder belangstellende
vinden in de verdienstelijke uitgaaf van Eymael1). Huyghens, of Post-Huyghens
hebben gebouwd in de stijl van le Notre; en ook aan de opbouw van Ockenburg zal
het plan van Huyghens niet vreemd zijn geweest. Niettemin was 't buiten van den
heer Westerbaen, in 1653 op verre na nog niet wat Hofwijck was, terwijl het
beschreven Hofwijck van 1651, evenmin als Ockenburgh bij haar papieren geboorte,
datgene was wat Huyghens er in zijn voorstelling van maakte. Het Hofwijck van
1651 was geen 10 jaar oud, maar werd op papier 10 maal 10 jaar, met reeds zware
eiken die reeds dicht lommer gaven. Erger maakt het Westerbaen, die een buitenallee,
die eenmaal de toegang moet worden, met tweedubbele rijen iepen, geflankeerd door
vóórakkers met elzen, bezingt, terwijl er nog niets aanwezig is. De lezer herinnert
zich hoe de heer van Brandwijk kon roemen op ‘lanen met onzicht'bre boomen’, die
‘buyten 't herssen-vat’ nog geen wezen en waarde hadden. De fantasie zou immers
vermaken, de voorsmaak zou strelen. Zo haakt Westerbaens humor een exponent
aan Huyghens multiplicerende cijfers. De een schept bomen, die in één nacht omhoog
viiegen als duivelsbrood; de ander vergaapt zich aan zelfs vermeende paddestoelen.
Blijkbaar zat Westerbaen de geestelike schepping van Huyghens in 't hoofd2). Zelf
voelt hij, concipiërende dat zijn leerdicht tegenover het talent van de andere op het
twede plan komt. Maar naast de ‘vrouw’, - zo sust hij zijn buitenplaats die hij
klagende, opvoert, dat ook háár de onsterfelikheid zal ontgaan, terwijl Hofwijck zal
leven, - naast de ‘vrouw’ is er plaats voor de ‘dienstmaagd.’ Hofwijck is dan ook
meer de matrone ernstiger en waardiger. Huyghens staat tot zijn produkt, als een

1) Blom en Oiivierse, 1888.
2) Zie D r . K a l f f , Gesch. der Ned. letterk. IV 433, die aanwijzingen geeft.
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vader tot een kind. De liefde voor zijn nieuw aangelegde woning is de genegenheid
voor een dierbaar geworden en niet te vervreemden pand1). Zijn eiken, zijn beuken,
zijn elzen, zijn essen, zijn ahornen, hij omhelst ze en vereert ze met innige piëteit.
Zijn divagaties, vol wijsheid des levens, overschouwen mede zijn eigen
levensperioden, gaan wel tot de mensen over de mensen, maar spiegelen hem zelf
mede aan de grote waarheden, die ten toets strekken aan zijn eigen kracht en gemoed
Hij voelt zich medebroeder in de mensheid, mede-Christen in de Christenheid en
stelt zich bescheiden onder de wetten, die het gezamenlik denken en het gezamenlik
wandelen regelen. Zijn inzichten gaan ook dieper en ruimer. Zo Westerbaen er toe
komt, de daden der mensen te bespiegelen, dan houdt hij zijn praktiese moraal in elk
geval binnen de grenzen besloten, die door de geboorte en de dood aan het menselik
bestaan worden gesteld; Huyghens stijgt er boven uit, en ofschoon blijvende op de
door zijn kijk en kleuring steeds vermooiende aarde, voert hem toch een zachte
hijging van zijn hart naar de betere oorden, die verklaard worden door een schonere
glans dan die zijn Hollandse gaarden en weiden verlicht. Een wijsgeer heeft het leven
gemaakt van deze man, wiens mes in zijn allerprilste jeugd reeds scherp-krieties
kruiste over de wandelpaden van de mensen, maar wiens eenzijdigheid verruimde
door de tempering van een brede mildheid. Hier, - in zijn Hofwijck - is reeds in alle
delen ‘de aarden pot’ doortrokken van een zoetere ‘geur’. Bovendien is het leerdicht,
regelmatiger in zijn opzet, en stelselmatiger in de uitwerking, ook in zijn afwisseling
beter te volgen, al blijft het waar, dat de nauwgezette en omstandige beschrijving
gaarne tot steun een tekening verlangt ter toelichting van de in haar samenstel nog
niet eens eenvoudige architectuur. Waarin beide, - Huyghens zowel als Westerbaen
- afgescheiden van de omstandigheid dat men eensluidendheid zal aantreffen bij de
beschrijvingen der op dezelfde leest geschoeide aanplantingen - echter overeenkomen,
en waarheen hun neigingen zich bij beide strekken, is het binnenleiden in hun verzen
van het volksaardige element. Cats ook, weeft allerlei volksverhalen uit vroeger en
later tijd, van heinde en ver, en bijwijlen in gesprekvorm in zijn zedelessen; maar de
trant blijft die van 't vlak gehouden verhaal, en de toon blijft in de deun van

1) Zie ook zijn testamentaire beschikking bij E y m a e l , Voorbericht.
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Cats zelf. Huygens en Westerbaen echter laten zich los, en huwen de volkstóón aan
de volksgéést, waardoor dergelijke episoden in gesprek-vorm, vooral bij hoor- en
wederhoor, aan hun beschrijvende poëzie een eigenaardige levendigheid verlenen.
Veelbetekenend is hierin ook weer, in verband met onze gegeven karakteristiek van
Huyghens, dat de Hofwijcker zich in zijn gedachten plaatst in zijn ‘uitzitje’ aan de
Vliet, vanwaar hij de drukke passage langs de vaartzijde van zijn buiten kan overzien.
Daar houdt hij zich als luisteraar, om de trekschuitpraatjes aan te horen van lieden,
die uit tweeërlei gezichtspunt zijn leven en streven op Hofwijck bekijken. Tussen
het goedkeurend oordeel enerzijds en de afkamming anderzijds houdt hij zich in
evenwicht, maar, immer onderrichtende, wijst hij er op, hoe het toevallig-spontane
en het momentoneel-persoonlike en daardoor ongegronde en in elk geval voorbarige
in het menselik oordeel, in zijn lichtvaardige ijdelheid terugvalt tegenover de ernstiger
en rechtvaardiger gronden, waarop de hogere dingen worden beleid. Wat mede een
punt van overweging vormt - en bij Huyghens uitteraard een punt van
zelfbeschouwing, - is de moeielike kwestie, - en hierbij sluit hij zich bij Westerbaen
aan, - van het zoeken en vinden van de rechte hij en de rechte zij: de eisen voor een
welgeordende verbintenis van twee op trouwen gestelde elkander vertrouwende
harten. Ook bij hem is de Ars Amandi door zijn dichtwerken heengeborduurd. Doch
't is een minnekunst op zijn Hollands. Niet dit is de vraag, hoe op zijn Haags en
pseudo-Nasonies de jongeman met meer of minder kunsten en listen - zo dit woord
hier duldbaar is - behagen zal aan de maagd, of de maagd aan de man. Maar de zinnen
moeten bij de partijen met zich zelf te rade gaan, opdat de verbintenis er een zij tussen
twee zielen, die eerst door hun huwelijk twee gepaarde lichamen bijeenbrengen. In
dit opzicht heeft bij hem zelf, verklaart hij openhartig, en zinspelend op de door hem
sprekend opgevoerde jonkman en jongedochter, - zijn ‘Kees’ zijn ‘Trui’ gevonden.
En deze herinnering is hem genoeg. Van zijn echtelik leven hebben geen onuitgedrukte
verlangens of bevochten aanvechtingen ooit de éénheid gestoord. Strijd in deze zin
kent hij niet, zoals hij evenmin zich mengt in de ‘strijd der partijen’ en in de kerkelike
contraversiën, wel wetende dat de moeielik vindbare waarheid in geen geval bij de
twistenden aanwezig is. In dit opzicht staat hij ver af van Westerbaen, en nadert hij
Cats en de sympathiën van 't
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Muiderhuis. Hij schuwt de haat, en mede hen, die de tweedracht stoken. Hij keert ze
den rug toe, en mijdt de straat, zodra hij stemmen hoort, die roemen dat nu de weg
ten einde en de waarheid gevonden is. Vitaulium heet zijn buiten, en inderdaad, hij
kiest de stilte van de velden boven het gedruis in de hallen, waar uit de verte en van
nabij de stemmen samenklateren die luide hun belangen bepleiten, hun rechten
verdedigen, ontwerpen doordrijven, of het ondernomene misprijzen. In Hofwijcks
paden staat hij stil en verneemt slechts een schier onhoorbare galm. Rustig en kalm
lopen de lijnen van zijn lanen; in ongestoorde strakheid ligt zijn vreedzaam hof,
veilig in zijn onbelaagde evenredigheid. Hij zelf voelt het opengaan als een heiligdom,
het hem omheinen als een intakte tempel, en vermaakt het als een nimmer te ontwijden
sacrum aan zijn nakomelingschap. Het noodlot heeft gewild, dat het landgoed later
is gehalveerd, geëxploiteerd, en gedeeltelik, altans tijdelik is gerehabiliteerd, maar
de nieuwe tijd vraagt onverstoord ‘terreinen’, en Hofwijck viel ónder de moker...
Doch 't geestelike ‘Hofwijck’ - Westerbaen voorspelde het reeds - tart door het
vaderschap van de diep- en- rijkaangelegde Huygens der eeuwen vergetelheid.
Westerbaen, eenmaal op Hofwijck, kon er zijn venatoriese genoegens meesmuilend
bevredigen met het schieten op de ‘papegaai’. Ergens op een heuvel, aangehoogd
van onnuttig en daardoor overtollig roodzand, en dit bedekt met een laagje gewilliger
grondsoort, was een staak opgericht, waarop een houten vogel tot mikpunt was gesteld
van de onbloedige schutterspret der der wandelende gasten. Heeft de gastheer vrede
met dit onschuldig vermaak? Hij weet, wie en wat de mens is, en nimmer zal zijn
voorhoofd zich rimpelen, al valt het hem op, hoe iedereen, die schutter wordt, zich
in 't leed vermaakt van al wat uit de hoogte tuimelt, en gaaane zijn ‘toevallig geluk’
als een blijk van zijn ‘bekwaamheid’ roemt. Naar de top van de heuvel kan men
klimmen langs een houten trap. Halverwege staat de gastheer stil, om eerst met zich
zelf tot een vergelijk te komen, waarom het voor het voor een vreedzaam genieten
van de aardse rust beter is ter halver hoogte te toeven dan te jagen naar het bereiken
van de boventop. Eenmaal boven gekomen, zal ieder ander genieten van het vèr-zien;
Huyghens streeft bovendien naar het verder zien van
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't geen voor 't zinnelik oog onzichtbaar is. Schoon ligt zijn vijver te midden van 't
overhuivend geboomte, dat het water omzoomt; de bloemen geuren in de avondstilte;
de lichtjes tintelen. Maar hij ziet de schoonheid ééns en nog eens: wat boven de aarde
opstijgt, opent ook in het onmetelik ruim beneden hem een nieuwe verborgenheid.
Dieper en rijker wordt zijn wereld bij een steeds innerliker zien....
Westerbaen heeft iets van Cats, en streeft naar iets van Huyghens; ten slotte hebben
zij alle drie iets gemeen. Maar spiegelt Cats, in zich zelf, het mens-zijn te eenzijdig
aan de wetten van Leven en Vergankelik heid; toetst Huyghens, de menselike
overwegingen en gedragingen in zich samentrekkende, de mensheid in hem in al
haar geestelike kracht en in haar geestesnood aan het geopenbaarde Goddelike, Westerbaen, voor wie de omtrek van zijn landgoed te eng is werpt, vroeg uit de veren,
zijn vensters open, ziet de dageraad grauwen, hoort de hanen kraaien, verneemt de
drijvers die hem wachten, komt de vismeiden uit Ter Heide tegen, die hem op haar
tocht naar Den Haag, de ‘maagdom’ van haar ben laten afkopen groet de boerinnen,
met haar melkemmers op 't pad, ontmoet de morgenpost op Maassluis, ziet de uurplaat
op de munsters door 't zonlicht vergulden, draaft het Westland door, dat hij kent op
zijn duimpje, scherts met het landvolk, debiteert anekdoten; - hij stuurt met hoofse
brieven en snaakse rijmen aan kennissen bloemen en vruchten; hij zit thuis en overal,
aan gezellige maaltijden, en geniet het vette der aarde. Maar de anderen hebben de
staat gediend, in geheimen gedeeld, zorgelik gezwegen en bedachtzaam gesproken;
zij hebben zwijgend wijsheid vergaard, en in 't besef van de betrekkelike tijdelikheid
en kleinheid van 't aardse Meerdere en Gewichtige, in hun verzen hun wijsheid
gezegd. Westerbaen echter is privaat-mens gebleven. Door de licht-oplosbare
nevelwolken van zijn leven straalt ongehinderd de gouden zon, en stooft, vrolik
glanzend over rijp aren, de akker van zijn echt-Hollandse geest.
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Amsterdam
door Martin Permys.
Ledige stad met uw lichtenverschiet
waar mijn leven, mijn leven
treurig de vredige dagen beidt
in den regen, den regen,
den eeuwigen regen,
kil als in stilte een lied van verdriet,
den regén der loome verslagenheid....
Donkere stad in het lijden gehard,
waar mijn leven, mijn leven
smartelijk moe door de straten glijdt,
in den regen, den regen,
den eeuwigen regen,
zwart in de grachten en zwaar in mijn hart,
den regen der zachte gelatenheid....
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De torens
door Martin Permys.
De nacht is dood, en kon niet dieper sterven:
nog nimmer lag de nacht zoo stil en moe,
en uìt den dood rijst, toovergroot, de toren.
Een wolkenvlok rust, weifelend, van 't zwerven,
eén schaduwdeken dekt de straten toe,
eén zwarte boom staat naar het niets te hooren.
Nu stilte met haar zilvren rouw en luister
zich uitspreidt, wijder, wijder in het rond
en op haar eigen scherfgeklater wacht,
Werpt eéns de klok een vraagteeken in 't duister
en ‘Ja!’ klinkt verre een andre, die 't verstond....
Zóo diep voelt nacht de stemmen in den nacht.
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Literatuur.
Bloemlezing uit Nederl. Schrijvers sinds de Renaissance, verzameld door
Dr. J.A.N. Knuttel. Deel I, Amsterdam S.L. v. Looy.
Dr. Knuttel is van oordeel geweest, dat er behoefte bestaat aan een nieuwe
bloemlezing uit Nederlandsche schrijvers; en de uitgever van Looy waagde er zijn
geld aan; het eerste deel, de zestiende en zeventiende eeuw, is verschenen. Of beide
heeren gelijk hadden of niet, moge door ieder, die bloemlezingen noodig heeft, voor
zich worden uitgemaakt. Ik zelf verkeer niet in dat geval, en zou mij daarom van een
oordeel onthouden hebben, ware het niet dat het boek behalve voor de school, ook
nog voor het belangstellend publiek bestemd is. De heer Knuttel treedt dus op als
middelaar tusschen het publiek en de wetenschap der litteratuur; hij kan niet
geschreven hebben zonder de bedoeling, de blikken dergenen, die kennen en lezen
willen, in een bepaalde richting te leiden. Uitdrukkelijk verwerpt hij daarbij de
historische methode ‘een bloemlezing’ zegt hij, ‘moet niet tevens een geschiedenis
der letteren willen zijn.’
Zeer goed; dat is een standpunt. Het is niet nieuw, evenmin als de geheele opzet
van zijn werk, al mogen wij hem ook dankbaar zijn voor het op den voorgrond
brengen van nieuwe figuren, waar er volgens zijn meening grond voor was. Juist
echter die vrijgeestigheid - vergis ik me niet, dan zullen we er in het tweede deel nog
vele negatieve sporen van zien - lokt den criticus uit, de vraag eerst op te werpen:
wat ‘het vak’ genaamd ‘Nederlandsche letteren der 16 en 17 eeuw’ voor ons
intellectueel volksleven is, en wat men er tegenwoordig onder te verstàan heeft.
Laat niemand zoo hypokriet zijn, dat hij schrikt van het woord ‘vak’, tenzij dan
een vakman. Want voorwaar ik zeg U, dat er buiten vakkringen niet licht iemand te
vinden is, die zich van de officieele verdeeling in vakjes weet los te maken. Dufheid
en schoolmeesterij zijn geenszins alleen fouten van schoolmeesters en z.g.
kamergeleerden, evenzeer van kamerleeken, en zelfs van baanleeken. Maar bovendien
is een indeeling in vakken voor ons, oogenbliksmenschen, bij alles noodzakelijk,
opdat wat wij overzagen en ordenden rustig en ongestoord liggen
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blijve, tot onze aandacht er weer op valt, en men niet genoodzaakt zij, telkens de
dingen te onderzoeken van de grondvesten af. Komt echter een bouwmeester herstellen
of vernieuwen, wat niet te houden bleek, dan kan het gebeuren, dat wij hem in den
weg treden met de vraag, die wij boven formuleerden: of niet een algeheele
verbouwing noodig zou zijn.
Werpen wij nu een blik in het register der bloemlezing.
De belangstelling in de zestiende-eeuwsche humanisten is van later datum; Van
der Noot en Jan van Hout, en zelfs Carel van Mander, trof men vroeger zoo niet aan.
Maar overigens waren oudere bloemlezers liberaler dan de latere. Menige naam, die
nu in een register opvalt, is in den canon slechts hersteld. Niettemin beteekent het
een diepgaande herziening der traditie, wanneer in de korte bovenschriften, waarvan
Dr. Knuttel elken schrijver voorzag, Revius gerehabiliteerd wordt, en Dullaert de
meest beteekenende onder de dichters der tweede helft der 17de eeuw genoemd,
terwijl Broekhuizen en de de Brune's een hoogst eervolle vermelding krijgen. Men
denke niet dat de heer K. het slachtoffer is van de rehabilitatiemode, die door een
paar onzer vooraanstaande letterkundigen gelanceerd is. Daar wordt bij hem ook
menige reputatie beknot. Ik mis een conclusie aan het eind van het deel, waar de
schrijver die den weg wil wijzen naar zijn inzicht, zijn oordeel over den canon, die
van zoo groote nationale beteekenis is, samenvat. Hij heeft dat aan den lezer
overgelaten. Ik acht het de taak der kritiek, hier voor te gaan en zoo mogelijk voor
te lichten.
Het zijn schemerige paden.
Dat Hooft en Vondel geëerd worden spreekt van zelf; als die niet goed zijn, wat
deugt er dan? Huygens wordt, tot mijn genoegen, niet te hoog getaxeerd, en moet de
derde plaats afstaan aan Bredero, waarin m.i. inderdaad veel voor te zeggen is. Neemt
men nu in aanmerking, dat de gerehabiliteerden onwillekeurig een beetje geflatteerd
worden, dan komen we tot de volgende rekening:
J a n v a n d e N o o t (réhabilité): meest begaafde dichter der 16de eeuw (N.B.
zegt niet veel!) maar veel maakwerk.
J a n v a n H o u t (réhabilité): geen dichter.
C a r e l v a n M a n d e r (enfant chéri der esthètes): nog rederijkerspoëzie.
C o o r n h e r t : verzen niet veel waard.
M a r n i x : als kunstenaar vooral van belang door zijn proza.
R o e m e r V i s s c h e r : nauwelijks een dichter.
S p i e g h e l : geen groot dichter maar toch zeer krachtig en persoonlijk. (N.B.
eerste eervolle vermelding!).
S t a r t e r : staat in diepte en fantasie verre bij zijn voorbeeld Bredero achter.

Groot Nederland. Jaargang 15

223
S t a l p a e r t v a n d e r W i e l e : voortzetter van traditie; veel invloed van
tijdgenooten.
C a m p h u y z e n : vlak en droog, maar vaak groote innigheid en een zeer bekoorlijk
geluid. (N.B. tweede eervolle vermelding!).
A n n a V i s s c h e r : nooit boven het middelmatige.
M a r i a Te s s e l s c h a d e : niet gequalificeerd.
C a t s : nauwelijks een dichter te noemen.
We s t e r b a e n : bescheiden talent; vervaltijd.
J e r e m i a s de D e c k e r : in den regel nuchter, breedsprakig en kleurloos, maar
af en toe toch wel een dichter. (N.B. consolatieprijs!).
J o h a n v a n H e e m s k e r k : een zeer beperkt aantal aardige bladzijden proza.
A d r i a a n P o i r t e r s : verzen geen groote waarde, maar geestrijk proza (N.B.
we letten nu even alleen op de poëzie!).
A s s e l i j n : niet de pittigheid en de virtuoze taal van Bredero, maar situatie en
karakter goed geteekend, en frische dialoog. (N.B. dus geen eigenlijk dichter!).
O u d a a n : Een der krachtigste navolgers van Vondel. Maar zijn droge stof en
overmaat van gelegenheidsgedichten toont hem als dichter uit den vervaltijd. (N.B.
derde eervolle vermelding!)
A n t o n i d e s v a n d e r G o e s : geweldig overschat; staat beneden zijn
tijdgenooten.
J a n L u i k e n : heeft verscheidene uitstekende gedichten gemaakt. (N.B. voor 't
eerst iemand van beteekenis!).
P o o t : veel minderwaardig gelegenheidswerk, maar overigens met de meeste
onderscheiding te noemen. (N.B. tweede man van beteekenis!).
Summa Summarum: volgens Dr. Knuttel bezitten we, uit die twee eeuwen, en uit
den ouden canon der dichters:
eerste rang: Hooft, Vondel, Bredero,
tweede rang: Huyghens, Jan Luiken, Poot.
eervolle vermelding: Spieghel, Camphuyzen, Oudaan.
consolatieprijs: de Dekker.
De aanzienlijke ruimte, die aldus in ons Pantheon vrijkomt, moet dan worden
aangevuld door Revius en Dullaert op den tweeden, een door Broekhuyzen op den
derden rang.
Menschen, die eenigermate in smaak met mij overeenstemmen, zullen die
aanvulling zéér onvoldoende vinden.
Menigmaal is het mij gebeurd, dat ik, gedurende eenigen tijd met een litteratuurperiode
bezig geweest zijnde, een verhoogde waardeering voor het goede in die litteratuur
bleek te bezitten, die niet altijd stand hield,
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als ik er anderen mee gelukkig wilde maken. Misschien is het Dr. Knuttel evenzoo
gegaan. Veel mooi vinden doet hij niet - in aanmerking genomen, dat het onze
klassieke periode betreft - maar blijkbaar vindt hij nog altijd meer mooi, dan sommige
lezers. Ik kan mij niet voorstellen, dat het belangstellend publiek, behalve dan bij de
drie voormannen, en een enkele maal elders, wezenlijk genot zal hebben bij het lezen
van de geboden keur. Subjectief blijft dit oordeel, ik weet het, maar mag ik, bij
ontstentenis van elken objectiven maatstaf, niet eens uit naam mijner geestverwanten
vragen, of de Nederlandsche poëzie der 16e en 17e eeuw wel geschikt is, om er een
eigen bloemlezing uit te maken?
Men bedenke wel, wat er aan vast zit: een zeker niet te versmaden kapitaal aan
publieke belangstelling wordt in zoo'n bloemlezing belegd. Of ze wordt niet gebruikt,
òf ze verbruikt zelf kultuurkracht. Wanneer de lezer, door den overmaat van
statigouderwetsche versregels vermoeid en verward, het boek teleurgesteld neerlegt,
grijpt hij niet zoo licht naar een ander. En de verzamelaar, die óók voor de school
schreef, liet - van zijn standpunt volkomen terecht - alle litteraire toelichting
achterwege.
Met opzet zweeg ik over het proza. Dat is tot nu toe weinig in de mode geweest.
Naar Coornhert en de Bienkorf verwees men wel, om den inhoud; Hooft's proza
werd om de curiositeit geciteerd; Brandt bleek, zooals Dr. Knuttel reeds opmerkte,
vooral door de personen, wier leven hij beschreef, beroemd geraakt, en de Arcadia
is niet au sérieux te nemen. Maar het proza der zestiende eeuw, dat men voor den
dag gehaald heeft, treft evenzeer door kracht en gehalte als de verzen koud laten.
Ook de bloemlezing van den heer Knuttel bevat meer dan één korrelig, kleurig stuk.
Als men die doorleest, en dan bladerend de bekende gedichten voor zich ziet, waarvan
ik me niet kan voorstellen, dat ze ooit iemand gelukkig gemaakt hebben, dan wil het
wel eens, dat men menige.... respectabele dichtregel als proza gaat zien en
bewonderen. Ik bedoel natuurlijk niet, dat ik gedichten als proza wou gaan voorlezen;
ik spreek alleen over gedichten, die ik niet goed vindt, en dus in geen geval wil
voorlezen. Maar ik vind de kracht en schoonheid van het zeventiende-eeuwsche
Nederlandsch der groote dichters eigenlijk terug in het proza der zestiende. Dat laatste
doet me aan als het klare stroomende water, waaruit straks, bij Hooft en Vondel, de
fontein der poëzie zal opspuiten. Het een maakt het ander begrijpelijk.
In die gedachte kan men in een traditioneele bloemlezing als de voor ons liggende
geen bereikt doel zien. Een goede keur uit de groote dichters, aangëvuld met het
allerbeste der minderen, zou een klein, aantrekkelijk bundeltje vormen, dat voor
zoover ik weet nog niet is samengesteld. Daarnaast verlang ik naar een breede, goed
doorvoelde, beredeneerde behandeling van de krachtsontwikkeling onzer taal tijdens
de Renaissance en het Barok
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groote stukken proza als illustraties en natuurlijk heel veel kleine citaten, ook uit de
poëzie, in den text.
De gedachte aan de moeielijkheid van zulk een werk, tegenover de gemakkelijkheid
van het programma, legt mij het zwijgen op. De bloemlezing van den heer Knuttel
staat natuurlijk al heel ver van mijn ideaal. Of ze, uit zich zelf begrepen, goed
genoemd mag worden, vind ik moeilijk te zeggen. Er is veel zorg aan de keuze
besteed, dat kan men wel zien, maar er zit iets stijfs in het boek, misschien omdat er
te veel van hetzelfde in staat. Dat mijn keus dikwijls een andere geweest zou zijn,
lijkt me van zelf sprekend, maar ik vind geen vrijheid boudweg te beweren, dat de
zijne daarom minder goed is. Liever erken ik blijde, dat verscheidene gedichten, die
mij troffen, en elders miste, door hem naar voren zijn gehaald.
DR. F.H. FISCHER.

Buitenlandsche literatuur
Ten gevolge van den oorlog zijn de te bespreken Engelsche werken uitgebleven,
zoodat onze Engelsche Kroniek tot later moet worden uitgesteld.

Groot Nederland. Jaargang 15

226

Dramatisch overzicht.
Eva Bonheur.
Men mag in dezen tijd weer spreken over de ‘strekking’ van een letterkundig werk.
Gelukkig voor wie over Herman Heyermans en zijn laatste tooneelspel Eva Bonheur
moet schrijven. Want kunstwaarde heeft dit niet. Het is een arbeid van louter
vaardigheid en speculeeren op de ‘gevoeligheid’ van de menigte. En het succes is
slechts gebaseerd hierop en op enkele grove grapjes die er altijd ingaan en die de
auteur in de povere vreugde over zijn vondst tot het ergerlijke toe herhaalt.
Liebfrauenmilch wordt door Eva Bonheur met hardnekkigheid en nadruk
Lieve-Vrouwe-d'r-melk genoemd. Dit klinkt sommigen niet al te kiesch in de ooren
en het is dan ook karakterstiek voor een bepaald soort humor.
Er blijft dus over het ‘probleem’.
Dit nu geeft ons een beeld van een even typische als verwerpelijke huwelijksmoraal
en het wordt voor dezen auteur de aanleiding om ons te overladen met zijn
onnederlandsche sentimentaliteit en zijn onnederlandsche rethoriek.
Het tooneel - dat is één van de ‘vondsten’ - is door een horizontale lijn in twee
regionen verdeeld. Beneden huist Jasper, een edelaardig koopman in opgezette dieren
met zijne vrouw en een eerzaam dochtertje. Het is een gelukkige familie, door liefde
saamgebonden en de zielenadel is er niet van de lucht af. De bovenverdieping werd
verhuurd aan Eva Bonheur, een kijfzieke en kwaadwillige juffrouw met een
hoogkattenburgschen tongval. De vrouw van Jasper heeft echter gespeculeerd stilletjes - met geld van de boven buurvrouw. Dit geeft aan Eva Bonheur een overwicht
op de gelukkige familie, dat zij geen oogenblik ongebruikt laat. Wij zien nu duidelijk
de tegenstelling tusschen braafheid en ondeugd, welke laatste eigenschap des gemoeds
wel een korte tyrannie kan uitoefenen, maar die ten slotte, dat heeft reeds zooveel
stichtelijke lectuur onomstootelijk bewezen, wordt overwonnen door de deugd. Ja,
de zaak zit nòg dieper. Onder de streep zien wij den goeden mensch in innig verkeer
met de natuur en het natuurlijke leven. Daarboven huist zij, die de natuur slechts
kent als de verschrikking van muizen en donderbui.
De dochter is echter verliefd op een musicus. Een man met een reëelen zin voor
het leven, die voor de luidruchtige tante Eef weinig welwillendheid
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heeft en die, niet zonder reden, opschrikt als hij hoort hoe de familie van Jasper, die
hij goed-gesitueerd dacht te zijn, bij Eef in het krijt staat. Hij ontvlucht, evenmin
zonder reden, een feestmaal waar tante Eef zich bedrinkt en allerwalgelijkst gedraagt.
Na drie dagen komt hij terug. Hij heeft over alles nagedacht. Hij heeft zich zelve
zuiver tegenover de nieuwe verschijnselen uitgesproken en stelt eerlijk en klaar voor
Miep te trouwen aleer hij naar Amerika zal vertrekken. Maar Miep wil niet meer en
Jasper vindt het goed dat zij niet wil. Hij houdt een lange redè vol valsch gevoel tot
den jongen musicus terwijl hij op ostentative wijze met een doodshoofd goochelt.
De musicus gaat, een beetje benepen, door de achterdeur af. En de gelukkige
familie blijft weenende in elkanders armen achter met de hoop op een onechte baby.
Een vriend zeide mij: er is in het tooneelspel slechts één sympathieke figuur en
dat is Nanning Storm, de musicus.... Deze voorstelling is wellicht overdreven. Want
Heijermans heeft tè veel moeite gedaan om hem als een afschrikwekkend voorbeeld
- zwart tegen wit - naast de edele familie te stellen. Maar dit is zekerheid: Nanning
Storm is desondanks de eenige echte, gezonde, werkelijke figuur.
Hij is een volmaakt eerlijk en nuchter man, voor wien de wereld niet is opgebouwd
uit sentimenteel proza en schijnbaar-diepzinnige theoriën. En zijn moraal, die het
huwelijk, gebaseerd op een rustige genegenheid, begrijpt als een maatschappelijk
contract, staat hoog boven de opvattingen van een Jasper, den natuurmensch, die
liefde als eenige huwelijksvoorwaarde noemt en die niet schroomt zijn kleinkind
voor altijd van den vader te scheiden en het als een onregelmatig lid in het
maatschappelijk verband te schuiven.
De liefde is in het huwelijk het ontbindende element. Het is drift en verlangen, en
kent geen orde. Het huwelijk is rust en een stil ineenvoegen van teedere gevoelens,
innige herinneringen en gemeenzame belangen.
De liefde is een brand en een vernietigende kracht. Het huwelijk is een langzame
en geduldige opbouw, waar zij die bouwen nooit zich zelve en het eigen geluk zoeken,
maar slechts de schoonheid, de evenmaat en de duurzaamheid van het levende werk:
de familie.
Paul Adam teekent in zijn uiterst merkwaardigen roman ‘Stephanie’ - met de nog
merkwaardiger voorrede (alleen in de editie van 1913 opgenomen) - deze tegenstelling
scherp en nuchter. De familie die met zorg is opgebouwd op stellige maatschappelijke
en moreele grondslagen tegenover het bohemienhuishouden dat het gevolg is van
een huwelijk-uit-liefde. En overtuigend bewijst hij de kracht en de adel van een hoog
maatschappelijk besef naast de wanorde van de natuurlijke hartstochten, die
onbeheerscht en onbegrepen, het lot der kinderen op zeer noodlottige wijze
beinvloeden.
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Want: la famille, la société, telles que nous les constitua le jurisconsulte de Rome
reposent sur la conception du patrimoine et de l'héritage.
Het verwondert niemand dat een Herman Heijermans de partij van de wanorde
kiest. Maar het behoeft ook niemand te verwonderen dat er menschen zijn die deze
propaganda voor het ‘vrije uitleven’ der instincten zeer verderfelijk vinden. En tegen
deze erfenis van een mateloos individualistischen tijd zullen zij nog vele jaren te
strijden hebben.
Vooréérst blijft Jasper, met zijn dochter, zijn onecht kleinkind en zijn romantisch
natuurgevoel nog een held en Nanning Storm een kwade cynicus. Want mooie,
hemelsblauwe woorden - al zijn ze nog zoo ijl en ledig - inponeeren meer dan
nuchtere, harde, directe feiten.
***
Jan Musch speelde den Jasper. En hij deed het onmogelijke om van deze bleeke
manke boekenfiguur een man te maken. Dat is de kunst van Jan Musch. Hij geeft
van zijn warme levensoverdaad zoo gul en zoo weloverwogen dat hij schimmen tot
menschen van vleesch en bloed verdicht. Ik bewonder in zijn spel het evenwicht,
den goeden smaak en de uitwerking, die zóó doorgevoerd is dat elk détail in het
geheel een waarde en een plaats krijgt.
Musch was een Spaansche Brabanber vol belachelijken zwier; belachelijk, tòch
menschelijk en echt. Hij is in dit benepen milieu de benepen manke vader en hij is
ook wéér menschelijk en echt. Door dit vast te stellen erkent men bovenal de groote
verdiensten van een acteur, de veelzijdig en afwisselend, in iedere rol een nieuw
symbool schept en die in de wisseling der maskers nooit zich zelf verliest. Er is een
éénheid in al zijn uitingen: dat is de innerlijke kracht - het vuur en het verlangen van zijn jonge en rijke persoonlijkheid.
Zoo werd de in het algemeen goede vertooning van Eva Bonheur, waarmede
Herman Heijermans het lage succes van ‘Tropenadel’ heeft gezocht, door de
aanwezigheid van Jan Musch toch nog een genot. Dat ons nadien te pijnlijker den
kwaden zin en de geringe bekoring van dit tooneelspel in de herinnering dringt.
GRESHOFF.
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[September]
Faust.
Tweede Deel.
(Vertaling van Nico van Suchtelen).
Eerste bedrijf.
(Een lieflijk landschap, een alpenweide boven een dal, met ùitzicht op hooge bergtoppen en
gletschers. Avondschemering. Op het bloemige grasveld ligt FAUST, vermoeid en onrustig.
Een schaar van geesten, kleine, lieflijkegedaanten, zweeft om hem heen).

ARIËL
(zingt, begeleid door Aeolusharpen).
Als der bloesems lenteregen
Dwarlende allen overdaalt,
Als der velden groene zegen
D'aardgeboornen tegenstraalt;
Dwalen elfen, klein, maar machtig,
Rond, tot rassche hulp bereid;
Alom troostend, tooverkrachtig,
Ieder, goed of slecht, die lijdt.
Gij, die dit hoofd in lucht'gen kring omwaart,
Gedraagt u thans naar eed'ler elfen aard.
Sust in zijn hart den fellen, bittren strijd;
Bevrijdt het van berouws gloeiende pijlen;
Zuivert het van zijns levens gruwbaarheid.
Vier waken telt het nachtlijk wijlen,
Vervult van elke vriendlijk nu den tijd.
Eerst vleit zijn hoofd op koele peluw neder,
Dan baadt hem in den dauw van Lethe's stroom;
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Lenig zijn dra zijn starre leden weder,
Zoo hij den dag verbeidt in rust'gen droom.
Volbrengt den schoonsten elfenplicht:
Geeft hem terug aan 't heilig licht.
KOOR.
(solo, duo en tutti, afwisselend)

EERSTE WAKE.
Avondlied.
Als de luchten wazend luwen
Boven velden, groen omkringd,
Neevlen zoete geuren stuwen
'Wijl de scheemring nederzinkt:
Fluistert dan van stillen vrede,
Wiegt dit hart dan, levensmoe,
Zacht ter ruste, sluit voor 't wreede
Licht dier oogen poorten toe.
TWEEDE WAKE.
Nachtlied.
Nacht is over d'aard gezonken.,
Heilig rijen ster aan ster:
Groote lichten, kleine vonken,
Schittren dichtbij, glanzen ver;
Schittren, hier in 't meer weerschijnend,
Glanzen hoog in klaren nacht;
Maan, de diepe rust verreinend,
Overstraalt hun aller pracht.
DERDE WAKE.
Morgenlied.
Henen zijn de sterre-stonden,
Weer verzwond hun smart en lust.
Voel: ‘Eens wordt ge weer gezond’ en
Wacht den nieuwen dag gerust.
Dalen groenen, heuvlen zwellen,
Lommer-schauw-en vree-belaân,
En in zilver-blinkend wellen
Deint ten oogst het rijpend graan.
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VIERDE WAKE.
Wekroep.
Keer, om wensch op wensch te erlangen
Tot des levens schoonheid weer;
Zacht slechts houdt u slaap omvangen,
Leg zijn sluier weder neer!
Waar de velen weiflend wijken,
Aarzel niet, tast toe met moed;
Alles kan ten lest bereiken
D'eedle die begrijpt en doet.
(Een geweldig gedaver kondigt het naderen der zon aan).

ARIEL.
Hoort nu, hoort! De storm der Horen!
Dreunend wordt voor geesten-ooren
Reeds de nieuwe dag geboren.
Hoort de rotspoort knarsend knettren,
Phoibos' wielen raatlend klettren;
Wat gedaver brengt het licht!
't Al trompet, bazuint en dondert;
't Oog verblindt; het oor, verwonderd
Voor het ongehoorde zwicht.
Snel slipt in uw bloeme-wonen:
Dieper, dieper in hun kronen,
In de rotsen, onder 't loof;
Treft het u, zoo zijt ge doof.
FAUST
(ontwakend).
Des levens pols klopt weer met frissche kracht,
Om d'ijle scheemring blijde te begroeten.
Gij, aarde, bleeft dezelfde ook deze nacht
En aemt verkwikt, vernieuwd weer aan mijn voeten.
Van blijden drang voel ik mij weer omgeven;
Gij wekt en spoort een vastberaden moeten
Om rustloos naar het hoogst bestaan te streven. In schemerschijn ligt d'aarde reeds ontsloten:
In 't woud weergalmt een duizendstemmig leven;
De nevel sliert, de dalen dóór gegoten;
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Maar klaarheid komt de diepten overspreiden,
En tak en twijgen, frisch verkwikt, ontsproten
Den geur'gen afgrond, waar zij sluimrend beidden.
Ziet, kleur op kleur licht óp uit valen grond;
Langs bloem en blad siddrende paarlen glijden:
Tot paradijs wordt alles in het rond!
Omhoog den blik! De reuz'ge toppen spreiden
De konde van den hoogst-gewijden stond.
Al vroeg mag hen het eeuwig licht verblijden,
Dat later ook tot ons omlaag zich richt.
Nu, over 't groen der glooiende alpenweiden,
Vloeit nieuwen glans het ópklarende licht;
Steeds dieper... 't is volbracht: stralend ontploken
Verschijnt de zon!... Helaas! 't verblind gezicht
Wendt zich reeds af, d'oogen van pijn doorstoken.
Dit is dus 't beeld van vast-vertrouwend hopen,
Dat zich tot hoogsten wensch heeft baangebroken
En vindt de poorten der vervulling open!
Dan ziet het uit die eeuwge dreven breken
Een vlammenvloed... wij weiflen, angst-bekropen.
Des levens fakkel wilden we er ontsteken;
Een zee van vuur omgolft ons... welk een brand!
Is 't liefde, is 't haat, wier gloeden ons omleken?
Door smart en vreugde beurtlings overmand
Wenden tot d'aard wij weer ons oog terug,
De sluiers zoekend van der jonkheid land.
Blijf voortaan dan de zon mij in den rug!
Den waterval, het rotsravijn doorbruisend,
Aanschouw 'k in stijgende verrukking: vlug
Springt hij van rots op rots, tot hij in duizend
En nog eens duizend stroomen neerwaarts sproeit,
Het vlokkig schuim hoog óp de lucht in suizend. Maar ziet, hoe, heerlijk dezen storm ontbloeid,
Zich welven Iris' wisselduur'ge lagen,
Nu scherp omlijnd, dan vaag in damp vervloeid,
Rondom verstuivend geurig koele vlagen.
Zij is de spiegel van het menschlijk streven.
Bepeins het, en 't begrip zal in u dagen:
Aan bonten weerschijn kennen wij het leven.
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(Troonzaal in den keizerlijken burcht. Herauten. De staatsraad, in afwachting van den keizer.
Allerlei hofpersoneel in prachtige kleedij komt binnen. De keizer bestijgt den troon. Aan zijn
rechterhand de astroloog).

DE KEIZER.
Gegroet, getrouwen en beminden,
Vergaard van verre en van nabij!
Den wijze zie ik aan mijn zij,
Doch waar is wel mijn nar te vinden?
HOFJONKER.
Achter den sleep van uw talaar,
Zakte op de trap hij in elkaar;
Men droeg hem weg, den vetten vent,
Dood of beschonken, niet bekend.
TWEEDE JONKER.
En fluks - waar zoo opeens vandaan? Meldt zich een ander voor hem aan;
Fraai uitgedost, maar allerdwaast,
Zoodat zich iedereen verbaast.
De wacht hield, toen hij mee wou gaan,
De hellebaard hem kruiswijs voor.
Vermeetle zot! toch dringt hij door!
MEPHISTOPHELES.
(voor den troon neerknielend).
Wat wordt verwenscht en steeds toch blij begroet?
Verlangd en steeds weer weggejaagd?
Wat praat men altijd weder goed,
En wordt toch schimpend aangeklaagd?
Wien roept men nimmer naderbij,
Schoon ieder graag hem noemen hoort?
Wat treedt u aan uw troon terzij?
Wat bande zelf zich uit dit oord?
DE KEIZER.
Spaar je voor ditmaal zooveel praats!
Raadsels zijn hier niet op hun plaats;
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Dat is de taak van déze heeren.
Los ze op! dàt zou 'k graag van je leeren.
Mijn oude nar maakt, vrees 'k, een verre reis;
Kom naast me en speel zijn rol op nieuwe wijs.
(MEPHISTOPHELES klimt de treden op en plaatst zich aan 's KEIZERS linkerzijde).

GEMOMPEL DER MENIGTE.
Een nieuwe nar - Tot nieuw gekwel Hoe kwam die hier? - Vanwaar zoo snel? De vroegre viel - Heeft afgedaan Die was een ton - Nu is 't een spaan.
DE KEIZER.
En thans, beminden en getrouwen,
Weest welkom hier van heinde en veer!
't Gesternte is gunstig, heil en eer
Wordt ons daarboven weer gebrouwen.
Doch zegt, waarom we in deze dagen,
Juist nu we eens alle zorg verjagen
En fraaie valsche baarden dragen;
Nu wij slechts vreugd genieten wouden,
Ons met vergaadren kwellen zouden? Maar meent ge dat niet anders mooglijk waar'?
Welaan dan, 't is zoo, en dus moet het maar.
KANSELIER.
De hoogste deugd des keizers hoofd omgeeft
Gelijk een heil'gen-krans, en hij slechts heeft
De macht haar geldig uit të oefnen:
Gerechtigheid! Wat àl menschen behoeven,
Wat allen eischen, noô slechts missen kunnen,
Het staat aan hèm het aan het volk te gunnen.
Maar ach, wat baat den menschengeest verstand,
Goedheid het hart, gewilligheid der hand,
Zoo 't ovral in den staat koortsachtig woedt?
Elk euvel steeds maar nieuwë euvlen broedt?
Wie uit deez' hooge hal rondom zich schouwt
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Door 't land, voelt zich als door een droom benauwd,
Waar onderling slechts wangestalten knoeien,
't Onrecht, als wet, met alles zich wil moeien,
Een wereld van vergissing schijnt te ontbloeien.
D'een rooft een vrouw; een ander vee,
Of kelk, kruis, luchter van 't altaar;
Beroemt zich daarop menig jaar,
Gezond, heelhuids en weltevree.
Dan drommen klagers voor het Hof:
Hoog praalt de rechter op zijn stoel,
En ondertusschen gromt reeds dof
Des oproers àànzwellend gewoel.
Díe mag op schande en misdaad roemen,
Op medeplicht'gen géne stut;
Als schuldig hoort men 't vaakst verdoemen
Onschuld, slechts door zichzelf beschut.
Alles verbreekt zijn oude normen,
Vernietigt àl betaamlijkheid;
Hoe moet dan ooit die geest zich vormen,
Die ons naar 't Recht alleenlijk leidt?
Ten lest hoort een rechtschapen man
Naar vleiers en omkooperij;
Een rechter die niet straffen kan,
Stelt zich den booswicht nog terzij.
Zwart is 't tafreel geschilderd, maar geloof
Dat ik er liefst nog dichter floers voor schoof.
(pauze).
Besluiten zijn niet te vermijden;
Als allen schaden, allen lijden,
Tijgt Majesteit nog zelve op roof.
OPPERBEVELHEBBER.
Wat al rumoer deez' wilde dagen!
Een ieder slaat en wordt geslagen,
Maar voor 't commando blijft men doof.
De burger achter veil'ge muren,
De ridder in zijn rotsenhorst,
Zij spannen saam... zoo lang 't kan duren...
En leev'ren ons geen enkle borst.
De huursoldaat wordt ongeduldig
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En eischt onstuimig zijn soldij;
En bleven wij hem niets meer schuldig,
Zoo ware hij allang weer vrij.
Wie hen verbiedt zich te bevreed'gen,
Die heeft een wespennest verstoord;
't Rijk dat zij dienden te verdeed'gen,
Werd leeggeplunderd, uitgemoord.
Wie weet hun razernij te stuiten?
Met half de wereld is 't gedaan.
Er zijn nog koningen daarbuiten,
Maar geen van hen trekt er zich iets van aan.
SCHATBEWAARDER.
Aan hulp van vrienden hoeft ge niet te denken.
Subsidies die men ons zou schenken
Als water uit een leidingsbuis,
Zij blijven uit. - Wien, in uw landen,
O Heer, kwam al 't bezit in handen?
Waar men ook komt, er houdt een nieuwling huis,
En onafhanklijk wil die leven,
Al wat hij doet, men vindt het best;
Wij hebben zóóveel rechten prijs gegeven,
Dat ons op niets een recht meer rest.
Partijen, hoe ze zich ook noemen,
Zorg dat ge op hèn u niet verlaat;
Zij mogen schelden u of roemen,
Om 't even is hun liefde of haat.
De Ghibellijnen en de Welfen
Rusten verborgen slechts wat uit;
Wie zou thans nog zijn buurman helpen?
Een elk zorgt voor zijn eigen huid.
De poort naar 't goud is zwaar gegrendeld;
Dies ieder woekert, schraapt en zwendelt...
Maar onze schatkist blijft steeds leeg.
HOFMEESTER.
Wat rampspoed moet ook ik ervaren!
Ofschoon ik dag aan dag wil sparen,
Blijkt dat behoefte daaglijks steeg,
Terwijl 't nog daaglijks erger wordt!
De keuken hoeft niet veel te kosten,
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Want herten, reeën, hazen, zwijnen,
Faisanten, eenden en konijnen,
Al zulke renten en imposten,
Die zijn het niet, waaraan 't ons schort.
Maar wijn! wij komen wijn te kort!
Konden wij vroeger vat op vat vergaren
Der beste bergen, van de beste jaren,
Nu slurpt het tot den laatsten drop
't Eindloos gezuip der eedle heeren op.
De stadsraad zelf moet uit zijn voorraad tappen;
Men grijpt naar roemers, grijpt naar nappen,
En onder tafel ligt de kluit.
Ik moet betalen, loon uitkeeren;
De Jood zal zich niet veel geneeren,
Die geeft mij voorschot keer op keeren,
Schaft voedsel jaar op jaar vooruit.
De varkens komen niet in 't vet,
Verpand is de matras in bed;
En op den disch komt reeds-gegeten brood.
DE KEIZER.
(na eenig nadenken tot MEPHISTOPHELES).
Spreek, weet gij nar soms nog van grooter nood?
MEPHISTOPHELES.
Ik niet in 't minst! Ha! zulk een glans te aanschouwen!
Van u en de uwen! Faalt wel ooit vertrouwen
Waar heerscht zóó onweerstaanbre majesteit?
Gereede macht 't vijandlijke verspreidt?
Waar goede wil, gesterkt door klaar verstand,
Veelzijd'ge vaardigheid steeds zijn ter hand?
Wat zou zich dààr tot onheil kunnen eenen,
Tot duisternis, waar zooveel sterren schenen?
GEMOMPEL DER MENIGTE.
Een schalk is 't - die de kunst verstaat Hij liegt zich in - zoolang als 't gaat Daar steekt wat achter - Ei, wat dan? Ik snap het opperbest - Een plan -
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MEPHISTOPHELES.
Wie wordt op aard niet door gebrek gekweld?
Den een faalt dit, dien dat... en hier het geld.
Ja, van den vloer is het niet op te vegen;
Doch wijsheid heeft veel dieps aan 't licht gekregen.
In bergen, onder oude muren kunt
Ge 't vinden, 't goud, gemunt en ongemunt.
En vraagt ge hoe 't te voorschijn wordt gebracht?
Door 's wijzen mans natuur- en geesteskracht!
KANSELIER.
Natuur en Geest... zoo spreekt men tot geen christen;
Daarvoor verbrandt men atheisten,
Wijl men zoo iets terecht gevaarlijk vindt.
Natuur is zonde, Geest is duivel,
En samen kweeken zij den twijfel,
Beider wanschapen bastaardkind.
Niet aldus hier! Een tweetal loten
Zijn 's keizers aloud Rijk ontsproten,
Die waardig stutten zijnen troon.
Het zijn de ridders en de heil'gen,
Die hem voor iedren storm beveil'gen
En nemen kerk en staat tot loon.
Den lagen zin van warre geesten
Ontwoekert zich een tegenstand:
De ketters en de heksenmeesters,
En die bederven stad en land.
Die wil uw stoute scherts doen dringen
Met zwarte kunst in deze kringen?
Ban uit uw hart die duisterlingen,
Met narren zijn zij nauw verwant.
MEPHISTOPHELES.
Daaraan herken ik den geleerden pruik!
Wat gij niet tast, is gansch uit uw bereik;
Wat gij niet grijpen kunt, kan niet bestaan;
Wat gij niet hebt becijferd is een waan;
Wat gij niet weegt, heeft voor u geen gewicht;
't Geld, dat ge zelf niet munt, is u te licht.
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DE KEIZER.
Doch met dit al zijn wij nog niet op streek.
Wat wil je toch met zulk een vastenpreek!
Ik geef aan 't eeuwig ‘hoe’ en ‘als’ den bons.
't Mankeert aan geld; wel nu, bezorg het ons!
MEPHISTOPHELES.
'k Bezorg u wat ge wilt, en meer. Voorwaar,
't Is licht genoeg, maar hier is 't lichte zwaar.
Het is er al, doch om er bij te komen,
Dàt is de kunst; durft iemand daarvan droomen?
Bedenkt eens goed, hoe in die gruweltijden,
Toen volkenvloeden 't aardrijk overspreidden,
Hoe menigeen toen, 't hart vol schrik en zorg,
Zijn dierbaarst goed, d'een hier, d'aar ginds, verborg.
Zoo ging 't van oudsher in 't Romeinsch verleden,
Zoo ging 't tot gister voort, en zelfs tot heden.
Dat alles ligt begraven nog in de aard;
Die 's keizers is, met al wat zij bewaart.
SCHATBEWAARDER.
Dat lijkt mij voor een nar niet kwaad gezegd;
't Is inderdaad des ouden keizers recht.
KANSELIER.
De Satan wil u gouden strikken zetten,
't Gaat hier niet toe naar goddelijke wetten.
HOFMEESTER.
Als hij mijn kelders aanvult, flink en rijk,
Dan heb ik desnoods graag wat ongelijk.
OPPERBEVELHEBBER.
Een wijze nar, die elk naar wensch belooft!
Geen krijgsman breekt om d' oorsprong zich het hoofd.
MEPHISTOPHELES.
En mocht ge meenen dat ik u bedroog;
Zoo vraagt het hèm, hier, dezen astroloog.
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Hij ziet daarboven uur en huis vermeld;
(tot den ASTROLOOG)
Zoo zeg ons wat der sterren loop voorspelt.
GEMOMPEL DER MENIGTE.
Twee schelmen - die zijn 't saam gewoon Nar en phantast - vlak bij den troon Een oud lied - maar nog niet verleerd De wijze spreekt - de zot souffleert.
ASTROLOOG.
(spreekt, MEPHISTOPHELES souffleert)
De zon is zelf een goudklomp, puur en schoon;
Mercurius biedt zijn hulp te koop voor loon;
Vrouw Venus heeft 't u allen aangedaan,
En vroeg of laat lonkt zij u lieflijk aan;
Van kuische Luna grillen slechts verwacht;
Wien Mars niet treft, dien dreigt toch steeds zijn kracht.
Den allerschoonsten glans spreidt Jupiter;
Saturnus blijft voor 't oog steeds klein en ver,
Wij achten als metaal hem vrij gering,
Een weinig waard, schoon zeer zwaarwichtig ding.
Maar zoo wij zien dat Sol om Luna vrijt,
Naast zilver goud, dan komt een blijde tijd.
Dan krijgt men al wat men maar kan verlangen:
Paleizen, tuinen, borstjes, roode wangen.
Dat al verschaft u deez' geleerde man,
Die macht heeft tot wat niemand van ons kan.
DE KEIZER.
'k Hoor alles dubbel wat hij zegt;
Toch overtuigt het mij niet recht.
GEMOMPEL DER MENIGTE.
Waar slaat dat op? - Een flauwe mop Sterwichlarij - chemisterij Dikwijls vertrouwd - te laat berouwd En doet hij 't toch - niets dan bedrog.
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MEPHISTOPHELES.
Daar staan zij gapende om mij heen!
Vertrouwen niet den kostbren vond;
Van heksenkunstjes baselt d' een,
En d'ander van den zwarten hond.
Waartoe dat d' een zijn spotlust koelt,
Van toov'narij weer d' ander praat,
Zoo toch ook hij zijn voetzool jeuken voelt
En wankel op zijn beenen staat?
Gij allen speurt verborgen krachten
Der eeuwig werkende Natuur,
En uit de diepstgelegen schachten
Wringt nog omhoog zich 's levens vuur.
Als 't ovral in u krampt en trekt,
En nergens voelt ge u meer vertrouwd,
Graaft dan en hakt daar maar direct,
Dààr ligt uw veedlaar, ligt het goud.
GEMOMPEL DER MENIGTE.
'k Voel aan mijn voet een loodgewicht;
'k Heb kramp in d'arm - dat is de jicht;
Ondraaglijk jeukt mijn groote teen;
Ik voel een pijn door al mijn leên;
Naar zulke teekens ware 't hier
Een onuitputlijk schatrevier.
DE KEIZER.
Dan spoed! Ge ontsnapt mij nu niet meer.
Maak dadelijk je leugens waar;
Toon ons die schatten kant en klaar.
Ikzelf leg kroon en scepter neer;
Met eigen hand voltooi ik snel,
Zoo ge niet liegt, het werk; zoo wèl,
Dan wijs ik je den weg ter hel.
MEPHISTOPHELES.
Op weg dààrheen zou 'k zeker niet verdwalen.
Maar 'k kan u nooit genoeg verhalen
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Van wat er onbeheerd nog alom ligt.
De boer, bij 't vorenploegen, licht
Een pot vol gouds op met zijn kluit;
Salpeter zoekt hij aan den leemen wand,
En houdt een zuiverst gouden buit
Ontsteld, verheugd, in kommerlijke hand.
Wat al gewelven zijn te springen,
In wat al kloven moet zich wringen,
Wie schatbewust poogt door te dringen
In 't rijk, den Hades haast nabij.
In wijde, alom besloten zalen
Ziet gouden schotels en bokalen
Hij uitgestald in rij op rij.
Robijnen bekers ziet hij blinken,
En wenscht hij soms er uit te drinken,
Hij vindt er naast een oer-oud vocht.
Doch, eerlijk kan ik het getuigen,
Reeds lang verrot is 't hout der duigen,
De wijnsteen heeft dien wijn een vat gewrocht.
Neen, niet slechts goud en glansjuweel,
Ook 't puurst van wijnen, oud en eêl,
Verbergt zich in dien gruwelnacht.
De wijze vorscht hier vroeg en laat;
Bij dag slechts zoeken? Bakerpraat!
In duisternis heerscht der mysterien macht.
DE KEIZER.
Behoud die zelf, wat kan mij 't duistre schelen?
Wat waarde heeft moet daglicht kunnen velen.
Men ziet een schelm in 't donker niet zoo gauw;
Dan zijn de koeien zwart, de katjes grauw.
Die potten daar beneên, vol goudgewicht...
Ga, trek je ploeg, en akker ze aan het licht!
MEPHISTOPHELES.
Neem hak en spa, spit zelf de kluiten;
De boerenarbeid maakt u groot;
En kudden gouden kalvren spruiten
Vanzelf omhoog uit aarde's schoot.
En straks, in hoogste zaligheid,
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Kunt gij uzelf, zult ge uw geliefde tooien,
En stralend kleur- en glansgesteent' vermooien
Schoonheid zoowel als majesteit.
DE KEIZER.
Spoed, spoed dan! Hoe? Nog steeds niet aangevangen?
ASTROLOOG
(als boven).
Heer, temper zulk een overhaast verlangen.
Voorbij zij eerst der vreugde bont gewoel;
Verstrooide zinnen leiden niet naar 't doel.
Wij moeten eerst weer in onszelve keeren,
Door 't hoogre 't lagere verdienen leeren.
Wie 't goede wil, hij worde eerst zelve goed,
Wie vreugd verlangt, bedarë eerst zijn bloed;
Wie wijn wenscht keldre druiven, rijp-gestoofd;
Wie hoopt op wondren zorg' dat hij gelooft.
DE KEIZER.
Zoo bannen wij in vroolijkheid den tijd,
En Aschdag worde meer dan ooit verbeid.
Intusschen vieren wij in elk geval
Te lustiger het wilde karnaval.
(Trompetten, exeunt).

MEPHISTOPHELES.
Geen dwaas beseft hoe nauw verbonden
Steeds zijn geluk en kundigheên;
Zoo men den steen der wijzen vonde,
Geen wijze ware er voor den steen.
(Ruime zaal met nevenvertrekken, versierd en getooid voor het karneval).

HERAUT.
Verwacht niet, als in Duitsche gauwen
Een duivels-narren- of doodendans te aanschouwen
Een blijder feest is u bereid.
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Op weg naar Rome trok uw Heer
Dë Alpen over menig keer,
Tot uw jolijt en eigen eer,
En won een rijk van vroolijkheid.
Aan 's pauzen heilige sandalen
Smeekte hij af het recht tot macht;
En toen hij voor zichzelf de kroon ging halen,
Heeft hij voor ons een zotskap meegebracht.
Nu zijn wij allen als herboren;
En ieder wereldwijze man,
Trekt haar behaaglijk over hoofd en ooren;
Schijnt tot de dwazen te behooren,
Maar blijft er onder wijs, zoo goed hij kan.
Reeds zie 'k hen zich in groepen scharen,
Zwenkend uiteen gaan of zich paren;
En koor bij koor tezamen rot.
Er in, er uit, laat maar betijen;
De gansche wereld blijft per slot,
In honderdduizend zotternijen
Toch maar één enkle groote zot.
BLOEMENMEISJES.
(zingend, begeleid door mandolines).
In de hoop dat we u behaagden
Tooiden wij ons dezen nacht,
Jonge Florentijnsche maagden,
Volgden 's Duitschers hoofsche pracht.
Dragen in de bruine lokken
Veler blijde bloemen tooi;
Zijden draadjes, zijden vlokken
Maakten ons zoo bont en mooi.
Prijst ons, vriendlijk en goedgunstig;
Onze bloemen, altegaar
Glanzend, gloeiend, zijn zóó kunstig,
Dat zij bloeien 't gansche jaar.
Kleur'ge knipsels, snippers, lapjes,
Komen allen tot hun recht;
Maakt ge op stuk voor stuk al grapjes,
Het geheel staat toch niet slecht.
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Lieflijk zijn wij om te aanschouwen,
Hupsch, al komen we ook van 't land;
Want natuur is bij ons vrouwen,
Allernauwst met kunst verwant.
HERAUT.
Laat de rijke korven kijken
Die gij op uw hoofdjes draagt,
Die aan de armen zwellend prijken;
Ieder kies' wat hem behaagt.
Vlug, herschept aan alle zijden
Gang en tenten tot een gaard;
Bloemen en verkoopsters, beiden
Zijn 't omdringen overwaard.
BLOEMENMEISJES.
Koopt nu in dit feestlijk oord;
Maar wij marchandeeren niet;
En met kort en zinrijk woord
Zegge een ieder wat zij biedt.
OLIJFTWIJG MET VRUCHTEN.
Geenen bloementooi benijd ik,
't Tegenstrijdige vermijd ik,
Dat is tegen mijn natuur.
Want ik ben het merg van 't land,
En een veilig onderpand
Van een vree die eeuwig duur'.
Heden hoop ik 't te bereiken
Op een waardig hoofd te prijken.
GOUDEN-AREN-KRANS.
Lieflijk zullen Ceres' gaven
Staan als feestelijke tooi;
Wat als voedsel u kan laven
Zij thans ook als sieraad mooi.
FANTASIEKRANS.
Bont gebloemte, wondre winde,
Uit het mos een kleurenpracht!
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Nergens zult ge ons kunnen vinden,
Mode heeft ons voortgebracht.
FANTASIEBOEKET.
Mocht ge vragen hoe wij heeten,
Theophrast zelfs zou 't niet weten.
En toch hoop ik, zoo niet allen,
Dan toch velen te bevallen,
Voor wie 'k mij wel waardig docht
Dat zij me in de haren vlocht;
Mocht ze er toe besluiten kunnen
Aan haar hart me een plaats te gunnen!
UITDAGING.
Bonte namaak bloeien mag
Voor de mode van den dag,
Wonderlijkst van vorm en tint,
Als ge in de natuur niet vindt:
Groene stelen, gouden klokken,
Glurend van uit weel'ge lokken!
Maar wij...
ROZENKNOPPEN.
houden ons verstopt;
Wie óns vindt is niet gefopt.
Als de zomer komt in 't land
En de rozenknop ontbrandt,
Brengen we ieder in verrukken:
De belofte, 't eindlijk plukken,
Dàt beheerscht in Flora's rijk
Oog en zin en hart gelijk.
(Onder groene tentjes stallen de bloemenmeisjes sierlijk hun waren uit).

TUINLIEDEN.
(zingend, begeleid door theorben).
Bloemen ziet hier, naar behoeven
Los of bloeiende in een krans,
Vruchten lokken niet door glans,
Die geniet men door te proeven.
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Als wij tuinders, bruin van zon,
Perzik, pruim en kers u bieden;
Koopt! Waar smaak bekoren kon,
Moet het oog als rechter vlieden.
Ziet de rijpende appels blozen,
Proef 't geneugt u hier beloofd;
Dichten kan men over rozen,
Bijten moet men in het ooft.
Wilt gedoogen dat we ons scharen
Naast uw rijken, jongen stoet,
Stallen we onze rijpe waren
Uit naast d' uwe in overvloed.
Onder vroolijke guirlanden,
In prieelen licht en lucht,
Vindt men thans van allerhanden:
Knop en bladen, bloem en vrucht.
(Onder wisselzang, begeleid door guitaren en theorben, gaan beide koren voort hun waren
trapsgewijs op te sieren en uit te stallen).

MOEDER EN DOCHTER.

MOEDER.
Meiske, al toen je waart een fijn
Pasgeboren kindje,
Bond ik om je kopje een klein
Mutsje met een lintje.
'k Zag je dadelijk als bruid,
Huwlijkte je schittrend uit,
Zag als vrouw bemind je.
Ach, nu is al menig jaar
Onbenut vervlogen;
Vrijers zijn in bonte schaar
Ras voorbij getogen;
Gaaft den eenen dans na dans,
Gaaft den ander goede kans
Met jë ellebogen.

Groot Nederland. Jaargang 15

248
Maar welk feest ik ook bedacht,
't Bleef vergeefs verlangen;
Pandverbeuren, wie 't eerst lacht,
Niets kon ze meer vangen.
Maar vandaag is elk malloot,
Kindlief, open hun je schoot,
Eén blijft er wel hangen.
(Speelgenooten, jong en schoon, voegen zich bij hen, men hoort een vertrouwelijk gekeuvel.
Visschers en vogelaars, met netten, hengels, lijmroeden en ander gereedschap, treden op en
mengen zich onder de schoone meisjes. Wederzijdsche pogingen om te bekoren, te vangen, te
ontloopen en vast te houden, geven gelegenheid tot de aangenaamste gesprekken).

HOUTHAKKERS.
Op zij, ruim baan,
De hakkers komen!
Wij vellen boomen,
Die kraken en slaan.
En stompen en douwen
Krijgt ge bij 't sjouwen. Toch moet ge ons loven,
Al woudt ge ons verkleinen,
Want werkten wij groven
Te weinig of slecht,
Wat kwam van de fijnen
Dan ooit wel terecht,
Hoeveel zij ook weten?
Wilt dit dus onthouden:
Gij waart verkouden
Als wij niet zweetten.
PULCINELLE
(plomp, mallotig).
Gij zijt domooren,
Gebukt geboren;
Wij zijn verstandig,
En graag onhandig;
Want onze kapjes,
Jakjes en lapjes,
Zijn licht te dragen. -
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De lange dagen
Langs straten te slentren,
Te hangen en drentlen
In volte en vertier,
Is al ons pleizier.
Of gluren te blijven
Waar iets valt te kijven;
En waar wij iets hooren
Als alen naar voren
Te glibbren en dringen!
Saam hupplen en springen,
En samen te razen...
Ge moogt u verbazen,
Ons prijzen of laken,
't Zal ons wat raken!
PARASIETEN
(vleierig-belust).
Gij wakkere dragers,
En branders, hun zwagers,
Van kolenstof zwart,
Zijt lui naar ons hart!
Want al ons buigen
En vleiend getuigen
In kronklende frasen,
Ons dubbelblazen,
Dat warmt of verkoelt
Net naar men 't voelt,
Wat zou het ons helpen,
- Al kwam er een regen
Van vuur gezegen
Om ons te overstelpen, Hadt gij niet vergaard
De kolen en 't hout,
Waarmee ge in den haard
Den gloed onderhoudt?
Daar braadt het en knettert,
Daar kookt het en spettert;
Wij fijnproevers ruiken,
Wij klaploopers kruipen,
Waar iets wordt gebraden,
't Zij vleesch of 't zij visch;
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Dat spoort ons tot daden...
Aan andermans disch.
DRONKAARD
(buiten westen).
Laat vandaag mij niets verdrieten,
'k Voel me weer zoo frank en vrij;
'k Wil van lucht en lied genieten,
'k Haalde zelf ze naderbij.
Daarom wil ik drinken, drinken!
Klinkt nu met mij! Tinke, tinkel
Jij daar achter, kom vooraan!
Klinkt met mij! Zoo, goed gedaan!
Of mijn vrouw al schreeuwde en tierde,
't Neusje ophaalde voor den jas
Waarmee 'k mij zoo mooi versierde,
En mij uitschold voor pias;
'k Wil nu eenmaal drinken, drinken!
Klinken, vrienden: Tinke, tinke!
Hei, piassen, klinkt, komaan!
Nuchter zijn is niets gedaan!
'k Heb 't hier opperbest getroffen;
Als de waard of de waardin
Bij geval mij niet wil poffen,
Poft mij wel de kelnerin.
Want 'k moet aldoor drinken, drinken!
Op, gij andren, Tinke, tinke!
Allen met elkaar, komaan!
Zooals 't altijd werd gedaan.
Hoe en waar 'k mij wil vermaken,
Gaat geen mensch ter wereld aan.
Laat mij liggen, 't zijn mijn zaken
Als 'k geen zin heb om te staan...
KOOR.
Iedre broeder drinke, drinke!
Klinkt een vroolijk: Tinke, tinke!
Zit nu stevig! Met dien kraan
Onder tafel is 't gedaan.
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(De HERAUT kondigt verschillende DICHTERS aan: natuurdichters, hof- en ridderzangers,
sentimenteele zoowel als geestdriftige. In het gedrang der mededingers van allerlei slag, laat
geen den ander aan 't woord komen. Slechts één sluipt met een paar woorden voorbij).

SATYRICUS.
Weet ge wat mij als dichter
Het meest verheugen zou?
Te zingen en te zeggen
Wat niemand hooren wou.
(De nacht- en grafdichters laten zich verontschuldigen, omdat zij juist in een interessant
gesprek gewikkeld zijn met een pasgeboren Vampyr, waaruit wellicht een nieuwe dichtkunst
zou kunnen ontstaan. De HERAUT moet het excuus wel aannemen en roept intusschen de
Grieksche Mythologie af, welke, zelfs in haar moderne vermomming, noch haar karakter noch
haar gratie verliest).

DE DRIE GRATIEN.

AGLAIA.
Lieflijk maken wij het leven,
Lieflijk zij dus ook uw geven.
HEGEMONE.
Lieflijk zij ook uw ontvangen
Zoo ge uw wenschen mocht erlangen.
EUPHROSYNE.
't Lieflijkst zij in stille dagen
Dankbaarheids tevree behagen.
DE DRIE SCHIKGODINNEN.

ATROPOS.
D'oudste van ons schikgodinnen
Is 't die heden spinnen gaat.
Veel te denken, diep te zinnen
Geeft de teedre levensdraad.
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Dat hij zacht en snijdig worde,
Koos ik 't fijnst vlas dat ik had;
Dat hij ovral effen worde
Strijkt hem vaard'ge vinger glad.
Laat genot u niet verweeken,
Houdt bij spel en dansen maat;
Denkt aan 't eind, want eens moet breken
De al te sterk gespannen draad.
KLOTHO.
Weet, dat voor deez' laatste dagen
Mij de schaar werd toevertrouwd;
Over Atropos beklagen
Zich te velen, jong en oud.
Onnut spinsel, onbegeerlijk,
Rekt ze en snijdt den draad niet af;
Maar beloften, rijk en heerlijk,
Doemt zij tot het vroege graf.
Maar 'k heb zelf in jonge jaren
Mij vergist wel honderdmaal;
Om mij 't heden te besparen,
Steekt de schaar nu in 't foudraal.
En met vreugd voel 'k mij gebonden,
Door uw vroolijkheid bekoord;
Dartelt in deez' vrije stonden
Ongestoord in blijheid voort.
LACHESIS.
Ik, 't verstandigst, nooit nalatig,
Bleef mijn oude taak getrouw;
Wind mijn haspel regelmatig,
Nooit te traag en nooit te gauw.
Heen en weer de draden weven,
Alle stuur ik in hun baan;
Geen laat ik er buiten zweven,
Iedre kringt bij d' andere aan...
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Zoo 'k mijn werk eens mocht vergeten
Liep het met de wereld mis;
Uren tellen, jaren meten,
Tot de streng gewonden is.
HERAUT.
Wie thans hier naderen kunt ge niet weten,
Al waart ge in oude boeken diepst belezen;
Was hun verschijning heden als hun wezen,
Ge zoudt ze als gasten lang niet welkom heeten.
De Furies zijn 't, geen zou ze er voor verslijten;
Schoon, welgevormd, vriendlijk en jong van jaren;
Maakt kennis met hen en ge zult ervaren,
Hoe deze duifjes toch als slangen bijten.
Wel zijn zij valsch, maar in deez' dwaze dagen,
Nu iedre zot nog stoft op zijn gebreken,
Willen ook zìj geen englen zijn, en spreken
Het open uit: ‘Wij zijn de grootste plagen!’
DE DRIE FURIES.

ALEKTO.
Wat baat het u? Ge zult ons tòch vertrouwen;
Want zóó poeslief als wìj vindt ge geen katje.
Al zijt ge nog zoo zeker van uw schatje,
Wij zullen net zoo lang u de ooren krauwen
Tot we eindelijk u ronduit zeggen mogen,
Dat ze oogjes geeft aan allerlei gepeupel,
Of dat ze dom of krom is, scheel of kreupel,
En dat ge met zoo'n bruidje zijt bedrogen.
Zoo weten we ook de bruid haar rust te rooven:
Heeft niet haar minnaar nog voor enkle weken
Kwaad van haar tegen andren kunnen spreken?
Verzoent men zich, ièts blijft men toch gelooven.
MEGAIRA.
Dat is nog niets; zijn ze maar eerst verbonden,
Dan is 't mìjn beurt; ik weet door duizend kuren
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Altijd het zoetst geluk nog te verzuren:
De mensch verandert elke levensstonde,
En geen hield ooit een lieven wensch in d' armen,
Zonder een lievren dwaaslijk te begeeren
En van 't gewend geluk zich af te keeren;
Men vliedt de zon om zich aan vorst te warmen.
Bij allen weet 'k mij toegang te verwerven,
Allen, met hulp van Asmodi te paaien,
Om dan, op 't juist moment, onheil te zaaien
En, paarsgewijs, het menschvolk te verderven.
TISSIPHONE.
Gif en dolk, geen lastertongen,
Meng ik, scherp ik voor 't verraad.
Mint ge een ander, vroeg of laat
Voelt ge u van mijn wraak doordrongen.
Zou in drab en gal verkeeren
Ook het zoetstë oogenblik,
Boeten zal hij het, want ik
Laat niet met mij marchandeeren.
Vleeme niemand van vergeven!
Aan de rotsen klaag 'k mijn zaak.
Echo, luister! antwoordt: Wraak!
D'onbestend'ge zal niet leven.
HERAUT.
Weest thans zoo goed terzij wat uit te wijken,
Want wat nu komt, hoort niet tot uws gelijken.
Ziet hier een berg, die naderbij komt wanklen,
Bonte tapijten prijken langs zijn flanken;
Slagtanden, en een slang-gelijke snuit!
Zeer geheimzinnig, maar ik leg 't u uit!
Zijn nek een vrouw torscht, gracelijk en licht,
Die met haar staf zijn plompe schreden richt.
D'andre die triomfant daarboven staat,
Omstraalt een glans die mij met blindheid slaat,
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Geboeid, terzij, schrijden twee eedle vrouwen,
D'een bang en d'andre blijde të aanschouwen;
D'een wenscht zich, d'andre voelt zichzelve vrij;
Zegge dan wie zij zijn thans bei.
VREES.
Walm van fakkels, lampen, lichten,
Schemert door het warlend feest;
Tusschen al die droggezichten,
Ga 'k geketend, doodsbevreesd.
Zotten, die mij komt bespotten,
Voort! uw grijns is mij verdacht;
Overal speur ik complotten,
Elk belaagt mij dezen nacht.
Dìe sprak eens van vriendschap. Woorden!
Ik doorzie zijn masker wel.
Die daarginds wou mij vermoorden;
Nu, ontdekt, ontwijkt hij snel.
Ach, hoe gaarne zou ik vluchten,
Ver van hier, naar allen kant.
Maar 'k moet ovral 't zelfde duchten,
'k Blijf in walm en vrees geband.
HOOP.
Lieve zusters, weest gegroet;
Is 't vermommen u ook goed
Gister en vandaag bevallen,
'k Weet toch zeker van u allen,
Dat ge u morgen zult onthullen.
'k Weet dat als der toortsen gloed
Ons niet langer kan behagen,
Wij toch eens in blijder dagen,
Elk voor zich, of samen, zullen
Vrij door schoone dreven wandlen,
Naar believen rusten, handlen,
Niets ontberend meer in 't leven,
Steeds bereikend ieder streven;
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Gasten, alom blij begroet,
Treden wij vertrouwend binnen;
Zekerlijk, het hoogste goed
Moet toch èrgens zijn te winnen.
VERSTAND.
Vrees en Hoop, twee grootste plagen,
Heb 'k geketend, en belet
De gemeente te belagen.
Treedt terzij, ge zijt gered!
Ziet mij dien kolossus leiden,
Met een toren hoog belaân;
Onverdroten blijft hij schrijden,
Tree na tree op steilste paân.
Doch daarboven op de tinne,
Klaar ter snelle vlucht, staat een
Breed-gevleugelde godinne,
Alle kanten wil zij heen.
Stralend spreidt zij glans en glorie
In het ronde, wijd en zijd.
En haar naam? Zij heet Victorie,
Godheid aller dadlijkheid!
ZOILO THERSITES.
Aha! ik kom daar juist van pas
Ik wist wel dat 't een zoodje was.
Maar tegen wie ik 't hebben wou,
Dat is die opgeblazen vrouw,
Die met haar witte vleugelpaar
Zich aanstelt als een adelaar,
En meent dat wààrheen zij zich wendt
Een ieder haar gezag erkent.
Doch waar ook maar iets roemrijks slaagt,
't Mij dadelijk in 't harnas jaagt.
Het hooge laag, het rechte krom,
Ik wil juist alles andersom;
Dat maakt alleen me 't leven waard,
Zóó wil ik 't hebben op deez' aard.
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HERAUT.
Zoo treff' mijn staf u onvervaard!
Een meesterslag! Ongure hond,
Kronkel en krimp maar langs den grond!
Kijk, hoe zoo'n dubble dwerg zich prompt
Tot walglijk knoedel samenklompt.
O wonder! 't klompje wordt een ei,
Dat opzwelt, barst... nu zijn ze vrij,
Het tweelingpaar... het lijkt niet pluis,
Een otter en een vledermuis;
D'een krabbelt weg onder den grond,
Zwart fladdert d'ander naar 't plafond.
Zij groeien buiten weer tot een;
Daarbij laat ik ze liefst alleen.
GEMOMPEL.
Vlug! Ginds vangt het dansen aan Neen, 'k wou liever hier vandaan Merkt ge niet hoe 't rond ons spookt?
Hoe ons dat gebroed bestookt?
Ai! daar zwierde iets langs mijn haar!
'k Voelde iets aan mijn voet, hoe raar.
Niemand heeft iets, maar al lang
Is toch ieder even bang.
Heel de pret is naar de maan;
Dat heeft dat gespuis gedaan.
HERAUT.
Sinds het ambt mij van heraut
Werd bij feesten toevertrouwd,
Houd ik ernstig bij de poort
Wacht, opdat dit vroolijk oord
Niets verderflijks kan bereiken,
Zonder wankelen of wijken.
Maar ik vrees dat door de ramen,
Lucht'ge spoken binnen kwamen:
En van zulke tooverijen
Weet ik u niet te bevrijden.
Was die dwerg al vrij verdacth,
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Nu, wie weet wat ginds nog wacht!
Wat gestalten! 'k Zou wel garen
Ze u ambtshalve gaan verklaren,
Maar wat géén begrijpen kan,
Weet ook ìk niet uit te leggen;
Kunt gij 't wel, wil 't dan maar zeggen. Ziet ge dat vier-rossig span,
Zwierig met den pracht'gen wagen,
Midden door de scharen jagen?
Toch splijt het de volte niet;
Geen gedrang, waar men ook ziet.
Kleurrijk schittert hij van verre;
Dwalend stralen bonte sterren:
Een laterna magica!
't Nadert als een storm, 't zal dra
Hier zijn... Ruimte! ik sidder...
(Wordt vervolgd).
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Acht sonnetten
door Albert Besnard.
I.
Het duister wezen van de donkre aard
Ontplooit zijn zin in vrucht en rijpend koren
Als zij haar chaos aan het zonlicht paart
En haar geheimen in de bloemen gloren.
't Onzegbre dat, uit 't oergeweld bewaard,
In 't wonder van uw lichaam werd geboren
Komt, als verrukking door uw leden vaart,
Door zoet gebaar van uwen gang bekoren.
Dans kind! ik vreesde om eeuwge wijzen die
De sterren in hun zwijgend koor verholen;
Op stiller hoven waart die melodie
In eenzame herinnering verscholen.
Ontroer mij menschlijk: dans de tragedie!
Wij zijn tot zaligheid gedoemd en dolen!
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II.
Neem alles dan nog eens in mild herdenken
En neem mijn hart in 't somberst van dien gloed;
En wil om mij meedoogender gedenken
Den forschen drang van mijn onstuimig bloed!
Mijn wrange kussen moesten u toen krenken;
In wreede onmacht leden ze verwoed;
Maar heel mijn leven zal u niets meer schenken:
Neem ze verteederd weer en nu voorgoed.
Want in mij blijft uw schuchtre glimlach branden
Als weende uw ziel na de genoten pijn
Als zij mij weerzag en uw bleeke handen
Mij streelden of het niet had mogen zijn.
Neem al mijn lusten, gij die mij verbande,
Doch hoor mijn liefde in hun zacht refrein.
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III.
Van uit een wezenlooze ziel van gloed
Deinst sfeer na sfeer in ongekend vermogen
Als klaarheid van een onberoerden gloed
In een heelal van nooit omvatte bogen.
Een duistre ster die de einders huivren doet
Voert in haar asch de vleeschgeworden logen
Door 't ijle niets; en groei en dartel bloed
Zijn uit de lauwte van het licht getogen.
Een vluchtig vleesch uit gistend slijk geboren
Dat levend een gestadig sterven lijdt
Ziet in zijn vochtig oog de schijnen gloren
En vond om nauw te dulden leed den tijd.
De chaos beeldt zijn nood tot saambehooren
In grootschen waanzin der oneindigheid.
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IV.
Gij vraagt den lieven schrik van stil ontroeren
Gelijk in de eerste zoelte van de zon
De bloem zich opende in een zacht vervoeren
En 't maagdlijk blad de prille warmte won.
Gij streelt mijn handen die u vaag beroeren
Alsof gij nooit naar hunne streeling zon
En ik de weelden die mijn bloed doorvoeren
U nimmer argeloozer zeggen kon.
Dat is voorbij: een avond is gekomen
Na heeten dag die ons verdorren deed.
Gij vraagt nog eens dat innig menschlijk schroomen
Maar de vervulling was daarvoor te wreed.
Wij zijn verwelkt doch vonden gulden droomen
En 't oud verlangen in elkanders leed.

Groot Nederland. Jaargang 15

263

V.
Een trouwe stem zegt de verdoemde stonde
Als 't vleesch ter dood gevoerd in heilgen haat
Zijn angst vooruit ijlt naar de felle monden
En 't bataljon gehoorzaam voorwaarts gaat.
De atmosferen dondren uit de stof ontbonden
Als 't licht gebaar hun ziel ontvlammen laat
En 't woedend staal scheurt rauwgereten wonden
In 't lichaam van den menschlijken soldaat.
Het stervend bloed, de doodbeluste leden
En dappere lijven, in verwoeden drang
Herinnerd voeren zij de schuchtre bede
Van hunne moeders om haar jongen bang
Of van een vrouw die om hen heeft geleden;
Die sterven mee. Maar: Frankrijk leve lang!
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VI.
Bij booglamplicht en schreeuwende reclame
Bewierookt door hysterisch straatgerucht
Gaat Haar Ellendigheid de Veile Dame
Langs 't hoonend grauw dat van begeeren zucht.
Verdorven pages die zich harer schamen
Volgen haar sleep van adellijke lucht
En proeven geur van ziekte en bloemen samen
Als zwoele aromen van een beursche vrucht.
Haar poovre Majesteit in koel verachten
Van 't beedlend volk dat haar den cijns bedeelt
Van gouden rijkdom dien zij lastrend brachten
Ter sponde waar haar hunne nood verveelt
Geeft hare gunsten vorstlijk in de nachten
Dat zij de ellende van een schooier deelt.
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VII.
De hoop van bloesemgeur op oude tronken,
Het droeve heimwee na het zonfestijn
Als de eerste sterren in den avond blonken,
Een zweem van leed, een zweem van stervenspijn,
Zijn in haar wezen tot een ziel bezonken.
En uit der zonne purpren morgenschijn
Is haar het blozend roode bloed geschonken
Als in een matte kelk de vuurge wijn.
Een priester die profane gunsten werft,
Die schennend bidt voor d' allerhoogsten troon
En dan zijn lusten pleegt ten Goden hoon,
Keert, als hij vluchtend door de hallen zwerft,
Als 't daglicht aan 't verkrachte altaar sterft,
En weent: Maar waarom waart gij ook zoo schoon?
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VIII.
Van wrangen weemoed moede zien zijn oogen
Haar wezen in een zelfde vleesch gehuld
Als van elk ander die in slaafsch gedoogen
Zijn driften als een spelen heeft geduld;
En iedre kus tevoren wordt een logen
En iedre lust gebrandmerkt tot een schuld
Als 't foltrend lieve van haar mededoogen
Hem de verdoemnis en zijn hoop vervult.
Een beest dat om te sterven ruw gestoord
Zijn pijnen heenhuilt in zijn oproerkreten
Als 't schroeiend schot de ruige huid doorboort
Naar zachtere inborst nimmer nog geweten
Sleept zijn ellende naar een eenzaam oord
En lekt de wonde die hem werd gereten.

Groot Nederland. Jaargang 15

267

Een huwelijk
door Fritia Lelyvelt.
In een groot stil heerenhuis, afgelegen van een weinig drukke straat en van drie
kanten omsloten door een tuin vol oude boomen, waarachter de flauwbochtige rivier,
was zij geboren en opgegroeid tot ingetogen maagd.
's Avonds stond in de ruime gang uit spaarzaamheid en kalmtebegeerte de staanklok
stil en was achter de op drie wijzen gesloten huisdeur de rust in de donkere, ademlooze
woning volkomen, van tien uur af, nadat de gaskraan afgesloten was.
Zacht ontwaakte 's ochtends er het leven. Langs dikke loopers daalde mevrouw
de korte breedtredige trappen af, zette thee en sneed het brood. Mijnheer volgde, die
in eenzelfde baan naar het weerglas liep, de klok op gang bracht, de kamer
doorschreed tot aan het venster, den warmtegraad aflas en de lucht en den windwijzer
bekeek, zijn stoel innam, de courant ontvouwende. Even later verscheen de dochter:
‘Goeden morgen, wel gerust?’ Dan onhoorbaar opende en sloot de deur zich weer
en het witgemutste meisje bracht de smettelooze eitjes aan, niet te hard en niet te
zacht gekookt. Men dronk zijn eerste kopje en knabbelde z'n beschuitje.
Klokke negen verdween mijnheer in zijn kantoor, plechtig en alleen met zijne
brandkast en zijne meubels, in welker ijzeren netheid elk nieuw ding aanstonds
getemd was, gelijk de nieuwe dienstboden door mevrouw's afgepaste stiptheid in
een omzien, na wat vouwen en plooien, op heur voorgangsters waren gelijken. Hij
las of administreerde of schreef zijn voorvaderlijk dagboek bij en vulde het met
kleinigheden, niet gewichtig allicht voor het heden, maar voor later misschien.
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De dochter, van kostschool gekomen, mocht niet roeren aan de orde des huizes of
zich moeien met huishoudelijke bezigheid. Zij ontwoekerde aan den lommerijken
tuin een zonnig plekje van bloemen, waar zij met klompjes aan den voet en
hooggeboezelaard boven de vuurlooze vlam van kers en afrikanen en het hittelooze
licht van gulden roede en violen haar leven mocht verdroomen, teer bewogen als een
golvend korenveld.
Bij slechter weer was zij in de broeikassen verscholen of schilderde in haar
nonnekamer op het behangsel een rand van zonnebloemen af of tooverde op
driepooten en standaards een kleed van kleuren en van geuren. In het salon zat zij
naast Walter Crane bij Flora's feast of bewonderde alweer de stillevens aan den wand
en al de schilderijen, die zij in de diepste duisternis zelfs nog wel vermocht te zien.
Met even innige aandacht kon zij lezen en herlezen: ‘Oorlog en Vrede’, ‘Londen en
Parijs’, ‘Paul Kelver’ en zoo meer, of beschouwen de kostbaarheden, blauwe potten
en het oude porselein, verzameld en ten pronk gesteld, niet omdat het oud, maar wijl
het mooi was.
Als een steen in effen vijver, was hij in deze rust geplonsd.
Hij was met zijn boot de rivier komen opvaren en had gehoord van den boomentuin
en het erentfeste huis met de dochter puur als een bloem, rein als een beeld.
Een nieuw avontuur, zei zijn popelend hart en van de vaargeul afhoudend, schoot
zijn boot, de motor vastgezet, wit op den donkeren wal af om de schoone slaapster
in het bosch te wekken. Zij staarde, met haar onschuldoogen droomverloren oprijzende
uit een schat van veelkleurige planten, over het hemeldiepe wolkenweerkaatsende
water, totdat ze zag. Zij zag de slanke boot met het wuivende vlaggetje in haar richting
drijven en zag het vroolijk lachend gebruind gelaat onder de blauwe scheepspet
uitkomend, van een jongen sterken man, die als een bekende beleefd vriendelijk
groette.
‘Is het hier diep, juffrouw Abeele?’ klonk zijn fluweelen stem opgewekt.
Diep? Zij wist het werkelijk niet. Er was nog nooit een schip of schuit langs zij
gekomen. Maar wie was hij?
‘Heeft u hier nooit gehengeld? Och nee, een wurm, foei en een bloedend bleitje,
nee dat kon niet.’
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Zij had nog niets gezegd, doch vriendelijke bevreemding straalde uit haar wijd open
oogen, die hij alsmaar aankeek en hij beschouwde haar fijn gebogen neus, den zwarten
haardos, het ovale gezonde gezicht, den sterken mond, die noodeloos geen woord
liet ontglippen - de rustige houding - o, bij zoo'n vrouw zou je leven veilig zijn
bewaard.
Hij herhaalde: ‘Zou ik hier even kunnen en mogen aanleggen, voor een oogenblik,
wat denkt u?’
‘Ik zal het vragen’, antwoordde ze eindelijk in woorden.
‘O, nee, doet u geen moeite, dat hoeft niet’, maar Cora had zich statig omgewend
en liet hem nog met de pet in zijn hand op een afstand van den wal achter.
‘Wat een gehoorzame dochter, maar wat moeten altoos de ouders er bij!’ Hij zag
in spanning haar terugkeeren en zijn lippen trokken zenuwachtig samen. ‘Dit is in
waarheid een vrouw nobel van gang en wezen’.
‘Het kan niet, zegt vader. Het is te ondiep’, klonk haar zachte altstem en ze bleef
verder van den wal dan te voren.
‘Er is weer geen woord te veel bij’, dacht hij. ‘Dank u zeer voor uw moeite’. Hij
boog nog beleefder dan zooeven en verborg zijn speelsche lokken onder de
kapiteinspet, salueerde en met een tintelend oog zei hij deze oneigenlijkheid: ‘Wees
mejuffrouw Abeele gegroet door Frans van Meeuwen, die zich noemt in waarheid
uw onderdanige dienaar’.
Lang, te lang, keek zei de wegronkende boot achterna en haar lachenden kranigen
stuurman, die om de bocht, verdwenen, nog door haar gezien werd, als haar
schilderijen in het donker.
In zijn beste momenten zag Frans dien Zondagmorgen, dien tuin, die vrouw, als een
sprookje. En voortdurend werd dat alles hem raadselachtiger en hij noemde haar zeer
stil voor zich: zijne sphinx.
Zijn fantastisch doorgebrachte studentenjaren hadden zijn geest en ziel van alle
bedaren verwijderd gehouden en nog ondervond hij, in het maatschappelijke net
verward, dat zijn temperament onstuimig was gebleven, immer hopend, nooit
bevredigd.
Die twee vreeselijke prachtregels van den onbekenden Griekschen dichter, hoe
meedoogenloos juist waren zij voor zijn leven gebleken:
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Mocht hij dan denken aan die engel, aan z'n sphinx!
Maar hij dacht er gestadig aan. Hij moest een keer nemen, anders worden. Onder
haar bescherming, in haar bijwezen, was alles licht. Hij verlangde iets, hij erlangde,
hij speelde en won, hij werkte, het gelukte, en alles werd gedicht, zoo maar en waar
dan ook.
‘Ik zoek aldoor de eenzaamheid
alleen met mijn gedachten,
en die gedachten zijn van jou;
ik zie door al het beeld der vrouw
die mijne dagen en mijn nachten
omtoovert tot een zaligheid’.

Kom, laat ik het haar schrijven, wat er altijd in me zingt, steeds hetzelfde in wisselende
klanken.
‘Ik ben zoo droef en blij gemoed,
zoo zonderling van lach en weenen.
Mijn woorden en mijn ziel zijn één,
verlaat me niet, ach ga niet heen,
ik kan niet meer alleene.
- Het leven is zoo wonder goed -’
En zonder jou wordt alles grauw,
het licht van het geluk verduistert,
en mijne zinnen vallen neer
als dorre blaren in een meer
van wanhoop gansch ontluisterd,
ja, zonder jou, is alles rouw. Jou heb ik lief met liefdemachte
die al wat mooi is, bloeien doet,
en alles straalt en alles klatert,
het jubelt al, het juicht, het schatert,
Ik schouw je aan, mijn schroom is zoet,
Je droomenoogen lachen zachte.’

Hij aarzelde den brief te posten, weifelde ietwat verlamd, aan de bestendigheid zijner
gestemdheid; hij zocht gunstige voorteekens, doch iedere twijfel werd immers
weggenomen door de daad.

1) Zooals het eikeletend zwijn den anderen eikel reeds begeert, zoo zie ik, een schoon meisje
bezittende, uit naar het andere.
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Toen de envelop in de bus klokte, klopte een waarschuwing aan zijn geweten.
Zij was gekomen, gehoorzamend aan haar zelve, op de bloeiende hei, aan den rand
van het bosch, de verre omtrek verzonk in den nevel. Ze waren zeer verwonderd
geweest. Hij had voortdurend gesproken in groote opwinding en zij had lief en
aandachtig geluisterd en na eenig zwijgen hem voorgehouden, dat zij hem eigenlijk
niet kende en toch weer wél kende. En zij hadden zich verloofd, geloovend in het
groote mysterie, dat hen zoo lief had.
De dagen van het engagement waren eene beproeving.
Als Cora bij Frans levendige familie van geestige vaardigheid was ingehuldigd,
was het snikkend stil in haar ziel gelegd, dat zij onder vrienden eene vreemde zou
blijven, en wanneer hij in haar nauwgezette zakelijke omgeving zat vastgemetseld,
suisde de eentonigheid door zijn woelig hoofd en gestaag moest hij zijn brein in de
vlooke banen van onbewogenheid houden als een ruiter zijn vurig paard in
conventioneelen optocht. Elke zijsprong veroorzaakte teekenende schrik.
Sloeg hij door, dan fronste Cora haar donkere brouwen en de heer des huizes keek
hoe langer hoe meer ongelooflijker en strakker en zwarter. Eindigde Frans met een
sierlijken kwinkslag van jolijt, dan sprong door de stilte alleen zijn hooge lach. ‘'t
Zal wel niet waar zijn, gelukkig’, zuchtte mevrouw witjes.
Uitte hij zijn levensgevoelens in dicht of ondicht dan luisterden zij gedwongen tot
het hartstochtelijke einde en verbaasden zich over zijn extatische stem.
‘Waarvoor doe je die dingen. Ze brengen je zoo ver van huis. Wat geeft het, wat
voor nut, welk voordeel. Nederlandsche poëzie is zoo'n beperkt vervoermiddel, 't is
niet rendabel’, vermaande meneer. Cora gevoelde meer dan ze begreep en mevrouw
Abeele vergeleek dit modern woordengedraaf met den rustigen eenvoud van de
heilige boeken. Frans waande zich triest als een zondaar. O, het waren beste brave
menschen, beter dan hij, maar vervelend.
In haar kamer met zonnebloemen ging alles weer verkeeren. Het stille beeld van
liefde blies hij zijn gloeienden adem in tot het zacht lachte en hij kuste zijn mooie
Cora tot het haar duizelde.
Maar dan weer ging de bel voor de thee en gedwee draalden zij de trap af.
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Men las het avondblad en zij doorbladerden de portefeuille. Na tienen ging zijn trein.
Meneer begon te geeuwen en mevrouw zocht haar sleutelmandje gereed en gemelijk
van al die regelmaat nam Frans dan afscheid. Cora liet hem behoedzaam uit, haar
onstuimigen jongen, en tuurde hem na over het eenzame kerkplein, waar de strenge
oude toren zijn dreunende stem tienmaal verhief onder den zwijgenden of van sterren
en maneglans lichtenden hemel.
Aan dien hybridischen toestand van verloving moest een einde komen.
Hij zou zijn levensbuit, zijn bruid geheel voor zich opeischen en alleen met haar
zouden zij beiden vermooien, in bloei gaan staan.
Hun gebreken zouden verdwijnen, en hun huwelijk zou zijn een gouden massieve
bal door het zonlicht van allen kant omschitterd en betooverd.
Het ouderpaar van Meeuwen zag hun zoon in de huwelijksboot stappen en schrokken
van den overmoed en verblinding, maar troostten zich tevens.
‘Ach mamaatje’, zei haar man, ‘zijn dichterlijke liefde zal niet bestand zijn tegen
de kortwiekende schaar van het nuchtere leven en het eeuwig tochten der
werkelijkheid, om met Frans te spreken, maar hij is wat je noemt: binnen! en veilig
bewaard voor het doodelijk gevaar van het jonggezellenleven. Nu kan er wat van
hem worden.’
En mevrouw van Meeuwen zuchtte: ja, maar had meelij met haar kinderen voor
den moeielijken strijd, die hen wachtte.
Al ras was Frans gebleken, dat de huwelijksche staat een aanzienlijke beperking
beduidde en de dood was voor troebadoerenpoëzie. Hij gevoelde zich als een wild
dier, dat in den klem geraakt is en hij wilde wel brullen en schreeuwen tegen zijn
belagers. O, afschuwelijk was de echte echt, de geijkte echt voor fantasten.
Cora had zich eerst vele dingen verweten en in haar zelfverwijt kwijnde zij als
een lelie in verlaten plas, soms wreed en heftig bewogen door den storm van driftige
onvree van het veeleischende leven, waarmee hij haar omwervelde.
Maar zij bood, wat ze had. Haar schuld was het niet, dat zij was, die zij was. Frans
echter was en zij moest zijn, wat hij zich
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voorstelde en wenschte, telkens anders. Ja, Frans zocht het heil buiten hem. O, kon
zij eens die waarheid zoo schoon uitbeelden, dat zijn verblinde oogen dit eenvoudige
mochten zien, dat het leven was een aaneenschakeling van nietige dingen en het
geluk op kleinigheden was gebouwd.
In Frans evenwel was de brand van den opstand en niet het lieflijk groeizaam licht
der berusting. Hij zag Cora's simpelen eenvoud, haar gelijkstaltige eenheid, haar
engelachtige nederigheid, doch waardeerde het niet. Hij vergeleek haar wezen met
den schijn harer sexe in de vroolijke kwinkeleerende schepping. Zij alleen zong niet.
Hij vergeleek haar met anderen, opgetogen in dartele vlucht van opwindende
gedachten en gevoelens. Zij alleen vloog niet. Hij vergeleek haar met die als nijvere
bijen voor haar naasten honig vergaarden en vreugde bereidden. Zij alleen leefde
traag en niet vervormend werkend mee. Als droomend klimop wilde zij zich hechten
aan haar huis van vrede.
Huis van vrede!
Voor het uitwendige geleek het er veel op. Ze bewoonden een vriendelijk villatje
met een aardigen tuin in het Gooi.
Als Frans uit de stad kwam bij nat weer, wachtte Cora hem op met een kopje thee,
bezorgd glimlachend of hij niet dreef! Ze had hem dan wel de doordrenkte schoenen
willen ontdoen en de verwarmde pantoffels aan de voeten willen schuiven en het
huisjasje aandoen, maar Frans hield niet van pantoffels, huisjasje en onderdanigheid
en bezorgde gezichten om niets. Hij had liever een borrel en een pittig gesprek.
‘Heb je weer zitten schemeren! - Licht, meer licht!’
Het gas ontpofte. Cora haastte zich te sluiten.
Op de tafel alleen een vaas met bloemen en geen boek te bekennen, geen haakwerk,
niets dan droomenstof, dat met het schelle licht vervaagde.
‘Ik begrijp bij Zeus niet, wat voor moois de menschen in de advocatuur vinden.
Daar heb ik den godganschen dag niet anders dan lamenteerende clienten gehad.
Prodeanen natuurlijk en stinken! Dat noemde je vroeger het nobile officium! fijn
baantje, advocaat.’
Hij wist weer niet of ze wel luisterde. ‘Apropos, weet je, wat dat beteekent: nobile
officium? - Nee?’
‘Waarom vraag je het dan niet?’
Ze zweeg.
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‘Jou interesseert toch ook niet veel. Je had den Shah van Perzië moeten trouwen, die
wist ook, dat de eene mensch dit kan en de andere dat, dat het eene paard harder liep
dan het andere en daarom willen jullie alles wel gelooven.’
Ze verschoof haar onderlip ietwat naar voren.
‘Zeg Cora, heb je 't niet vreeselijk stil gehad met dit trieste, mistige Novemberdagje
zonder wind en beweging. De buitenman zou zeggen, het weer zelf luistert; prachtig
teekenende uitdrukking hè!... Zouden we niet eens een pianola aanschaffen. Een
beetje muziek in de kamer zou niet schaden. Zeg, een pianola, nou!’
‘Als je praktijk zoo vooruitgaat?’
‘Wat nochter. Dat weet je ook wel, dat je niet dadelijk op het paard zit. Ik mag
blij zijn, dat ik den voet in den stijgbeugel heb en dan een zetje en nog een en dan
na een jaar of zes, zeven, vooruit, hoepla! Rijden koetsier! Weet je wat, ik koop ze
op den pof.’
Hij lachte luid. Goede hemel, wat zouden zijn schoonouders schrikken. Ze vonden
hem toch al zoo onsolide en lichtzinnig op het punt van zaken doen.
Er was van zelf geen pianola gekomen. Ze moesten het veel te zuinig aanleggen.
Maar hij maakte maar plannen en speelde met zijn fantasie een feestelijken rijkaard
langs den wallekant.
Ze hadden het eerste jaar, ondanks Cora's spaarzaamheid een aardig deficit. De
ouders sprongen bij.
Zijn eigen vader en moeder betaalden hun kwotum met een heerlijken kwinkslag
en hartelijke opwekking, maar schoonpapa drong op behoorlijke economie aan. - Hij
en zijn vrouw waren er een dagje voor overgekomen zelfs, hadden een schakel
uitgenomen uit den regelmatigen kettinggang huns levens.
‘Wat zal ons overléggen baten, als 't ons niet óverleggen doet,’ vroolijkte Frans.
Woordspelingen op zulke ongelegen tijden bevorderden het wederzijdsch begrip
en de verstandhouding niet.
‘Heel geestig, maar we moeten nog eens praten.’
De gewichtige ernst van machtige rijksdaalders deed Frans meesmuilen.
‘Jonge vriend,’ vermaande de heer Abeele, die schulden maken volstrekt niet
grotesk vond, ‘geld is niet alles, geld is een bijzaak,
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maar een onmisbare bijzaak. Die waarheid zult ge nog wel eens meer op uw levenspad
tegenkomen.’
‘Maar ze zal me niet tegenhouden. Een goed fantast is als een struisvogel, de
realiteit wil hij niet zien, ergo ziet haar niet. Ze bestaat niet.’
‘De ondervinding zal je van het tegendeel wel overtuigen.’
Schoonpapa was van zijn meerwaarde zich bewust en wilde zich bij de dames
voegen, maar Frans trad hem in den weg.
‘Weet u wat ik niet begrijpen kan? Dat uw dochter nog oneigenlijker, nog
onwezenlijker staat in het leven, waar u op doelt, in de praktijk! Ze kan niet koken,
niet zingen, niet dansen, ze verstaat de taal niet van het gezelschap der twintigste
eeuw. Ze is een kind gebleven en uw wijze lessen hebben haar niet bereikt. Daarom
was zij voor mij zoo aantrekkelijk. We waren beiden zoo anders, zoo van die kinderen,
die speelden en droomden buiten den heirweg; zoo anders, ik zeg niet beter, maar
zoo anders; ik zeg niet gelukkiger. Maar dit verzeker ik u, dat mocht ik uw wijsheid
deelachtig worden, dan zou ze ook al een heel verkeerde vrouw voor mij zijn en dan
ware het beter, dat we elkaar nooit hadden leeren kennen. Nu uwe gemakzucht en
de oude slendriaan verzuimd hebben voor Cora's opvoeding daden van opoffering
te doen... zou het aan mij zijn! Dank u. Ik zou het niet kunnen, niet willen.
De heer Abeele kuchtte ongeduldig, maar Frans vervolgde met vuur: ‘Neen ik wil
niet, ik mag niet worden opgenomen in de foule, mijn gevoelens mogen niet
vervloeien in den stroom der gedachten en begeerten van iedereen...’
‘Je draaft weer door, je schiet je doel voorbij, je wil te veel bewijzen... van iedereen,
foei, neem jou vader en moeder, neem ons, zijn wij zoo materialistisch, dat’...
‘Daar heb ik het niet over. U bent beste brave menschen... maar niets bijzonders...
nu ja, wordt u niet boos, ik wil u niet beleedigen en grìeven; ik wil niet me
verhoovaardigen en zeggen, dat wij wat bijzonders zijn, geniaal of zoo, of knapper
en hooger dan anderen, maar wij zijn, ha, ik ben eerlijk en ontzie niets dan de
waarheid,... abnormaal. Dat voel ik als iets vreeselijks, als iets noodlottigs, dat dreigt,
dat ons verpletteren wil, maar ik zal niet buigen, ik zal het uitschreeuwen tegen mijn
Lot: Ga op zij, ik! ik ben het en gij wijkt voor mij!’
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‘Kalmeer, Frans, word wat kalmer. Bedaar toch. We verstaan elkaar nog niet, al
davert je stem, maar we begrijpen elkaar nog niet ten volle,’ zei de heer Abeele,
onthutst. ‘Wat kan een kleine op- of aanmerking bij zoo iemand toch rhetorische
afmetingen aannemen,’ dacht hij, en voorzichtiger nog, want wat een vreemde blik,
vervolgde hij: ‘Als ik wat hard ben uitgevallen, dan was dat tegen mijn wil in. Reik
me de hand. We moeten vrienden blijven - maar Frans, kom, tegen het noodlot valt
niet te vechten. Klein duimpje en de reus!’
Lachend hief hij waarschuwend den vinger op en haastte zich henen.
Frans bleef bleek achter en zich herstellend, vond hij beneden de dames in
verlegenheid. De heer Abeele stond voor het raam.
‘Kom laten we een frissche wandeling maken. Het is nu droog. Een beetje
buitenlucht, vrouw, zal je goed doen... ga jullie mee, of verwacht je nog bezoek...’
‘We verwachten niemand. Kennissen afgeschaft,’ zei Frans krachtig.
‘Is dat zoo,’ scheen mevrouw Abeele aan Cora te vragen. Ze kon 't niet goedkeuren.
‘Radikaal afgeschaft sedert kort,’ herhaalde Frans.
Cora knikte bevestigend.
‘Nu maar Cora, waarom dat? Het is niet goed zoo alleen te leven.’
‘Moeder, en bij u dan!’
‘Het is misschien ook verkeerd geweest, maar jullie zijt nog jong en Frans moet
carrière maken.’
‘Stel u gerust, mama,’ viel hij in. ‘Het is voor ons beter. Geen omgang, geen
vergelijkingen, geen afgunst, verleiding...’
Zwijgend waren ze naar buiten getreden, achter elkaar aan.
De deur sloeg dicht. Ze passeerden het raam, waarvoor zoo juist de heer Abeele
had uitgekeken; met een groot droef oog staarde de kamerruimte hen na.
Cora werd moeder.
Zenuwachtige spanning en verbijsterende kalmte hadden zich bij grillige
tusschenpoozen in Frans verwisseld, tot de dokter eindelijk beneden kwam en hem
geluk wenschte: Het was een zoon. Hij stormde naar boven en de baker trad met het
kind op hem toe.
‘Hij heeft een groot verstand, mijnheer en uwees krullebol.
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Toen ik hem in zijn badje deed, greep hij me beet, nee maar. Dat is een teeken van
een groot verstand. Dat is tot op heden altijd nog zoo uitgekomen. Wel geflesiteerd,
mijnheer.’
De manlijke kop van de baker weerhield hem, maar anders had hij haar zeker
gekust. Devoot knielde hij voor het bed van Cora, die zwakjes lachte.
Toen eenigen tijd later zijn vader en moeder waren overgekomen en in het heiligdom
der kraamkamer waren binnengeslopen en alsmaar keken naar den kleine, naar Cora
en naar hem en den zuigeling gingen toespreken, om beurte en te zamen, met
omfloerste stem en vochtige oogen... ondervond Frans, dat de liefde der
menschenkinderen niet blind, maar eigenlijk goedig waanzinnig en dwaas was en
hij, arme, moest hen om hun onbewust geluk wel bitterlijk benijden. Schoon was de
gave der zichzelf vergetende liefde, maar God had hem, Frans, niet lief...
Vreemd, dat dit nooit gebruikte Woord nu op zijn lippen kwam! Vergeten en
verlaten van God... Ben ik dan beduiveld!
Cora zag Frans lachen en bevreemdde zich zóó, dat hij het uitproestte.
In eens zagen de kersversche grootouders op uit het waas der lieflijke stemming.
‘Zenuwen,’ vergoelijkte mevrouw van Meeuwen, die op Cora afliep en haar een
hartelijk klappenden zoen gaf op het zacht trieste gelaat, dat opklaarde. ‘Een baas
van een kerel, een knaap van een vent,’ zei mijnheer, die daverend zijn neus snoot,
omdat hij niet wou laten toonen, dat hij weende van geluk.
‘Der engelen bazuingeschal,’ opperde Frans.
Toen lachten zij allen door hun tranen heen met het gelaat gekeerd naar de wieg
van den nieuwen wereldburger, die opgeschrokken van zoo'n luidruchtige hulde, het
op een huilen zette.
Na eenige weken was Cora beneden gekomen en naast de rose wieg zittende in een
kamer van bloemen, trof Frans haar aan.
Hij had haar nog nooit zoo mooi gevonden. Een wijd gewaad omgaf haar forsche
gestalte en haar klassiek gelaat schonk aan haar verschijning eene waardigheid, die
meer verwijderde dan aantrok.
Hij gevoelde zich vreemd in zijn huiskamer.
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De door de gewoonte onzichtbare meubels en dingen kwamen met nieuw gebaar en
geluid uit. Een wonder was het leven, als de ziel ziet door de oogen... Cora nam
sprakeloos het kleine rose wicht uit het rose licht der wieg, ontblootte haar bleeke
borst, rose van tepel, die gulzig betast werd door een overhaastig mondje. Zij hield
het hoofd genegen en zoogde.
In de stilte hoorde Frans het geheime klokken van de eeuwige bron, die als een
ader door de geslachten loopt en voor een wijle opwelt in, als de blaren der boomen
steeds wisselende gezinnen.
Het kindergekrijt, afgeleid door grappige grimmassen of als getemperd waargenomen
door nieuwsgierige bestudeering van de bedoeling van den schreeuwleelijk, kon
anders ook wel fel door zijn hersens scheuren en de al te plechtige moeder kon zwaar
drukken op een leelijke stemming, die Frans moeilijk er onder uit kon krijgen om
hare opvolgster plaats te gunnen. En dan deugde het niet. Alles stroomt toch. Het
leven zij een stroom, door verschietend licht beschenen. Geen eentonige effenheid.
Mooie heerlijke visies had hij van zijn Cora echter vele, aandoenlijk, onvergetelijk.
Zoo des Zondags, als niets hem jachtte, geen bezigheid hem wegtrok; in haar
nabijheid van de wereld afgesloten, te zamen ontwaken uit gezonden mijlendiepen
slaap, dan opstaan en baden in het parelende water, het jeugdige lijf, rood van het
vroolijk toegestroomde bloed, met het blankgebleekte linnen te omkleeden en
opgepoetst en opgesmukt je rappen tweevoeter te reppen naar het ontbijt, dat
vriendelijk wacht met het jolige glimmend kaasje, het kop-afgesneden brood en de
witte kolom melk bij het lichtje van de thee.
De verkwikking is genuttigd. Een houtje gaat in vlam en zengt een pittig sigaretje.
Dan den hoed op het hoofd getipt... naar buiten...
O, die Zondagen, poëzie van kleine dagelijksche dingen. Drentelen in de geurige
warme heide, peinzen, mijmeren... In het stovende zonlicht liggen te rusten en te
luisteren naar het vredig uitluiden der kerkklokken tot het stil, zoo stil wordt om op
te rijzen en dan Cora te zien, die langs den rand van het bosch haar kinderwagen
voorttrekt en in die oneindigheid voor je, boven je, rond je, haar
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te kussen, te kussen met ineenvloeiïng van teerbewogen zielen....
‘Goede hemel, wat zou ik haar aanbidden kunnen, als ik niet altijd, altoos bij haar
was, wanneer ik haar ontvluchten mocht, telkens als het niet deugde, ik niet bij haar
paste’.
‘Foei, wat een zelfzucht,’ dreigde zijn moeder, ‘Je moet je beheerschen, haar
sterken en opbeuren. Waarom trouwt een mensch, wanneer het niet is om zijn zielig
eentje te ontwijken, in elkaar's hulpvaardigheid steun en genegenheid te zoeken en
te vinden,’
‘Ja, waarom trouwt een mensch,’ herhaalde Frans. ‘Niet ieder mensch moet
trouwen, is er zedelijk toe in staat. Het huwelijk is geen panacee voor iedereen. Ze
weten het niet, de ongetrouwden, aan hoeveel berouw, zorgen en verdriet zij zijn
ontkomen. De maatschappij op de monogamie gebaseerd, moest zich kunnen wijzigen
naar mijn princiep. Blijf, zoolang je stekelvarken bent, alleen en ben je weer tot beter
mensch gemetamorphoseerd, nader met lichten voet en reik mild en vrij de hand aan
het geluk, dat je opheft en draagt zoolang en zoover tot je niet meer kunt ademen in
de pure lucht. Laat je neer en zonder je af en beid arbeidzaam het oogenblik van
herstelling.’
‘Frans, je hadt zee-officier of kapitein op een mailboot moeten worden,’ vond zijn
moeder.
‘Ook een standpunt,’ gaf hij toe, ‘gestage hernieuwing van de huwelijksreis...
thuis.’
Ze lachten beiden op en mevrouw van Meeuwen moederde wat hoopvoller voort:
‘Wat toch weer een rare praat, wat onwezenlijk. “Reik de hand aan het geluk,” Wat
is dat nou! Wat stel je je daarmee nu eigenlijk voor? Dat je eens uit je zelf kunt
komen, het eigenlijke leven wilt vergeten, je geest laten schitteren in de zon en je
hart uiten in een zaligen zoen? Maar wat dan verder Frans. Realiseer toch. Denk je
dat andere vrouwen je gelukkiger kunnen maken dan zij! Je zoudt je dadelijk weer
stooten dan aan dit en dan aan dat.
“Nee, Frans, Cora is een puike vrouw voor jou. Je beseft het nog maar half. Zoo
lieftallig en verdraagzaam - zeldzaam en een tiptop dame, die er ook heusch niet zoo
heel veel op de wereld zijn. En nu met haar kindje, zal ze wel moeten praten en
levendiger worden door den kleinen dribbelaar, uit liefde voor het kind.”
“Eerste gebod,” vulde Frans aan.

Groot Nederland. Jaargang 15

280
“En weet je, wat jij moet doen? Je zelf wegwerken en opgaan in je drietjes”.
“Drie-eenheid,” zei Frans strak.
“En die kwaal van je, moet je zelf genezen, die onbevredigdheid zou een vloek
worden voor jullie aller bestaan.”
“Vervloekt zij het verlangen naar meer,” mompelde Frans.
“Die ziekte zet zich op het zwakste punt van je leven, je denkt: 't is je huwelijk,
de teerste plek hiervan. Haar zwijgzaamheid zal er slechts grooter door worden; werp
licht op die schaduwzijde, zoek in jezelf de fouten op, waardeer, wat te waardeeren
valt. Het is zooveel. Geen ziekte. Geen sterfgeval. Geen zorg. Gezond en krachtig.
Warmte om je heen. Een goede naam. Wat wil een mensch nog meer!”
Ze rustte even. Frans streek warrig zijn knevel op en morde: “Is geluk dan niets
meer dan absentie van ongeluk!”
Zeg Frans, zou je nu heusch terug willen naar je leven van vroeger. Waar zou 't
op uitgeloopen zijn. Ik word koud van het denkbeeld alleen. En nu dat heerlijk bezit
van een kind.’
‘Ja, ja,’ zei Frans, maar zijn ziel zweeg, ‘ja, ja, een kind, pand der liefde, zichtbaar
teeken van voortbestaan.’
Ze waren al eenige jaren getrouwd.
De dribbelmeneer werd steeds lastiger en vermoeiender, maar het vrijwel imbeciel
voorkomen werd wat menschelijker. Wat ging zoo'n ontwikkeling een slakkengang.
Neem eens een paard van een paar jaar en een menschenkind-tijdgenoot, maar geen
verschil! Luiers, krijten, melk-tandjes, slapelooze nachten, debetzijde, klankjes,
lachen met een kuiltje, credit, mooie balans. Neen, de oude Germanen, die trokken
ten oorlog en ze lieten vrouwen en kinderen bij elkaar. Hun schoone Ase Balder
stierf in vlekkelooze kindsheid door de ruige Joten omgebracht. Diepe zin. Aan
poëzie is een vroegtijdige dood beschoren. Een Engelsch dichter zei terecht: een
huwelijk moest niet langer dan 3 jaar duren. - Werd hij niet langzamerhand frappant
eender aan een trampaard, dat staag tusschen hetzelfde spoor heen en weer draaft!
en nog wel een beest met oogkleppen. Wat daarnevens gebeurt, mag je niet zien...
Advocatuur ging, je kreeg meer centen op zak, je hadt beteren kijk op de menschen,
op reëele dingen, zoodat dichten, fantaseeren, goed beschouwd, krankzinnigheden
werden. Ontnuchterd

Groot Nederland. Jaargang 15

281
stond je mijlen ver van je eigenlijke wezen af en keek er naar als naar een
gezichteinder en die gekleurde horizont was eigenlijk een onzedelijk schouwspel.
Daar kwam het op neer, alleen het huwelijk was moreel. Twee monden voor, in en
door de poort van het huwelijk, mochten elkaar zoeken. Een kus daarbuiten was
immoreel. Mechanische ziellooze, doch vertrouwde omarming binnen de echtelijke
beperking druischte niet tegen de goede zeden in.
Maar dat was niet zoo! Hij liet het zich niet meer wijsmaken, hij had ervaring.
Niet meer juichend reikte hij Cora den beker der wellust, op den bodem waarvan de
droesem der walging lag bewaard.
Of was het alles triest, ook dat andere!
Cora, voor den tweeden keer moeder geworden, had Frans in smartelijke opoffering
zijn leven gegund als goudvleugelige vlinder van de eene bloem fladderende naar
de andere, indien hij maar thuis de stemming niet met wanklanken beleedigde en
bedierf! En zij bad in stilte, dat hij eens tot rust mocht komen, tot de gemoedsrust,
die zij het schoonste levensgoed op aarde wist.
In de vurig afgesmeekte herwonnen vrijheid kon Frans jagen naar verstrooiïng en
vermaak zoeken en niet altoos weer uit eendere kelken drinken den vreugdewijn van
het lyrische leven.
Maar er veranderde niets, want de vrijheid hebbende, gevoelde hij zich als te voren
gebonden.
En met hem al die andere zoekers en zelfkwellers, die het geluk al bezitten, maar
het niet beseffen, terwijl alle poëzie wegvlucht als een lieve vogel, die toegevlogen
en aanstonds opgeschrikt, zijn liedje staakt en angstig in de blauwe lucht verdwijnt.
O, die advocatuur, die Frans in aanraking bracht met zoovelen, die hun leven
doorbrachten in het lichtlooze gevang van hun huwelijk, dat zij schuldbewust
ontvlieden wilden, maar niet konden of die het verbraken en wreedelijk braken den
band, waarmee hun kinderen hen trachtten terug te houden en met bloedend geweten
den nacht tegemoet gingen treden in verkild verdriet, waarmee geen milde vreugde
kon verkeeren.
In de eenzaamheid van zijn studeervertrek dichtte en fantaseerde hij wel wonderlijke
schoone dingen, wier onverwachte spontane open-
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baring hem telkens weer ontroerde en verbaasde. De verbeelding was zooveel fijner,
voller van ziening dan het leven zelf. Met zichzelf alleen werd alles rijker, machtiger,
edeler en de driftige nijdas van beneden, de grimmige echtgenoot en kribbige,
potsierlijke kleine vader van zooeven, zweefde uit zich zelf heen naar de verre
horizonten, waar geschiedenis, heden en toekomst zich tot één versmolten en het
leven van de zijnen in het alleven samenvloeide tot één ziel, die de eeuwigheid
weerstond.
Zonderlinge, wonderlijke mengeling van gevoelens, visies en geloof, weemoed
en vertroosting, van hoop en liefde en ontzetting, angst en waan, van hel en hemel,
van kleinheid en verheffing, zijn trotsche kop en oogen blind van staren en van tranen
- zoo vond hem dan zijn vrouw, die wat zocht, wat bracht of haalde, en verdween.
Jaren gingen heen en slingerden hem onstuimig, week, weerbarstig tusschen deemoed,
weemoed, hoop naar het grondelooze niet, waarin de levensmoed der menschen en
de worsteling in den strijd en het juichen en de tranen, het is al eender, als een zucht
vervluchtigt.
Zijn slapen werden grijs, zijn ouders oud, zijn kinderen grooter.
Zijn wilde poëzie verdorde als een bloem en zijn gezicht droeg leelijk de scherpe
sporen van verwering. De nooit gestilde honger en dwaze hunkering naar wilde
kussen van een vurigen mond, van hartstocht, liefdegloed tegelijk aangewakkerd en
ontzegd, taande als een ongevoede vlam. Zijn heele leven was een vlam, die zich
zelf verteerde, fantasiespel, waarvoor? waarom?
De advocatuur bloeide.
Geen drift, geen onvree, geen passie. Zoo gaf hij zich over aan zijn lot, dat hem
troost gaf in zijn werk.
Werken, arbeid en het loon, de zege daarvan? was dit de zuiverste bron van geluk,
het bewustzijn van nuttig te hebben gewroet, gewrocht! Gevoeliger, nobeler
fantasmagoriëen ging zijn brein te voorschijn roepen.
Hij zag Cora lachen en geduldig wachten in haar tempel van vrede en rust en de
kinderen schenen hem engelen aan haar handen. Had zij de liefde, waar de bijbel
van sprak, die alle dingen vergeeft en zich zelf niet zoekt, en die sterker is dan de
dood, sterk en wonderbaar als de zwijgende sphinx.
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Was het dan werkelijk zoo, wat de volksmond zegt, dat de natuur nastreeft: verbinding
van uitersten, en het huwelijk is een sacrament.
‘Sacramenteel, sappristi! daar loop ik ook al met tractaatjes, schoonmama wie had
dat ooit gedacht!’ zei Frans en, kuchte droog een traan weg.
Een lach en een traan, is dit geen humor, is dit niet het leven!
Hij gaf Cora een zoen, sereen en zuiver, en in de verte hoorde hij het juichen van
de spelende jeugd.
‘Jullie zal ik beschermen, jongens van ons, met een stalen schild en blinkend
zwaard,’ zwoer hij krachtig. Zijn leven, nu ja,... maar hij bezat hun leven en dat zou
hij veraangenamen en vermooien, dat was liefdevolle plicht.
Bij haar roode rozen, te midden van bloemen, stond een zonnewijzer met opschrift.
‘Zijn wij eigenlijk niet gelukkig? vroeg Cora, en las hardop de spreuk:
‘Mach es wie die Sonnenuhr,’
‘Zahl' die heitern Stunden nur.’

Hm, bromde Frans, hm:
‘Ik ben helaas geen zonnewijzer,
ieder uurtje maakt me wijzer.’

‘Niet altijd spotten,’ zei ze. ‘Ik ben zoo gelukkig. Ik zou nu wel kunnen sterven. O,
Frans, die angst, dat het einde zou zijn dof en bitter, zonder glimlach, zonder lieve
herinnering.’
Haar stem klonk zoo plechtig, zoo vreemd ernstig, dat 't Frans was, alsof zij een
geheim ging belijden en de gelofte van stilzwijgendheid verbreken, die haar door
het raadselachtige leven scheen opgelegd.
‘Cora, Cora,’ riep zijn geweten vol wroeging.
Maar zij opende de oogen, die dankbaar hem aanzagen.
‘Goddank, geen gevaar.’ Zijn hart klopte tot in zijn keel en zich vermannend en
verdedigend, zei hij: ‘Cora, hoe vindt je dit motto voor je trouwen, besten man en
zooals de advertentie spreekt, der kinderen zorgzamen en liefhebbenden vader:
‘Die Fluth der Leidenschaft, sie stürmt vergebens
ans unbezwung 'ne feste Land,
Sie wirft poëtischen Perlen an den Strand,
und das ist schon genug Gewinn des Lebens.’
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Gedichten
door Karel van den Oever.
Aan den Kunstschilder
J.H. d e r K i n d e r e n .

Kunegonde van Heesewick.
Als d' herfst in Brabant hei en bosch verblauwt
en 't triestig over heel de wereld is,
de sloot verroest, de smuik waast in het lis,
de zon neerslachtig door de pepels grauwt,
dan schimt er een kasteel daár, doodsbenauwd...
Een gloed smeult laat in elke vensternis,
een spuwer druipt zwart water in 't vernis
der gracht; mosgroene leeuw de poort beklauwt.
Men huivert, grafstil is 't; een knorr'ge weerhaan schraaft
en rosse muggen weemlen doelloos op de gracht;
geen oude slotheer sloft langs gaanderij en zaal...
Tot daar opeens aan 't torenraam weemoedig lacht
het bleek gelaat van Kunegonde, schoon-begaafd,
die met haar sluier wuift tot Gallo, haar gemaal.
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De Molen.
Er slaat een oude molen
stormachtig kruis na kruis,
de bruine zeilen dolen,
de lucht is vol gedruisch.
Straks kraakt 't gewiek tot spaandren;
hoe knorst en zoeft 't gebint...
Waait niet de wind uit Vlaandren,
de wilde vrijheidswind?
De grauwe wieken kappen
de woeste lucht in gruis;
nooit zal die wind verslappen
voor Franskiljon en Pruis!
O wilde wind uit Vlaandren,
o heldre vrijheidswind,
Europa kraakt tot spaandren
en gij stormt vlaamschgezind
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Oud-hollandsche winter-avond.
De winter vriest de luchtstulp ijl
en wademt blauwe nachten;
geen bosch verwalmt, geen polder doomt,
kristaal-hard zijn de grachten;
dan is 't in Holland koud en stil,
de turf riekt in de dorpen
en 's avonds heeft op 't vriezig raam
het turfvuur gloed geworpen;
de lucht wordt noordsch dan, guur en hol;
de glaas'ge hoorn van 't maantje
zit als een scherfje geel citroen
en gluurt op laan en baantje;
dan blauwt de zilver-tinnen gracht
waar 't schaverdijntje op blikkert:
ei, telkens glimpt een straffe flits
die 't spieglend ijs weerflikkert;
want 't ijs glinst glad in kil en sloot;
de schaverdijnen gieren;
langs strakke schuit en koolzwart bies
de schimmen schommlen, zwieren;
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ze snorren onder 't wrak gewelf
van een verbrokkeld brugje,
of scharr'len langs den bochtgen wal
met lachjes en met kuchjes,
'dat d'huiken staan van Noordwind bol,
de mutsplumagies rillen,
de bouwen, kap en troesbroek dik
als verkensblazen zwillen;
en onder 't blauwig licht der maan
zijn 't zwart-geëtste ventjes
die over 't ijs scharminklen, lijk
op oude landschap-prentjes;
en vér, omkraald van 't stargesproei
staan boomen, molens, huizen
maanblauwig uitgesneden, als
op Delftsche heerdplavuizen...
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Mijn verdriet.
I.
Ik kan tegen niets meer; alles doet mij pijn;
en toch moet ik lachen, klappen en gelukkig zijn,
toch moet ik vriend'lijk zeggen: ‘Ei, 't weer is goed’!
al nijpt mij om 't hart angst en tegenspoed;
toch zeg ik: ‘Mevrouw, wat wordt uw kindje groot!’
al zeg ik steeds liever: ‘Dag, Vriendschap, dag, Dood!’
toch zeg ik 's zomers: ‘'t Is warm, Mevrouw, 't is laf’
al denk ik gauw dan aan herfst, kerkhof en graf...
Ik kan tegen niets meer; alles doet me zeer;
ai, mijn oogen, mijn herssens, eén stille zweer;
en mijn handen zijn kil, en mijn beenen koud
en toch zeg ik: ‘Mevrouw, spaar uw kostlijk hout’,
want 'k heb liever kou dan die trotsche vlam
die Yper verteerde en Antwerpen nam...
Ik kan tegen niets meer: is mijn hoofd geen spelonk
waarin de onzin weergalmt en mijn waanzin weerklonk?
Ik kan tegen niets meer: 'k heb dof verdriet;
lang reeds zag Antwerpen zijn dichter niet;
vreemd ìs dees land, vreemd is dees kluis,
en mijn Moederken stierf eenzaam thuis;
de wijn mijns gastheers smaakt gal en slurpt wrang
al is hij belegen ten kelder lang;
het genadebrood kropt mij zwaar door de keel
want 'k denk aan mijn broer, ginder ver, ach zoo veel...
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En als Jo in de schemer piano speelt,
een ‘Schumann’ of ‘Schübert’, dan scheelt
mij iets droefs, dan schroeien de tranen heet
en dof in mijne oogen, omdat ik weet
dat zoo ook mijn zusters speelden eens, lang-geleên...
Ik kan tegen niets meer: mijn vriend is heen...
Hij doolt naar Tiflis, Oxford en Barceloon'
terwijl ik hier droefgeestig in Holland woon...
Ik kan tegen niets meer: dat weet geen mensch;
voor mijn eigen hart is 't verdriet mij rensch,
voor mij zelf, voor geen ander, voor mij zelf en God.
Van ros bloed is mijn eigen hart, o, week en rot..
Dat weet ik liefst als ik wandel langs de Eem
bij avond en een hollandsche wolk, geel-creem
achter de Zuiderzee puilt; dàt is mijn hart...
En ik smoor mijn lange pijp vol diepe smart..Ik kan tegen niets meer: alles doet mij pijn
en tóch moet ik in Holland lachen en gelukkig zijn.
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II.
Als ik zucht, zucht ik van zwaar verdriet,
ik zucht onder een boom die van d' herfst geel ziet;
onder de hollandsche lucht die, gazig bleek-blauw,
geurt van kastanjebolsters, eikels, herstdauw;
onder een schuimklare wolk die, lijk een schilfrende bloemkool,
blinkt over Utrecht als zilvrig ijs in den Noordpool...
Als ik zucht ben ik benauwd van geest,
om mijn land, om mijn volk, om mijn zusters 't meest,
om mijn oude stad waar ik zag Plantijn
neerstig te schrijven over een krakend francijn...
Ik zucht om Ons-Lie'-Vrouwken, die aan elke straat
op d' hoekskens en kantjes ‘dolorosa’ staat,
om Sint-Andrieskerk die van wierook riekt
en kraakt van eik en oudheid. Dàt verziekt
mijn jonkheid, mijn teêr hart, mijn vleesch en ziel...
Ik zucht en in 't Baarnsch bosch plompt dof mijn hiel
want d' herfst rijpt als etter in 't geblaert en guur...
Maar boomen zijn onverschillig... Ik wou 't armuur
uit Steen en Vleeschhuis en de roest'ge hellebaard,
de schimmelige trom, dolk, cortelas en zwaard...
Ik droom een trapgevel in 't ros-blauw bosch,
oud-grijze plavuizen op 't zompig mos,
in de wazige laan kruis en brocaten baldekijn,
het rinken van wierookpotten, edel en fijn...
Als ik zucht, zucht ik van zwaar verdriet...
want de Eem is schoon en frisch van water; haar riet,
ach, gonst van mijn stem die klaagt en vraagt
naar 't lis en bies dat langs 't Scheld waagt...
Als ik zucht, zucht ik van zwaar verdriet,
en aan den dijk der Eem vind ik mijn vreugd niet..
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Miserie.
O blauwe maan-kou
van dees norschen nacht,
'of ik dood gaan zou
bedroefd en veracht;
elke star brandt kwaad
als een ziek zijp-oog;
't metaalkoud land haat
ik van den maan-boog;
maar vriendlijk God waakt
in mijn klein, zeer hart;
als het donker lot naakt
blijf ik dan benard?
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Herfst-gedichten.
Het krakelend geblaert der natte kruinen
rijst in den koelen poel op gruit en kroos;
het lijpend loof staat vochtig aan 't verbruinen,
lekt traagzaam poos na poos;
de dood zit droomend in de rosse rieten
en tuurt op 't water waar 't geblaert verron....
- o Dood gij die mijn Vlaandren durft verdrieten! De verte mommelt van 't kanon.
Zie, over lage weien nevels sloomen
die huivrig wazen diep in gracht en sloot;
de dorre biezen in het mijmertrage doomen
begrijpen zwaar hun nood;
de weel'ge halmen staêg van glimm'ge druppels rillen;
nog groent het kroos in driesch en bron....
Maar Vlaandren's wei is leeg.... 't Is stille, stille....
De verte druischt van 't wreed kanon.
De eikel plompt in uw verstorven dreven
en beukennootjes tinklen in uw mos,
o Vlaandren, nu uw rijk en dierbaar leven
verkwijnt met droeven blos;
uw roodgeroeste bosschen grijzig wazen
en elke kruin glanst van wat bloed'ge zon....
Ik schrei om u en voel mijn hart verdwazen.
Uw verte gonst van 't zwaar kanon.
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II.
De eikel tikt in uw verlaten dreven
en beukennootjes ritslen op uw mos,
o Vlaandren, nu uw schoon en edel leven
versterft met bleeken blos;
uw schemerige bosschen blauwig wazen
en elke kruin gloeit van wat oude zon,
maar 't bosch is leeg van vogelen en hazen....
Uw verte gromt van 't grof kanon.
De avondmist loomt eenzaam in de lanen
en 't ziek geblaerte ruischt vergelend neêr;
uit alle kruinen bigglen kille tranen
met diep en zacht verzeer;
de eikenkant riekt van verstorven geuren
en ginds een vijver zilvren doornen spon....
Wie zal mijn Vlaandren uit zijn nood opbeuren?
De verte rommelt van 't kanon.
De wegen strekken wijd vol stilligheden,
van herfstge smoren duister en verdofd;
uit bronzende kastanjeboomen gleden
de bolsters; 't kraakt en ploft....
Het stervensuur, de doodstrijd en 't verscheiden
langs elke baan en wegel straks begon....
o Vlaandren, wie kan u ten zomer leiden?
Uw verte dommelt van 't kanon.
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Den boer op1)
door D.A. Zoethout.
De voorzitter opende de vergadering en verzocht den secretaris de notulen van de
vorige vergadering te lezen.
Behagelijk-dommelig hoorde Adam 't zeurig gemummel van 't oude heertje aan.
Adam was al vroeg op geweest dien morgen, om 't eerste bootje te kunnen halen.
Toen 'n eind door elkaar gerammeld in 'n broeierig-warme omnibus. En tóén nog
drie kwartier moeten loopen langs 'n bijna geheel schaduwloozen zandweg. Maar
hier, in 't boeren-raadszaaltje, dat maar ééns in de zes weken licht rook, was 't
weldadig-koel. Door de populieren voor de ramen wist maar 'n enkele diffuze
zonnestraal heen te glimmen, beverige lichtvlekken met vage contouren werpend op
den donker-gevernisten vloer. Overigens stond 't zaaltje in een rustig-gedempt licht,
- om zoo stilweg bij in slaap te soezen nu 't buiten zoo gloeiend-heet en zoo fel van
barnden zonneschijn was.
Die boeren-gemeenteraden stonden Adam wel aan. Hij had er nu al acht voor zijn
rekening, allemaal in dorpen-in-de-buurt, waar de krant veel werd gelezen. 't Was 'n
bedenksel geweest van den administrateur, die van zijn halfjaarlijksche
reizen-bij-de-agentenlangs voortdurend met klachten thuis kwam van de boeren, dat
ze zoo weinig van hun gemeenteraden lazen, hoogstens zoo'n regel of wat, die de
schoolmeester of de klerk van de sikketerie opmaakte. Op zóó'n manier moesten ze
wel op 't plaatselijke bladje geabonneerd blijven. Want twéé kranten dat kwam te
duur uit. De dirrikteur moest 't dus zelf maar weten.

1) Vervolg op ‘De Nieuweling’ (Juni-nummer 1915 van ‘Groot-Nederland’).
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De administrateur had zich op een middel uít-gedacht om aan dit bezwaar tegemoet
te komen. Door elke klacht over den inhoud van de krant geraakte hij onmiddellijk
in draf, omdat wanneer 't getal abonné's op 'n oogenblik eens wat terugliep, de
directeur het hem daarover dan lastig maakte. Alsof 't zìjn schuld was! Juffrouw Bus
vertelde daarvan....
Juffrouw Bus. Ja, die juffrouw Bus! Leuk typetje toch, overdacht Adam met 'n
lichten glimlach om zijn lippen onderwijl de secretaris àls maar voortlas. Dat aardige
snuitje en dat lieve lachen van 't meiske.... Zou ze nu eigenlijk 'n beetje verliefd op
hem zijn of zou-i 't zich maar verbeelden?.... Die zoentjes, die hij haar verleden week
op haar gezellige, blanke armpjes had gegeven, toen ze met opgestroopte mouwen
in ‘de bedstee’, zooals de donkere alkoof werd genoemd, waarin het
handenwaschbakje hing, haar handjes stond te boenen, die gewèldig onder den inkt
zaten, - nou, die zoentjes, daar was ze toch heelemaal niet boos om geweest. Natuurlijk
had ze hem met haar elleboog afgeweerd en gezegd dat 't niet mócht. ‘Als ik niet
met zeephanden stond, dan zou ik je wel....’ Maar hij had 't er toch maar op gewaagd
om na 't rechterarmpje ook 't linker in bewerking te nemen. Och, och, wat 'n lekker,
zacht velletje toch.... En ten slotte had hij haar, onder lachen en mal-doen van zijn
kant en onder tegenstribbelen en geroep van: ‘hê, schei toch uit, naarling!’.... en:
‘jassus, vervelende man!’.... van hààr, gedreigd: ‘Mientje, Mientje, als je me je nou
niet ònmiddellijk één kusje op je lieve toetje laat geven, dan zal-je zien wat er voor
vrééééééselijks gebeurt....’ Waarop ze hem dan onder quasi-verzet maar had laten
begaan. Goddeloos wat dàt leuk was geweest! En toen ze eindelijk naar beneden was
gegaan, had ze zacht tegen hem geroepen: ‘Je bent tòch 'n nare man!’ Maar tegelijk
had ze hem zóó lachend aangekeken met haar guitige kraaltjes-oogen, dat hij
heelemáál geen spijt had van zijn toch wel wat parmantige onderneming. Hij zou
haar nu toch óók eens 'n avondje meê-inviteeren....
Nou, maar juffrouw Bus dan deed, als ze een boodschapje naar de redactie wist
te verzinnen, wat nogal eens voorkwam, van het gemier tusschen den directeur en
den administrateur over de oplaag van de krant soms de vermakelijkste verhalen,
zoodat de redacteuren er om proestten van 't lachen, hoewel ze toch eigenlijk vol
mêelij waren met den armen kerel, - 'n gewezen Indisch ambte-
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naar met 'n héél klein pensioen en 'n héél groot gezin, zoodat ze dan ook graag eens
met hem mêe-scholden op ‘die ploert’, als de administrateur 'n enkelen keer zijn hart
eens op de redactie kwam luchten.
Maar eindelijk had hij dan een gelukkigen inval gehad. Omzichtig had hij zijn
denkbeeld bij den directeur ingeleid, die er eerst niet van had willen weten, vanwege
de kosten. Maar de administrateur had onderdanig tegengeworpen, dat als 't nu 'n
beetje op 'n koopje werd gedaan, het, over 'n jaar gerekend, nog wel zou losloopen.
Want hij had zoo gedacht, dat als de jonge Plaat nu eens naar de dorpen ging wanneer
er Raad was - de agenten konden altijd wel even waarschuwen - dan kostte-n-'t
heelemaal niets aan salaris. Dan was 't alleen de quaestie van 'n enkel spoorkaartje
of 'n retourtje op de boot of zoo....
De directeur had 't ten slotte dan maar goed gevonden. 't Wèl toegestaan. Alsof
de administrateur hem een groote gunst voor zich persoonlijk had gevraagd. En Adam
had den volgenden dag in de kamer van den directeur even uitvoerige als duistere
instructies ontvangen, waarbij hem de nieuwe taak eerst als van hoog gewicht en van
grooten ernst was voorgesteld, maar waarbij de directeur hem ten slotte had gezegd,
dat 't toch eigenlijk verschrikkelijk makkelijk was, verschrìkkelijk eenvoudig, - werk,
dat eigenlijk een van de klerkjes van de administratie wel àf-kon. Dus dat-i zich nu
warempel niets behoefde te gaan verbeelden.... En dat-i 't nu verder maar met van
Mewen moest regelen.
Onder het koffie-drinken had Adam er met mijnheer de Graaf over gesproken;
hem gevraagd wat van Mewen daarmêe nu eigenlijk had te maken. Maar de chef had
eens wat verlegen geglimlacht en tegen Adam gezegd, dat als-i eens 'n paar jáár hier
zou zijn in plaats van eenige máánden, dat-i dat dan wel zou begrijpen. En dat-i nu
maar moest doen wat 'm was gezegd.
De meesterknecht had 's middags, toen de krant klaar was, de boodschap van Adam
aangehoord met een woedend gezicht, waarna hij was uitgebarsten in een ruw gevloek,
dat Adam er beduusd van was geworden. - Die nonsens.... die verdit'-en-verdat'sche
flauwe kul.... Dat had zeker die beroerde pennelikker van de administratie wêer zoo
netjes bij mekaar geprakkizeerd. Maar hij zou d'm wel!.... En wie of er dan môst
corrizeere as Adam naar die negerije gong?....
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De hondsche afscheping door den meesterknecht had Adam's blijdschap over de
ontvangen opdracht maar weinig vermogen te temperen. Thuis aan tafel 's middags,
waar-i zich altijd groot hield als-i over z'n werk aan de krant sprak; uit hooghartigheid
verzweeg, dat-i bijna den geheelen dag in de stinkende zetterij zat weggestopt, proeven
te corrigeeren; en alleen 'n enkele maal, als 't wêer eens bijzonder bar was geweest,
vertelde van de ruwheid van den meesterknecht en de òn-menschelijkheid van den
directeur, wat dan, gelijk hij dan wel meende te bemerken, maar half werd gegloofd,
- die jongelui waren tegenwoordig ook zoo gauw op hun teentjes getrapt; 't leven
was nu eenmaal geen pleziertje, - dien middag had hij onder het eten opgewekt
gesproken over 't werk, dat-i nu ging doen. 't Trof wel slecht, dat 't nu juist tegen den
winter liep; 't zou wel dikwijls baggeren worden door hondenweer en kou en
modderwegen. Maar dan was-i er ook goed dóór, en hij kon wel tegen 'n stootje. En
dan de onderscheiding!.... Adam had liefst maar dadelijk aan den slag willen gaan.
De volgende week kwam van Mewen hem op een middag zeggen, dat 't nou toch
maar door môst gaan met die boereknullevergaderingen, verdomme. Wat de baas
nou dáár in eens in had gezien dat mocht de duvel weten, maar 't was 'm niet uit ze
kop te prate. Adam môst nou maar op bezoek gaan bij de burgemeesters en dan gelijk
met de agente afspreke over de konvurkaassies. Op de administratie zouën ze n'm
wel zegge naar welke dorrepe die toe môst.
Adam had aan zijn bezoeken aan de burgemeesters nog allerlei merkwaardige
herinneringen.
In 't algemeen hadden zij de mededeeling van zijn plan om geregeld de
Raadsvergaderingen te komen bijwonen met slechts zeer matige ingenomenheid
begroet, en hun medewerking, die Adam hun vriendelijk had gevraagd, slechts
schoorvoetend en onder allerlei reserves toegezegd.
Eén burgemeester was er letterlijk van geschrokken, toen Adam hem de reden van
zijn komst had onthuld. En in zijn verbouwereerdheid had hij uitgeroepen: - Maar
dat zal niet gebeuren!.... Tot hij zelf had begrepen, dat hij malligheid had gezegd, en
daarop tegen Adam vertrouwelijk was geworden. - Adam moest eens begrijpen wat
'n tóéstand het in de Gemeente was. De twee wethouders lagen samen altijd met
elkaar overhoop sinds de zoon
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van den een de verkeering met de dochter van den ander had afgebroken en allerlei
rare praatjes over 't meisje had rondgestrooid. Maar omdat ze allebei liberaal waren,
de wethouders, en de burgemeester orthodox, zaten ze in den Raad tòch altijd samen
den burgemeester te dwarsboomen. Zoo'n toestand toch, meneer! 'n Eeuwig gehaspel
natuurlijk daardoor in de Raadsvergaderingen. En dan kwam er nog bij, dat een van
de Raadsleden - Arie de Leeuw hiette-nie, maar hij werd nooit anders dan 't dronken
dubbeltje genoemd; Adam zou er toch verder geen praat over maken? - gewoon
smoordronken raakte onder de zitting. Hij kwam gewoonlijk op de vergaderingen al
met 'n behoorlijk nat zeil. En dan om 't kwartier of zoo liep-tie eens even weg naar
't logement aan den overkant om 'n jenever-grocje te pakken. 't Was 'n schànde voor
de Gemeente. Maar hij was almeê de rijkste boer uit 't dorp, en zoo zouën ze n'm in
den Raad wel niet kwijt raken vóór-ie op 'n goejen dag in de jenever stikte.... Nou,
en als nou al die ruzie en àl dat dronkenmansgezwets voortaan in de stadskrant zou
komen, dan kwam toch de Gemeente in opspraak.... dan werd ze de spot van 't heele
land. Was 't niet waar?.... En waarvoor was dat nou noodig? Wat vond Adam daar
nu zèlf van?....
En dan dat pedante vlerkje van 'n burgemeester, die 'm nauwelijks te woord had
willen staan, - 'n jong mannetje nog, héél prachtig, pracht-das, pracht-jas,
pracht-kapsel. Maar stóm! Echt typetje van 'n verpieterd nakomelingetje uit een of
ander verboemeld geslacht. En geaffecteerd in z'n spreken! - 't Interesseerde hem
absoluut niet of er van ‘zijn’ Raed verslag werd gemaekt. De publieke tribune stond
voor iedereen open.... Nog iets van uw dienst?
- Maar of Adam dan niet 'n stoel en 'n tafeltje kon krijgen om aan te zitten
schrijven?
- Geen spraeke van! In ‘zijn’ Raed zou dat nooit gebeuren. Absurd! Nooit!
Goedendèg!....
- Nee, m'n goeje stumperd, dàt wil ik weì gelooven, had de veldwachter gezegd,
dien Adam later in 't Logement had ontmoet en met 'n biertje en 'n sigaartje wat
vertrouwelijk had weten te maken. Dat stuk voornaamheid is voor iederéén 'n hond.
Maar ik zal je wel helpen. We hebben achterin de Raadszaal, achter 't hekje, de
stembus voor de verkiezingen staan, - zóóóóó'n
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goffert - waar je makkelijk op kan zitten. Die zal ik dan wel tegen 't hekje an schuiven.
Als je dan moe wordt kan-je af en toe ereis gaan zitten. Maar stiekum hoor, dat de
baron 't niet ziet.
Hier in Oversloot was 't wel 't genoegelijkst, al was 't op 'n snikheeten dag als
vandaag dan ook geen pleziertje om de reis heen en wêer te maken. Zoo huiselijk
als hier was 't nergens. De burgemeester was 'n gemoedelijke, vriendelijke oude heer.
Schatrijk. De halve gemeente zoo ongeveer behoorde aan hèm. Het burgemeesterschap
was om zoo te zeggen erfelijk in zijn familie. De secretaris - zelf secretarissen had
de burgemeester niet gewild - was óók al 'n man op leeftijd, wat doovig, en dús wat
achterdochtig, waardoor hij stugger leek dan hij wel was.
De zaakjes in den Raad liepen gemeenlijk glad af; er werd meer genoegelijk over
geconverseerd - door den burgemeester 't meest - dan gedebatteerd. In den regel werd
's morgens vergaderd. Als de zitting dan goed en wel aan den gang was kwam de
vrouw van den bode, een welgedane, frissche vrouw, koffie ronddienen, - groote
koppen met héél zoete koffie, waarna ze dan met het koekjestrommeltje rondging.
Adam werd daarbij dan niet overgeslagen. Als de Raad bij uitzondering 's avonds
bijeenkwam werd er wijn geschonken. En altijd werd er gerookt, - uit het kistje van
den burgemeester, die daaruit ook Adam door den bode liet presenteeren.
- Dat heeft de secretaris allemaal maar wêer mooi opgeschreven, zei de
burgemeester, toen de lezing der notulen was geëindigd. Niemand zeker
aanmerkingen?
Adam schikte zich rechtop uit zijn dommel om te gaan schrijven.
In de maanden dat hij nu aan de krant werkte en allerlei karweitjes op te knappen
had: vertalen; corrigeeren; vergaderingen en feestjes van rederijkerskamers,
zangvereenigingen, werkliedenorganisaties van minder belang afloopen; naar nieuwe
winkels gaan kijken als die werden geopend èn in de krant adverteerden, en daarover
dan lovende en prijzende stukjes schrijven, - ‘recensies’, zooals de winkeliers die
noemden; of op informaties uitstappen naar ongelukjes, brandjes, jubilea en zoo,
wanneer de straatreporter 't alleen niet àf kon of op 'n oogenblik niet te bereiken was;
- in die maanden nu was Adam de foefjes en handigheidjes van het vak geheel meester
geworden. 't Gewone cliché-werk van de verslaggeverij, het kort weergeven in drogen
proces-verbaal-stijl van wat er op een vergadering voorviel had nu geen moeilijkheden
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meer voor hem. Zoo'n Raadsverslag maakte-nie, als er geen héél bijzondere dingen
voorvielen, kant en klaar op de zitting. Maar als-i nu toch bedacht hoe-die daarop in
den beginne úren, halve nachten had zitten zwoegen.... Hoe-die op vergaderingen
boekjesvol aanteekeningen zat te maken, tot van de nonsensikaalste dingen toe. En
hoe-die er dan thuis niet kon uitkomen bij het schiften van de hoofdzaken en de
kleinigheden, zoodat z'n verslagen altijd véél te lang werden, en meneer Bikker er
dan den volgenden morgen in knipte en jaapte om er 'n bruikbaar verslagje van te
maken.... En dan nog standjes op den koop toe na al zijn moeizaam ploeteren.... Maar
dat was-i nu te boven. Alleen schrijven, zoo wat je nu waarlijk kon noemen: schrìjven,
- iets zeggen met eigen woorden en iets als 'n eigen gedachte erin, 'n waardeering,
'n critiek, zonder van die oûbakken gemeenplaatsen, die eeuwige, afgezaagde, zelfde
banaliteiten, - dàt was en bleef toch nog altijd iets verbazend moeilijks, vond Adam.
Verlàngd werd 't niet van 'm. Beware nee! De heele krant werd zoo saai, zóó saai
geschreven en in elkaar geknipt. Maar Adam, doorzegen om zoo te zeggen van
Multatuli, - dìe kon nog eens schrijven; wat 'n réús! - en bewonderend verslinder van
alles wat de Nieuwe Gids-mannen de wereld instuurden, meende, dat die
krantendorheid nu maar eens moest plaats maken voor frischheid en levendigheid
van woord en zin. Daar moest en daar zou 't heen. Dat voelde-nie.
Op de krant hadden ze hem uitgelachen, toen-i onder het koffie-drinken, 't prettige
half-uurtje dat er altijd zwaar werd geboomd, eens bescheiden 'n woordje daarover
had gezegd. - Voor mooi-schrijverij is an 'n krant geen tijd, en de' lezers kan 't geen
steek schelen. Als die hun portie griezeligheid maar elken dag krijgen dan zijn ze al
méér dan tevrêe, doet er niet toe in welken vorm die hun wordt voorgezet, was de
algemeene opinie van de redacteuren. Natuurlijk dacht meneer Valk er anders over.
Natúúrlijk. Hij had Adam groot gelijk gegeven, maar hij was toen, onder allerlei
grappen door, zóó bar gaan zitten schelden op de heeren van de redactie, op die
droogstoppels, op die knullen, die net zoo min konden schrijven als z'n keukenmeid,
- wel lollig die uitval; om je dood te lachen; maar ondertusschen!...., - dat Adam 't
onderwerp in 't vervolg maar liever vermeed.
De criticus kon echter vaak, als-i 's middags nog eens even kwam oploopen - ‘om
de menschen wat van hun werk te houden,’
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zooals de directeur quasi-grappig placht te zeggen, wanneer hij hem dan toevallig
op de redactie aantrof - de krant van den vorigen dag opnemen en dan allerlei
hatelijkheden uit-lachen over slordigheden of stoplappen in wat de redacteuren hadden
geschreven. Ieder kreeg zijn beurt, - de chef zoo goed als Adam. Alleen Marks, de
straatreporter, niet, ‘omdat die niet mêetelde; zoo'n halfblanksch heer mòcht krom
schrijven; de redacteuren waren er voor om die z'n nonsens in fatsoenlijk Hollandsch
over te schrijven.’
Adam voelde zich dan gegeneerd als meneer Valk zoo aan 't uitpakken was over
ieders werk. Maar nòg ellendiger had hij 't gevonden, toen de criticus eens in 'n stukje,
dat Adam had geschreven in verband met 'n navrant rechtsgeding, aanleiding had
gevonden om Adam aan de andere redacteuren ten voorbeeld te stellen. - Die jongen
probéért 't ten minste om er eens wat ànders van te maken. 't Is met permissie nog
wel snert, maar 't valt tenminste uit jullie eeuwige mannetje-na'-mannetje-schrijverij...
Adam was vuurrood geworden, zoó onbehagelijk als hij zich voelde. En de
redacteuren hadden eens onverschillig gelachen, - hun gewone doen van reageeren
op den vroolijken hoon van meneer Valk.
Maar 's middags, op weg naar huis, niet meer zoo onder den druk der gedachte,
dat 't toch zoo onaangenaam moest zijn voor menschen als meneer de Graaf, meneer
Bikker, meneer Oostermeer, zooveel ouder en zooveel knapper en met zooveel meer
ervaring dan hij, om zich zoo bespot te hooren in zijn tegenwoordigheid, had Adam
de woorden van meneer Valk, - dien rakker, wien 't allemaal niets, maar ook niéts
scheen te kunnen schelen of de lui nijdig op 'm werden of niet.... maar toch 'n kostelijk
type.... - blij in zichzelf herhaald: Die jongen probéért 't ten minste.... Maar ze moesten
eens weten hoe lang-i soms zat te peuteren vóór-i 'n ander dan 'n gewoon
plat-alledaagsch begin had gevonden.... Dat dit zoo moeilijk was zou niemand
gelooven, die 't nog nooit had geprobeerd....
Nu met 't Raadsverslag ging 't wêer als gesmeerd. Heelemaal geen kunst. De
burgemeester liet stuk voor stuk alles wat er was ingekomen - adressen, besluiten
van Gedeputeerden, missives - van den eersten tot den laatsten regel door den
secretaris voorlezen. Als Adam 's morgens in Oversloot kwam, dan mocht hij
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op de secretarie te voren al de stukken even inzien, die in de vergadering zouden
worden behandeld. In 't kort schreef hij dan den inhoud op: Adres van die-en-die,
houdende verzoek om.... Mededeeling van Gedeputeerde Staten, dat zij in hun
vergadering van den zooveelste hebben goedgekeurd.... Missive van den
Arrondissements-schoolopziener ter zake van de benoeming van een onderwijzer....
Afwijzend praeadvies van B. en W. op het verzoek van de bewoners van den
zus-en-zoo-weg om de verlichting 's avonds, enz.... Benoeming van een vroedvrouw.
Op de voordracht staan de namen van mejuffrouwen....
Elk te behandelen punt schreef Adam dan op een afzonderlijk velletje papier,
zoodat hij er onmiddellijk tijdens de Raadszitting onder kon zetten wat ermede
gebeurde of wat erover werd gezegd. Op die manier schoot hij vlug op, en hoefde-nie
niet meer na te werken als de vergadering was afgeloopen. De Raad klaar, hij óók
klaar. Tenminste zoo goed àls. Want soms konden de Edelachtbaren er zóó in
òm-converseeren, dat de debatten met de zaak, die aan de orde was, niet meer dan
een zeer, zéér verwijderd verband hielden.
Geduldig zat Adam dan toe te luisteren hoe men van de onderwerpelijke zaak
verzeilde in de geschiedenis van een ongeveer gelijksoortig geval, vijftig jaar geleden.
In het ophalen van oude geschiedenissen was vooral de burgemeester een kracht,
waarbij hij dan den ouden bode, vredig in zachten dommel achter 't tribunehekje
gezeten, wanneer hij niet met 't tot stembus dienend papiermandje moest rondgaan,
soms in 't debat haalde met een: - Was 't niet zoo, Dekker? En dan Dekker, knikkend:
- Krek zoo, burgemeester, zoo was 't maar net! En hoe dan een der Raadsleden er als
vanzelf toe kwam om te vertellen van hoe hij 't eens had bijgewoond, dat toen hij
nog in Oosterduinen woonde - en dan op 't onverwachtst met 'n zwenking naar Adam:
- Ja, ja, verslaggever, dat zou-je soms niet 'leuve, hè, maar 't is zoo werêchtig als ik
hier zit, dat 't toen eens was gebeurd.... Waarop een ander zich dan aan een terloopsche
opmerking over 't wêer, of over den stand van de aardappelen, of over den grooten
overlast van luis in de blommen vastklampte om in een wijdloopige uiteenzetting te
vervallen van hoe hij al jaren achtereen had opgegemerkt, dat als 't met Sint Jan droog
wêer was bij zuid-westen wind, dat dan....

Groot Nederland. Jaargang 15

303
Totdat dan eindelijk de secretaris den burgemeester eens aanstootte, en deze, met
een waardigheid en 'n tikje verstoordheid zelfs, alsof hijzelf geen oogenblik buiten
de orde was geweest, dan plechtig met den hamer tikte, en vermaande: - Heeren,
heeren! Er is op 't oogenblik alleen aan de orde het voorstel van Burgemeester en
Wethouders tot.... Mag ik dus aannemen, dat niemand daartegen is?.... Dan is aldus
besloten. En dan komt nu aan de orde....
Na zúlk een debat liet Adam dan wel eens een ruimtetje op zijn papier open om
daarop later, als hij in het Logement koffiedronk, of in 't wachthuisje van de tram of
't in 't roefje van 't stoombootje het zakelijke uitziftsel uit den gemoedelijken kout te
schrijven. Maar anders hield hij de vergadering gemakkelijk bij met zijn verslag,
kant en klaar, dat hij 't zóó maar op de zetterij behoefde te geven, wanneer hij op de
krant terugkwam.
Nu vandaag liep 't al heel kalmpjes af. De komst van juffrouw Dekker met de
koffie en de koekjes had even wat bedrijvigheid gebracht in 't stille Raadszaaltje. De
secretaris was al geruimen tijd bezig geweest met de voorlezing van een omstandig
rapport met diverse bijlagen van een commissie, die van oordeel was, dat krachtiger
moest worden ingegrepen tegen knoeierijen met boter, en die daarvoor de
Gemeenteraden in 't geweer riep. De Raadsleden, loom, afgewerkt door al de
beslommeringen van de laatste weken, nu er met 't mooie, warme wêer zooveel kwam
kijken om van de akkers en de weiden en uit de moestuinen behouden binnen te
krijgen wat onze-lieve-heer er zoo weelderig en overvloedig op liet gedijen, zaten
slap en suf in hun armstoelen weggezakt. De bode zat te knikkebollen, op zijn knieën
zijn rooden zakdoek uitgespreid om zijn Zondagsche lakensche broek niet plekkerig
te maken met zijn warme handen. Hij was al eens een keer opgestaan om zich wakker
te houden; was achter de stoelen heen omgestapt om een duuwtje te geven tegen de
lijst van het portret van de koninklijke familie, dat aan den wand hing boven de plaats
waar de burgemeester zat, - alsof hij plotseling had gemerkt dat het scheef hing, wat
niet mogelijk was, want 't hing op twee zware duimen, die boven de lijst uit-stiften,
tegen den muur.
- 't Is keurig-mooi, zei de burgemeester, toen de secretaris de voorlezing had
geëindigd. En zoo duidelijk. Maar ik denk, dat de leden er zich toch nog wel eens
op zullen willen bedenken. Vandaag
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is 't toch rijkelijk warm voor veel gepourparleer, en wethouder Sinnige heeft me zoo
straks al gezeid, dat-i gauw weer weg wou, want hij zit druk in 't hooien. Heeft
niemand er dus tegen, dat 't adres in handen van Burgemeester en Wethouders wordt
gesteld om er te zijner tijd advies over uit te brengen? Niemand? Dan is daartoe
besloten.... En nou zijn we d'r gloof ik zoo wat, niet sicceretaris?
De secretaris maakte met zijn handen 't manuaal van: ik heb niets meer voor de
vergadering.
- Heeft een van de leden nog iets?.... Niemand?.... Dan sluit ik de vergadering....
Hebben we 'm dat nou niet knapjes geleverd, Sinnige?, vroeg de burgemeester aan
den wethouder, die was opgestaan en z'n pet al had opgezet. Nou jij maar wêer gauw
aan 't hooien.... Over dat boter-adres praten me nog wel eens van 't najaar.... En toen
tot Adam, die vlug z'n spullen had opgeborgen om de omnibus nog te kunnen halen,
en die nu wachtte om den hupschen burgemeester tot afscheid te begroeten: - O,
verslaggever, ga-je al weg? O ja, hè? Als je nog wat aanstapt dan haal-je nog net de
middag-bus.... Nou, wel thuis hoor!.... Je rookt toch nog, hè?.... En tot de' volgende'
keer bij leven en welzijn zullen we dan maar wêer zeggen.
Buiten blakerde de zon fel. Adam werd even duizelig op den schaduwloozen
zandweg, die zich eindeloos voor hem uitstrekte. Maar welgemoed stapte hij aan. 't
Bootreisje nà de bus zou immers alles wêer goedmaken.

Groot Nederland. Jaargang 15

305

Herinneringen aan wijlen Prof. Mr. H.P.G. Quack
van Hendr. C. Diferee.
Terwijl ik mij neerzet om een buiten mijne schuld veel te lang uitgestelde herinnering
aan den voor mij onvergetelijken oudhoogleeraar Mr. H.P.G. Quack te schrijven, zie
ik zijn beeltenis, het portret dat hem het liefst was, voor mij op mijn schrijftafel.
Nogmaals lees ik het onderschrift ‘Aan den heer H.C. Diferee, een mijner
geestverwanten, bij gelegenheid van zijn koperen bruiloft’, en het slot van den
bijgaanden brief, gedateerd 23 October 1915, om ‘voor dezen enkelen keer genoegen
[te] kunnen nemen met mijn portret, dat - zij het slechts korten tijd - mijn beeld U
voorstelt, het beeld van iemand die U altijd hartelijk heeft gewaardeerd, en die zich
noemt een uwer vele vrienden, H.P.G. Quack.’
De beeltenis is er nog, en vol ontroering staar ik op de slanke edele gestalte, op
het fijn besneden gelaat met de lichtende oogen achter de heldere glazen van de
zeldzaam afgelegde lorgnet; zie ik de grijze lokken, die zijn nobel gelaat sierden en
eerwaardigheid bijzetten; hoor ik zijn stem, fijn en zacht mij toespreken, mij
begroeten, wanneer ik, soms onaangediend, zijn studeer-zitkamer aan de voorzijde
op de bel-etage van zijn huis binnentreed.
Doch de oud-hoogleeraar zelf is niet meer!
Wel na korten tijd is hij heengegaan naar de plaats vanwaar niemand wederkeert.
In den vroegen morgen van Zaterdag 6 Januari 1917 overleed Quack na eene
ernstige ongesteldheid van slechts weinige dagen. Zondags daarop stond ik enkele
oogenblikken alleen en in de diepste ontroering eerbiedig bij den doode, bij het
stoffelijk overschot van den laatsten en meest geliefden mijner oudere vrienden,
wiens
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raad ik nooit tevergeefs had ingeroepen; die mij van mijn eerste optreden als auteur
af, bijkans twintig jaren lang, op geestelijk gebied een moreelen steun van de hoogste
waarde was; die de grootste sympathie koesterde voor mijn arbeid en zich verblijdde
in menige vrucht van mijn onderzoek en mijn werk. En het was mij bij het verlaten
van de sterfkamer of een deel van mijn ziel achterbleef bij den doode, dien ik in leven
en sterven met zoo groote waardeering heb liefgehad.
***
Indien Quack gedurende de laatste jaren van zijn leven niet zelf een uitnemende
beschrijving van zijn persoon en arbeid had gegeven, zou ik mij geroepen gevoelen,
zijn levensgeschiedenis te boek te stellen. Want Quack is op geestelijk en
wetenschappelijk gebied niet alleen, maar ook in den omgang des levens een hoogst
merkwaardige figuur geweest die harten wist te winnen; die de grooten en kleinen
onzer maatschappelijke samenleving niet zonder lichte ontroering aan zich wist te
binden.
Bovenal hechtte hij aan fijne omgangsvormen en plantte deze als het ware over
op ieder die met hem in aanraking kwam.
En altijd bleef hij zich zelven gelijk!
't Zij men hem waarnam op een hoffeest, aan welker uitnoodiging Quack voor
anderen, vooral voor de jongeren, veel waarde hechtte; hetzij men hem ontmoette in
eene wetenschappelijke vergadering of op straat, wachtende op de tram, iemand even
aansprekend of met enkele belangstellende woorden groetend, steeds was en bleef
hij de fijn-aangelegde persoonlijkheid van wie een zachte atmosfeer van echt
aristocratische geestesbeschaving uitging.
Toch was hij daarbij van een artistiek-democratische natuur die hem zich dienaar
der gemeenschap deed gevoelen en op classieke wijze ook haar dienaar deed zijn.
Doch ook dit laatste wederom in bepaalde vormen, gepaard aan een eenigszins
fransch-getinten chevaleresken geest. Daardoor diende Quack de gemeenschap op
zijne eigene wijze, niet in het volle leven met rumoer en dwang, maar van uit een
afstand, eene voor andere onbereikbare hoogte als het ware vanwaar hij het veld der
democratische en socialistische aspiraties in volle lengte en breedte kon overzien.
Hij deed in dit opzicht eenigermate denken aan de edelvrouwen der middeleeuwen
die na afloop van een
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tournooi met groote gratie den overwinnaars in den kamp den krans toereikten.
Immers ook hij gaf zijn oordeel over de strijdenden voor democratische idealen met
groote gratie, doch eerst na een fijn overlegd oordeel van uit een
historisch-wetenschappelijk standpunt, zonder zich ooit - behoudens één enkele maal
- te mengen in het strijdgewoel.
Wie Quack beoordeelen wil, dient dit altijd in het oog te houden. En, mij dunkt,
juist omdat het zoo weinigen in de democratische beweging van onze dagen gegeven
was in dit opzicht zijne fijne contemplatieve persoonlijkheid te peilen, heeft men
over Quack's leven en arbeid een zoo verschillend en dikwerf onrechtvaardig oordeel
geveld.
Hoe dikwijls heeft men hem, den onvermoeiden strijder voor hoogere
gemeenschapsidealen, niet verweten ‘dat twee zielen in zijne borst woonden’ en ‘zijn
ideaal tegenover de werkelijkheid van zijn leven stond’?
Doch wie Quack's leven en arbeid tot in de diepte van zijn geheele zijn heeft leeren
kennen, weet dat ideaal en werkelijkheid in Quack's leven slechts twee zijden waren
van één en dezelfde natuur; twee kanten van een zich rijk ontplooiend, hoogstaand
impulsief menschenleven.
't Ligt dan ook voor de hand, dat Quack na zijn dood meer het onbegrepene van
zijn persoon en arbeid dan eene voldingende waardeering vreesde, en juist daarom
reeds bij zijn leven bepaalde, dat noch in de annalen der Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, noch in die der Academie van Koninklijke
Wetenschappen een levensbericht van hem zou verschijnen. Zoo iemand, dan kende
hij de menschen in hun bekrompenheid en vitzucht; in zijn lang en welbesteed leven
had hij meer dan genoeg gelegenheid gehad om naast veel goeds ook het ‘genus
homo’ in zijn kleinheid en kleinzieligheid te leeren kennen.
Eéne zaak was hem echter bijgebleven: zijn ideaal tot verheffing daarvan, eens te
verwezenlijken, zij het dan ook misschien eerst in eene zéér verre toekomst!
***
Zoo ben ik dan door deze weinige regelen ter herinnering aan den overleden
oud-hoogleeraar Quack te schrijven, feitelijk ontrouw aan den laatsten wensch van
den door mij gevierden doode. Zelfs
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de uitvlucht, dat het hier geen levensbericht geldt, doch slechts enkele toelichtingen
op zijn eigen Herinneringen, kan mij niet baten, want hij, wien deze regelen zijn
gewijd, heeft geen lofrede na zijn dood gewenscht. En toch ligt deze reeds in den
aanhef van deze bijdrage besloten.
Hoe kan het ook anders? Zij, die van nabij met dezen overledene in aanraking zijn
gekomen, kwamen als vanzelf onder de bekoring zijner persoonlijkheid en die
bekoring ging, naarmate Quack ouder werd, zelfs van ouders op kinderen over.
Opgewekt van nature, kinderlijk naïef soms, medelevend met ons aller wel en
wee; ons leidend, helpend en troostend op den voor menigeen zoo moeilijken
levensweg, had Quack voor ons allen iets opbeurends, dat steeds stemde tot grooter
blijmoedigheid. Met zijn vromen geest, vroom in den waren zin des woords, en zijn
nieuw-testamentischen zin was hij voor velen onder ons als de apostel Johannes van
wien geschreven is, dat deze de apostel der liefde was. Ja, voor enkelen onder ons
was Quack zelfs het vleeschgeworden woord, omdat hij de gave bezat in alle
eenvoudigheid des harten ons een steun te geven voor het leven in de ons omringende
wereld. Hij leerde niet slechts, maar bouwde ons ook op, in intiemen kring, voor
andere en hoogere belangen des levens dan die wij, jongeren, in ons traag begrijpen
van het ver-af-zijnde en ongeziene, konden voelen of tasten.
Zoo werd hij in engen kring ons aller meester! En door zijn grootschen arbeid,
zijn werk over de Socialisten, hunne Personen en Stelsels, werd hij ook in ruimen
kring een meester van velen.
Hoevelen, reeds in het tweede en soms al in het derde geslacht, zouden in ons land
dat werk niet hebben gelezen? Door eigen ondervinding ben ik in staat om te getuigen,
dat er op de Amsterdamsche bibliotheken geen exemplaren genoeg van Quacks
hoofdwerk kunnen voorhanden zijn; altijd zijn ze in handen of uitgeleend. Ik zou
bijna durven zeggen dat Quack voor het eerst de democratie en het zich noemende
of gaarne genoemd wordende proletariaat in ons land wetenschappelijk-historisch
heeft leeren lezen, waarlijk een groote verdienste welke niet hoog genoeg kan worden
geschat.
Hooger dan alle socialistische partijleiders in ons land staande; door zijn studiën
en werken een man van verreikenden invloed, heeft hij, meer dan allen die zich
daarvan de verdienste toekennen, de inwerking der sociale ethiek op ons staatsleven
en het
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revisionisme in het orthodoxe socialisme in ons land voorbereid. De practijk aan
anderen overlatend, heeft hij, de geleerde, kunstenaar en litterator, de historicus en
sociale econoom, den geschiedkundigen en wetenschappelijken ondergrond gelegd,
waarop de politieke leiders der socialistische partijen - maar al te partijdig soms
helaas - menig historisch-sociaal probleem kunnen opbouwen.
Zeker, Quack zou zulks stellig niet hebben erkend!
Was zijn doel niet slechts geweest de socialisten, hunne personen en stelsels,
objectief te kunnen beschouwen en de resultaten van zijn onderzoek zoo objectief
mogelijk weêr te geven? Wat zou hij dan hebben opgebouwd? Droeg hij niet slechts
materiaal aan om het leven en streven, het lijden en strijden van al die sociale denkers
beter te leeren begrijpen; om de voorwaarden van hun optreden aan anderen te
ontvouwen en duidelijk te maken?
Quack was in de verste verte geen socialist en zóó wars van alle partijzucht en
eenzijdigheid, dat hij zeker in de laatste helft van zijn leven noch de aanhanger van
eenige partij kon zijn, noch eenige politieke partij kon dienen.
Berekent men echter den tijd, waarin Quack met zijn werk over de Socialisten het eerste deel daarvan althans - optrad, dan komt men tot de erkenning, dat hij een
hoogst belangrijk demonstratief werk durfde ondernemen, dat voor de waardeering
van vele sociale vragen in ons land belangrijke gevolgen moest hebben en als zoodanig
dan ook door niemand kan worden onderschat. Allerminst wel door de Socialisten
zelven, die door hem, den buitenstaander, ten onzent voor het eerst en voor goed een
historischen spiegel verkregen van hunne eeuwenoude wenschen en de verlangens,
die van geslacht op geslacht waren voorgedragen aan het naar kapitalistische
ontvoogding en sociaal-politieke onafhankelijkheid strevende volk.
Ook al werd hij nimmer ook maar in de verste verte op eenige wijze aanhanger
van welk socialistisch stelsel dan ook en was hij met al zijn
sociaal-economisch-politieke ideeën nog minder voor practisch sociaal-politicus
aangelegd, toch was hij aller meester! En allen die het socialisme aanhangen, van
welke kleur of schakeering ook, hebben mede heel wat wetenschappelijke bagage
geput uit Quack's werk, soms het goede overnemend en verbreidend, soms dat,
verdoezeld door bijgedachten en politieke ideeën, het volk ingietend als een panacée
voor velerlei kwalen.
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Maar tot de hoogte van Quack's gemeenschapsbegrip hebben zij zich niet kunnen
verheffen.
Dit laatste kan niemand verwonderen. Want zich te verheffen tot Quack's
idealistische hoogte van gemeenschapsbegrip en samenleving is slechts bij
uitzondering gegeven aan democraten van geest en tevens sociaal-aristocraten van
hart; aan de weinigen tot wien Quack behoorde als zieners en profeten, maar ook
reinen van hart.
Sociaal-aristocratisch van hart en daarbij democratisch van geest, het zijn wel de
groote drijfveeren geweest die Quack door het gemeenschapsleven van de tweede
helft der negentiende eeuw hebben geleid, terwijl hij op zijne wijze reeds vroeg
gepoogd heeft ook enkele kringen der bevolking, waarop hij invloed had, in de
hoogere voorwaarden van een beter georganiseerd gemeenschapsleven te doen deelen.
Bij die pogingen stond de verheffing van het individu op den voorgrond. Zij die
het minder in de wereld hadden, moesten met de hoogeren samenwerken en zich
blijvend bewust worden van eene belangrijke taak die ook zij in de samenleving
konden vervullen. Daardoor zou een sociale opleving van den lageren stand kunnen
worden verkregen die het zoowel de rechten als de plichten tegenover zich zelf en
anderen leerde kennen en toepassen, hetgeen omgekeerd weder aan de besten daarvan
individueel ten goede zou komen om zich maatschappelijk omhoog te werken en
voor belangrijker posten bekwaam te worden.
Samenwerking was bij dit alles een eerste eisch. Destructief te werk gaan en klasse
tegenover klasse of groep tegenover groep te stellen, was volgens Quack het beginsel
der gemeenschap vernietigen; de samenleving bloot stellen aan een eindeloozen
groeps- en klassestrijd. De gebindten van het gebouw van maatschappij en staat
moesten alzoo volgens Quack gedragen worden door een hecht gevoel van
saâmhoorigheid, waarvoor als nijvere bijen allen het hunne moesten bijdragen. En
als van zelf hechtte Quack alzoo - m.i. terecht - weinig aan het overwicht van den
Staat, waar het de oplossing van grootere of kleinere sociale problemen betrof. De
Staat was z.i. slechts bovenbouw der samenleving. Waar de Staat of het Staatsbestuur
op sociaal gebied ingreep of zijn wil deed gelden, daar nam onder schoonen schijn
van staatszorg voor allen de verheffing van volk en individu een einde.
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Een treffend voorbeeld, dat Quack's gedachten ten dien opzichte - zij het dan ook in
geringe mate - illustreert, ligt voor mij.
In 1907 gaf Quack zijne ‘Herinneringen uit [zijne] eerste veertig levensjaren’ in
druk. Het boek was niet in den handel en slechts geschreven voor vertrouwde vrienden
en familieleden die het als een welkom geschenk ontvingen. Ook mij gewerd een
exemplaar. Doch grooter verrassing was het mij, toen ik op 30 Mei 1914, nadat de
eerste druk voor den handel was voorbereid, Quack's handexemplaar ten geschenke
mocht ontvangen, waarin hij vele aanteekeningen had gemaakt, ook zulke welke niet
voor publicatie in den gewijzigden herdruk waren bestemd.
Op bladz. 222 en 223 van dat boek (Herinneringen uit de Levensjaren van Mr.
H.P.G. Quack 1834-1914, 2e druk, blz. 191) nu geeft Quack met voldoening weer,
hoe de heer F. 's Jacob, de eerste directeur-generaal der Staatsspoorwegmaatschappij,
onder meer zijn raad opvolgde tot oprichting van een eigen pensioenfonds voor het
personeel der Maatschappij. Afgescheiden van het winstcijfer der Maatschappij, zou
ieder jaar een som worden gekapitaliseerd om dat fonds mogelijk te maken.
Was dit alzoo een stap in de goede richting op sociaal gebied, belangrijker nog
was het dat op Quack's voorstel aan het personeel ‘rechten van medebeheer’ werden
gegeven, een feit waarover sommige commissarissen lang niet waren te spreken.
Echter, het voorstel ging door, hoewel het Quack in het conservatieve Utrecht dier
dagen (men schreef 1871 en het was vlak na den volksopstand te Parijs) den naam
van communist bezorgde. Zelfs in zijne tegenwoordigheid meende het eerste kamerlid
Villers de Pité, die voor Limburg in den Raad van Commissarissen zitting had, zijn
buurman vrij hard met het oog op Quack's binnentreden te mogen toefluisteren:
‘Voilà la Commune qui entre’. Inderdaad, voegt Quack er aan toe: ‘het kapitaal dacht
liefst enkel aan zichzelf.’ Het had geen oog en geen hart voor ‘zulke sociale
maatregelen.’
Doch was de plutocratie dier dagen tot zijn leedwezen voor zulke maatregelen
bezwaarlijk te vinden, veertig jaar later, in 1912, was een zoogenaamd democratische
regeering het nog minder en deed zelfs op dit gebied nog een stap achterwaarts.
Door een geschreven aanteekening in Quacks handexemplaar getuigt hij tot zijn
spijt, hoe in dit opzicht in 1912 zijn beste sociale bedoelingen van veertig jaren
vroeger werden miskend.
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In Januari toch van dat jaar werd de Commissie van Beheer bij referendum door het
personeel opgegeven; daarmede was ‘het medezeggingsrecht’ vervallen. Doch wat
Quack het meest aan het hart ging, het personeel deed dit niet vrijwillig maar
noodgedrongen. Nu bij naasting der Staatsspoor de regeering het pensioen aan het
personeel garandeerde, eischte zij eenvoudig opheffing der Commissie; het beheer
moest vervallen. Slechts een soort toezicht, armzalige vrucht van veertigjarigen
socialen vooruitgang, bleef het personeel voorbehouden.
Uit zulke aanteekeningen, met een fijn, soms haast onleesbaar, lettertje in zijn
boeken geschreven, want ook de handexemplaren zijner overige werken, voor een
deel thans in het bezit der Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam, zijn van
schriftelijke bemerkingen voorzien, leert men Quack's strijd voor zijne idealen, zijne
desillussies, zijne - meer dan men oppervlâkkig zou meenen - ondervonden
miskenning ook, eerst recht kennen.
Idealist in het groote, bleef hij getrouw in het kleine, zijn gansche leven lang.
Dat de dwingende democratie van later dagen toch eigenlijk langs andere misschien zelfs nog bedriegelijker - banen den zelfden weg opging als vroeger de
plutocratie, ja, het volk evengoed in menig opzicht feitelijk sociaal en economisch
onmondig verklaarde, trof hem dieper en sterker dan men uit zijn gepubliceerden
arbeid zou kunnen opmaken.
In zijn hart echter gaf hij van dit alles de schuld aan de plutocraten, die, door
slechts op geld te azen en de sociale zorg voor hun ondergeschikten en anderen te
vergeten, het volk en hunne leiders den weg opdreven van tegenover het beginsel
der gemeenschap lijnrecht staande strevingen en handelingen.
Die plutocratie, het woord is in onze dagen voor meer dan ééne uiteenzetting
vatbaar, wekte in de grootste mate Quack's afkeer. Tot haar rekende hij niet de
geld-aristocratie, gelijk velen doen, en evenmin hen die zich door stalen vlijt en
arbeid, door koene ondernemingen of goed gelukte stoute combinaties in het belang
van Staat of maatschappij, tot de gelijken der geldaristocraten hadden weten op te
werken.
Quack toch was bij al zijn nobele sociale ideeën bij ùitstek individualist. Hij hechtte
aan de werkzaamheid van het individu, aan diens geestelijke spankracht en
intellectueelen zin, meer dan
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aan de opheffing van het individu uitsluitend door de gemeenschap. Maar toch weder
op bijzondere wijze. Immers werd de gemeenschap naar zijn gedachte door de
verheffing van het individu bepaald, omgekeerd moest slechts datgene aan het individu
ten goede komen wat met het oog op het algemeen belang door den betreffenden
persoon wordt verricht.
Zoo b.v. rekende hij zijn vriend Wertheim, aan wien hij na diens dood zulk een
keurig en gevoelvol levensbericht heeft gewijd, stellig niet tot de plutocraten; wel
tot hen die zich tot den rang of stand der geldaristocratie hadden weten te verheffen
en tevens sociaal-aristocraten waren geworden naar den geest. Want Wertheim, de
bankier, die het door zijn oom op bescheiden schaal begonnen effectenkantoor tot
een der eerste bankierskantoren van ons land had weten op te werken, leefde en
arbeidde niet alleen voor het geld. ‘Op 't breede open gelaat, in den vriendelijken
oog-opslag’ - de uitbeelding is van Quack zelf - ‘was.... nog iets anders te lezen dan
het gedoe van zaken. Hij was een dier naturen die geen leed kunnen zien zonder den
drang tot helpen in zich te gevoelen. Die drijfveer was hem een macht waaraan hij
moest gehoorzamen. Van zijn jeugd af kende hij die behoefte. Hij troostte den
ongelukkige en hielp waar hij kon. Toen hij allengs ouder en een man van vermogen
werd, vervormde zich die zachte drang tot een zeer ernstigen plicht. Hij aanvaardde
het rijk zijn, maar slechts onder de voorwaarde, dat men de verplichting van die
positie aannam. Het was, meende hij, de vloek der plutocratie, dat zij een stand
vormde zonder verantwoordelijkheid. Welnu, hij zou anders handelen, altijd de lijn
volgen, die hij van jongs-af was begonnen in te slaan; altijd in het belang van den
naaste geld en tijd besteden.’
Doch er waren anderen als Wertheim, die de verantwoordelijkheid van het
‘rijk-zijn’ of ‘rijk-worden’ niet aanvaardden; mannen, die het financiëel lang niet tot
de hooge sporten brachten waarop een Wertheim maatschappelijk stond, en die Quack
toch in zijn hart minachtte als plutocraten, als geld-parvenu's met aristocratische
allures.
Had men hem hem echter gevraagd wie hij voor zijn persoon als zoodanig
beschouwde, Quack, die slechts het goede dacht en beschreef, en het minder nobele
van anderen in zijn binnenste besloten hield, zou niet hebben geantwoord. Eerst
wanneer het ter
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hoogste instantie naar zijn oordeel noodig was, waarschuwde hij zijn vrienden met
een enkel woord voor den omgang met hen, die, beheerscht door grof egoïsme, zonder
hart voor de nooden en behoeften van anderen, in zijn oog waren de plutocraten van
den nieuweren tijd; die in hunne lompe boerschheid de waarachtige aristocratie naar
geboorte en geest verachtten, hunne ondergeschikten afbeulden en het volk vertraden,
alles uit louter heersch- en geldzucht, zonder rekening te houden met de élite van
hart en geest.
Misschien is het, zonder nadere aanduiding of eenig persoon aan te wijzen, mogelijk
van Quack's ideeën in dit opzicht een teekenend voorbeeld te geven.
Bekend is de groote spoorwegstaking van 1903 met al hare gevolgen; een strijd
tusschen personeel en directie, waarin Quack als commissaris der Staatsspoorwegen
betrokken was.
Hem was deze strijd als een tragedie.
‘Het is,’ - zoo schreef hij in 1910 (bladz. 327 van den tweeden druk der
Herinneringen) - ‘de wreedste bladzijde van mijn levensboek geweest. De diepste
smart die mijn hart heeft doorsneden.’
Een phrase, zoo heeft men gezegd. Juist hier kwam het verschil tusschen de
gepredikte idealen van Quack en zijn eigenlijke levensbeschouwing pas helder aan
den dag!
Doch zij die zoo spraken, kenden Quack niet. Hij droeg jaren lang over deze
kwestie in zijn binnenste een diep zieleleed om, dat eerst veel later door een enkele
aanduiding mij werd onthuld.
Van de leiders der revolutionnaire strooming noemt hij in zijn boek zonder eenige
verbittering ‘de namen van Oudegeest en Harms.’ Zij met anderen ‘hadden de op de
lagere sporten werkende spoorweg-lieden allengs tot lijnen van eene vaste organisatie
weten te nopen.’ Door die organisatie en de maatregelen der regeering werd het
conflict tot een hevigen strijd om de macht over een der grootste sociale
productiefactoren in ons land. Dat conflict, op revolutionnaire wijze losgebarsten,
moest uitgestreden worden; de macht moest blijven aan de leiders van dezen
belangrijken factor van verkeer en bedrijf in ons land, aan de directie van de
Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen!
Doch juist het ‘strenge en harde’ wat gedaan moest worden, was voor Quack zoo
smartelijk, omdat hij èn het recht van organisatie der werklieden èn hunne eischen
voor betere loons- en
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arbeidsvoorwaarden ten volle erkende, ja, naar zijn beste weten medehielp daaraan
zooveel mogelijk te gemoet te komen. Hen vergaf hij uit den grond van zijn diepste
medegevoel het revolutionnair optreden, het terrorisme, waarvan zij blijk hadden
gegeven. Doch zij die in hun overmoed het conflict hadden uitgelokt en ‘het beroep
op het begrip der gemeenschap’ onmogelijk hadden gemaakt - en dit waren geen
werklieden! - hun kon hij in zijn hart geen vergeving schenken. 't Waren enkele
kleine plutocraten, stellig uit een ander hout gesneden dan Wertheim en zeker
volmaakte tegenvoeters van den man die met zooveel smart dien strijd beschreef.
Toen ik meer dan tien jaren later met twee dier mannen op maatschappelijk gebied
toevallig in nauwere aanraking kwam, werd het geheim in eene vertrouwelijke
mededeeling, welke tevens als waarschuwing gold, opgelost; een korte ondervinding
deed mij zien, hoezeer Quack gelijk had en de diepten van het menschelijk hart en
het gemis aan geestelijken adeldom bij uiterlijk soms hoogstaande menschen had
gepeild.
***
Poogde ik zoo door enkele kleine voor anderen onbekende gegevens Quack's houding
te midden der hem omringende uitersten in onze strijdende moderne maatschappij
iets nader te verklaren, mij rest langs enkele fijne stippellijnen als het ware Quack's
algemeene beginselen, of liever wat ik zou willen noemen den mensch Quack,
eenigermate te belichten.
In zijne Herinneringen heeft hij ons zijn leven zelf uitvoerig beschreven. Van zijn
geboorte af tot zijn tachtigste jaar toe geeft hij ons een ovzrzicht van zijn kinderjaren,
studententijd en daarop gevolgde functies; van zijn hoogleeraarschap te Utrecht en
Amsterdam; van zijne litteraire en sociale werkzaamheid; van zijn hoogen en
intelligenten medearbeid aan de groote economische productiefactoren in ons land;
van zijne boeken en geschriften, en hunne wording; van zijn leven en werken op
economisch gebied.
We kunnen hem in dat werk waarnemen in zijn geestelijke en sociale aspiraties;
we zien hem opklimmen van jong ambtenaar aan de Provinciale Griffie in Haarlem,
eerst tot gezien geleerde en professor, later zelfs tot een der invloedrijkste en
belangrijkste persoonlijkheden op economisch en sociaal gebied in ons
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land; gevierd en geëerd, naar wij begrijpen, - want zulks wordt niet vermeld - door
de hoogsten in den lande; door regeering en Kroon. En we gevoelen het helder en
klaar: een man met zooveel kennis en talent, met zooveel volharding maar ook
buitengewoon succes, niet overweldigd te zien door het karakter zijner positie, niet
te zien opgaan in het gewicht dat stand en rang hem kan bijzetten; hem niet
overmoedig te zien worden door titels en waardigheden, hem geschonken, maar
arbeidend, altijd door, aan een veraf-liggend doch verheven ideaal; zijn blik steeds
richtend op de voorwaarden van volksvooruitgang; zulk een man moet een rijk
geestelijk fonds bezeten hebben waaruit hij telkens nieuwe schatten van ootmoed,
liefde en waardeering kon putten.
Men verwarre nu ootmoed hier niet met nederigheid. Want nederig in den banalen
zin des woords is Quack nooit geweest; daarvoor stond hij geestelijk te hoog. Doch
hij had dien ootmoed, die den mensch telkens tot zich zelven in doet keeren; die hem
zijn feilen en tekortkomingen, ook waar hij het beste wil, doet zien. En daarbij was
Quack groot in liefde en vol waardeering van het z.i. goede in anderen.
Vandaar dat de oud-liberale school, die zwelgde in eigen voortreffelijkheid, geen
liefde voor anderen en geen waardeering van arbeid kende, in Quack steeds meer
een tegenstander heeft gevonden die niet licht was te achten, en dat hij ten slotte,
gedreven door een matelooze liefde voor het volk in engeren zin, zijn kreet uitstiet
voor de gemeenschap.
Tot dit alles heeft de omgeving waarin hij de latere jaren van zijn jeugd telkens
opnieuw doorbracht, niet weinig bijgedragen.
Uit Quack's Herinneringen weten we, dat hij des zomers veel logeerde bij zijne
verwanten (de T's) die op een buitengoed bij Nijmegen woonden. Zij waren zeer
vermogend; leefden als landedellieden; hielden rijpaarden en jachthonden. De oom,
in Leiden gepromoveerd, was ‘gevoed door gedachten uit den kring van Bilderdijk’;
zijne familie was in zekeren zin godsdienstig; heftig anti-Thorbeckiaansch; de
representante als het ware van het voorbijgegane (het was na 1848) ancien-régime.
Zijn jonge nicht, Bella T., leende hem den roman Seraphita van Balzac. Zij was
klaarblijkelijk een mooi lieftallig meisje, vermoedelijk een paar jaar ouder dan Quack.
Hij hield van haar. Althans, in een schriftelijke kantteekening verklaart hij ‘aan wie
ik toen ter tijde zeer gehecht was’.

Groot Nederland. Jaargang 15

317
Geen wonder dat de roman den jeugdigen lezer, altijd rijk aan impressies, boeide;
de dichterlijke geest van den jongen Quack, die straks student zou worden, vond in
omgang en lectuur een bron van rijke verbeelding en bespiegeling.
Tot zijn verstand en gemoed sprak echter in die dagen nog iets anders. Want wat
in den druk niet vermeld wordt, doch schriftelijk werd aangeteekend, in dien kring
zijner verwanten ontmoette Quack geregeld eenige letterkundigen en staatslieden uit
de deftige christelijk-historische kringen dier dagen.
In de eerste plaats Sebald Jan Everhard Rau, een zoon van den beroemden
Leidschen orientalist, in 1825 zelf te Leiden in de rechten gepromoveerd. Deze was
in die dagen rechter te Nijmegen en bracht al zijn vrijen tijd op zijn fraai buitengoed
Lent met letteroefeningen door. Rau was toen een vijftiger en bekend door zijn ‘Dood
van Orpheus’, in 1836 verschenen. Reeds was hij bezig aan eene metrische overzetting
van ‘Sophocles' Philoktetes’, welke in 1855 het licht zou zien; later gaf hij nog andere
dicht- en letterkundige studien, zoomede eene ‘Proeve van aanteekeningen op de
treurspelen van Vondel’ uit.
Daarnevens nu waren de Van Lijndens en niet minder de latere minister J.J.L. van
der Brugghen gevierde gasten op het buitenverblijf der T's. Van der Brugghen,
toenmaals president der arrondissements-rechtbank te Nijmegen, was een bekend
medestander van Groen van Pinksterer, oprichter van de Christelijke Normaalschool
voor Onderwijzers te Nijmegen; propageerde bovendien als redacteur van 't
‘Nijmeegsch Schoolblad’ voor de vrijheid van 't Christelijk onderwijs.
Al deze mannen nu, die zich toenmaals tot de anti-revolutionnairen rekenden,
waren conservatief van aanleg maar christelijk-democratisch van nature. Met Groen
ijverden zij voor de verheffing van het volk achter de kiezers. Op godsdienstig gebied
behoorend tot de ethisch-irenischen, vormden zij een kring niet ongelijk aan
‘Evangelicals’ in Engeland, die door middel van de Nieuw-Testamentische leer het
volk op een hooger geestelijk niveau wilden brengen, zonder in democratische
uitersten te vervallen. Met het intellectualisme der liberalen konden zij het slecht
vinden. Zij wilden in staat en maatschappij aan de hand van het Evangelie, met
behoud van rangen en standen, verwerkelijken het ‘Koninkrijk Gods’. Van boven af
zou de reformatie beginnen om de revolutie
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te keeren. De rijken moesten tegenover de armen hunne plichte vervullen; het volk
daarentegen geestelijk worden vrijgemaakt om eenmaal een christelijk staatswezen
te kunnen verwerkelijken.
Van dit alles nu, hoever Quack in geestelijk- en economisch opzicht van de
toenmalige en nog verder van de huidige Christelijk-Historischen en
Anti-revolutionnairen mocht afstaan, is een lichte zuurdeesem in geheel Quack's
persoonlijkheid en werk overgebleven. Daardoor kreeg geheel zijn leven en arbeid
een geestelijke tint, te bespeuren al in zijn dissertatie over het ‘Staatswezen der
veertiende Eeuw’ en besluitend zijn tachtigjarig leven in het slothoofdstuk van zijne
‘Herinneringen’. Vandaar ook, dat hij als student zoo diep onder den indruk kwam
van zijn leermeester Martinus des Amorie van der Hoeven, wien hij in 1869 een als
met hartebloed geschreven biografie heeft gewijd. Vandaar ook Quack's ootmoed
met zijn begrip, ook voor de kleinste afdwalingen van zonde en berouw; zijne
onuitputtelijke liefde voor de economisch-zwakkeren en de misdeelden onder de
menschen, altijd door bestraald door een aan Nieuw-Testamentische gedachten
ontleend geestelijk licht. Vandaar ook ten slotte zijne waardeering van zoovelen die
het goede wilden en wenschten; zijne objectie beschouwing van zooveel personen
en stelsels die, wat hen ook onderscheidde, alle gericht waren op de geestelijke en
stoffelijke verheffing des volks.
Door de in zijne jeugd impulsief aangenomen beginselen, zorgvuldig gekweekt
door studie en zelfopvoeding, domineerde altijd door in Quack een fijne geest die
hem de samenleving deed zien, zoowel waar het de individuen als de gemeenschap
betrof, als eene afschaduwing van goddelijke immanentie. Hij, de man, die de wereld
kende als een der aristocratische leiders van grootbedrijf en geldhandel, van verkeersen bankwezen in Nederland, was van deze hooge geestelijke gedachte als het ware
de levende manifestatie. Ook al werd hij meer en meer de leider en dienaar der
grooten, de misdeelden hadden zijn hart. Voor hen predikte hij, duidelijk en voor
ieder verstaanbaar, het ideaal der gemeenschap.
In dit verband was voor Quack de wetenschap geen doel maar middel.
Zelfs de sociaal-economie, welke zijn grootste liefde had, kon volgens hem het
leven, ook het gemeenschapsleven, niet vulle het beschouwde dit slechts. Hij zocht
niet naar stelsels maar naar beginselen.
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Eigenaardig voor zijne denkbeelden in dit opzicht is, dat uit een paar schriftelijke
aanteekeningen in zijne Herinneringen blijkt, dat hoewel Buys zijn vriend en Dr. A.
Kuyper op geestelijk gebied zijn tegenvoeter was, hij op het gebied van het
staatswezen het beginsel van den laatsten hooger stelde. Bij de uiteenzetting van
Buys teekent hij aan: ‘het intellectualisme der liberalen’, en wij weten wat dit voor
Quack beteekende. Bij het vermelden van zijne aan Buys tegenovergestelde meening
(Quack wilde uitgaan van de maatschappij als grondslag der gemeenschap, Buys van
den Staat;) schrijft hij als toepasselijk motto op zijne meening een citaat van Dr. A.
Kuyper op den kant: ‘De staat geve leiding en steun aan al het streven naar
gerechtigheid en zedelijkheid, dat vrijelijk opkomt uit het organisme zelf der
maatschappij.’ De Staat mocht te dien opzichte, zoo blijkt verder uit de geschreven
toelichting, voorlichtend, helpend, desnoods dwingend, optreden; de hervorming van
dat staatsleven zelf diende echter uit te gaan van de onderscheiden cellen der
samenleving.
De innerlijke gedachte van Quack's uitspraak in dezen steunen ook hier wederom
meer op geestelijken dan economischen basis; voor eene sociale- of staatkundige
hervorming alleen op materiëele gronden had Quack geen hart. Hij waardeerde beide
zijden van het vraagstuk en, voor zoover zij de verheffing der samenleving beoogden,
het goede in al zijne mêe- en tegenstanders. De oplossing echter van het door hem
gestelde probleem verwachtte hij eerst van de unificatie der verschillende stroomingen:
‘het idée van de eenheid [die] alles moest doordringen.’ Zijne gedachte - de
uitdrukking is van Quack met betrekking tot het in 1896 verschenen werk ‘Geestelijke
nalatenschap van Dr. W.G. Brill’ - over die komende eenheid was een ‘echo.... van
oude stemmen, die van [z]ijn eerste jeugd [hem] hadden aangegrepen.’
Zoo was het! Van zijn jongelingsjaren af tot aan het einde zijns levens was Quack
eene bijzondere persoonlijkheid die onder velerlei anderen arbeid en beslommeringen
door gewerkt heeft voor een bijzonder ideaal: het rijk der gemeenschap, dat in de
verste verte nog niet voor verwezenlijking vatbaar kan worden geacht; een ideaal
naar welker vervulling gansch de menschheid smacht en wacht.
Hoever zijn wij echter van de vervulling? De wereldkrijg is losgebarsten en de
oude grijze hoogleeraar, die naar zijn beste weten de fakkel des lichts op het dikwijls
zoo donkere pad van het
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gemeenschapsleven had vooruitgedragen, werd overweldigd door de geestelijke
duisternis die neêrdaalde op de velden van ons werelddeel. De werkelijkheid kwam
met ijzeren vuist en het zwaard in de hand ook zijne illusie verstoren. Het lang
gekoesterde ideaal week als utopie terug. Zijne hoop dat de door hem gepredikte
idée der gemeenschap eens in werkelijkheid zou overgaan, eertijds aan het slot van
zijn Herinneringen uitgesproken, werd nu: ‘Aan Mij de wraak, Ik zal het vergelden,
zegt de Heer.’
Was de grijze geleerde bedroefd of bitter gestemd? Had de mensch Quack - niet
de geleerde of econoom! - misschien te vergeefs geleefd? Gevoelde hij misschien
het snerpend wee van het geloof in zijn ideaal te moeten verliezen, of hoopte hij nog,
gelijk hij schreef, tegen hoop in?
Het antwoord is niet aan ons! Zij die hem het meeste heeft liefgehad en aan wie
Quack meer dan vijftig jaren lang, - het is door den helaas ook reeds overleden Prof.
G.A. van Hamel zoo keurig in zijn grafrede op Quack gezegd! - veel meer dan wij
weten, den schat zijner groote liefde heeft gegeven; zij alleen, die hij met een hart
vol droefheid als weduwe achter heeft gelaten, zou daarop het antwoord mogen
geven.
Voor hen echter, die hem evenzeer hebben gekend en liefgehad, heeft hij daarom
toch niet te vergeefs geleefd! Zij, en velen na hen, rapen zijn lichtende fakkel der
gemeenschap weder op, verheffen ze en zullen ze opnieuw voortdragen tot het einde,
haar anderen weder overgevend. Want wat er ook verdwijne en wat er ook verga,
door de diepten van het menschelijk egoïsme en het daardoor ontstane wereldwee
zal zijn ideaal blijven lichten als de komende dageraad van een nieuwen dag. Ook
al ging Quack heen, en liet de doode een groote leegte achter, hij demonstreert het
beginsel der gemeenschap levend in zijn werken.
Dat is de beteekenis van den mensch Quack voor dezen en den toekomenen tijd;
het resultaat van zijn leven en arbeid, gelijk wij, zijne tijdgenooten, dat hebben mogen
waarnemen te midden eener zelfzuchtige wereld.
Die hem volgen, dienen het echter te doen in zijn geest: in ootmoed, met liefde en
veel waardeering. Want het ideaal staat hoog en de verwezenlijking is ver; falen en
ontrouw is mogelijk. Doch dan sta Quack's woord hen voor den geest, dat hij mij 20
Juli 1904 schreef: ‘Ik heb dikwijls gefaald; soms ben
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ik zelfs ontrouw gebleken, maar daarin bleef ik in overeenstemming met die voorrede
(de dissertatie van 1859 n.l.) dat altijd door aan mijn lippen de bede ontwelde door
Thomas van Aquino geslaakt: Da mihi, Domine, cor nobile.... Da invictum’.
Dit slot van een brief was van Quack eene opwelling des harten, gegeven in een
oogenblik van groote vreugde en voldoening. Ook voor ons, zoo wij dienaren der
gemeenschap willen zijn en medewerken tot verheffing daarvan, is het in dezen tijd
als had hij door dit schrijven een weêrklank op Vondel's versregels gegeven:
‘Al wie door ootmoed wordt herboren,
Die is van 't Hemelsche geslacht.’

Lessen dus in dezen tijd uit een andere wereld, die, indien ze door de regeeringen
werden nagestreefd, den volkeren ten goede zouden komen en Quack's ideaal der
gemeenschap althans ééne schrede zouden nader brengen, hetwelk sommigen onder
ons wellicht eenigermate verzoenen kon met zijn dood.
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De verzameling Bredius
door Joseph Kronig.
Een buitengewoon kennersoog, gepaard aan een verfijnden smaak, hebben Dr. Bredius
in staat gesteld een uitgelezen verzameling, te vormen. Een verzameling zooals er
maar heel enkelen zijn, van werken onzer XVIIe eeuwsche schilders. Reeds zijn
grootvader voelde zich tot hen aangetrokken. Uit diens bezit komen nog één der
mooiste winterlandschappen van Aart van der Neer en de zeldzame portretgroep van
Adriaan van Ostade. Jammer genoeg heeft het vallen van een schilderij op een
lange-Lijzen eetservies, de trots van de grootmoeder, den grootvader gedwongen
zijn verzamelen op te geven en als zoenoffer den schuldige met verscheiden anderen
te verkoopen.
Wat onmiddelijk opvalt, is de ware liefde voor de kunst, waarmee deze collectie
is bijeengebracht. Naar geen effect werd gestreefd, geen namen werden gekocht,
alleen op kwaliteit werd gelet.
***
Natuurlijk neemt Rembrandt de voornaamste plaats in. Op niet minder dan negen
van zijn werken, waaronder enkele zijner machtigste scheppingen, kan deze
verzameling bogen. Raadselachtig, ingewikkeld, en toch klaareenvoudig is
Rembrandt's persoonlijkheid. Van zijn jeugd aan een zelfbewust, onvermoeid zoeker,
staat hij nooit stil bij overwonnen moeilijkheden, schept integendeel voortdurend
nieuwe, lost ze op, beheerscht daardoor zijn onmetelijke fantasie, maakt haar tot
werkelijkheid, en voert zijn kunst steeds weer in nieuwe banen. Zóó kan hij slechts
met zichzelf vergeleken worden. Een wereld scheidt zijn vroege van zijn late werken;
maar toch zouden sommige van die vroege werken het eind van een beduidende
kunstenaarsloopbaan kunnen vormen
Allesomvattend was zijn genie. Van een schelphoorn tot de meest
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ingewikkelde psychologische gegevens hielden zijn geest bezig, niets ontging aan
zijn speurzin, alles wilde hij zelf oplossen.
Zonder hen na te volgen of te herhalen, omvat Rembrandt het kunnen van
voorgangers en tijdgenooten, schijnbaar het alledaagsche om zich heen gevend, doch
in werkelijkheid de diepste roerselen van het menschelijk gemoed ontsluierend, als
voor of na hem geen kunstenaar vermocht. Van een ongekende scheppings- en
werkkracht, die hem ook in de zwaarste oogenblikken van zijn leven niet verlieten,
leefde hij geheel voor zijn kunst, alles aan haar opofferend, doch tevens volkomen
bevrediging in haar vindend.
Tragisch is het te bedenken, dat hij, die de wereld schatten schonk, in bekrompen
omstandigheden zijn leven eindigde.
Uit Rembrandt's Leidsche jaren bezit Dr. Bredius een Minerva, een portret van
zijn moeder en zijn vader, en een meisjesportret.
De ‘Minerva’, ofschoon knap van compositie en lijn, en zóó wel overwogen van
lichtverdeeling, dat het kleurige koloriet niet in het bonte overslaat, mist echter door
de stilleven-achtige opvatting, eigen aan zijn vroegste werken, hetgeen zij voor moet
stellen. Geen godin der wijsheid wist Rembrandt hier op te roepen, ondanks een
effectvolle houding en lijvige folianten. Maar hij geeft, zooals in het zelfde onderwerp
in het Kaiser Friedrich Museum, een lief model, dat bang is te bewegen in de kostbare
kleedij, die haar ijdelheid streelt.
Het is begrijpelijk dat Rembrandt's vader en moeder tot zijn eerste modellen
behoorden.
De familiebetrekking en de dagelijksche omgang gaven hem ruimschoots
gelegenheid in hun wezen door te dringen. Hoe hij dit verstond, toonen ons de talrijke
etsen en schilderijen waarop zijn ouders voorkomen.
Innig moet de verhouding tusschen moeder en zoon zijn geweest, want met welk
een liefde zijn hier haar trekken weergegeven. Stralend verlicht hij het open
hooggewelfde voorhoofd en den fijnen aristocratischen neus, terwijl hij de scherpte
der vastberaden mond en kin door schaduw tempert. De oogen doet hij haar neerslaan
om te vermijden dat we zien dat het vuur er in gedoofd is.
Met geen bonten opschik dost hij haar uit. Een diepglanzend zwarte mantel en
muts, die rustig uitstaan tegen den koelgrijs geborstelden achtergrond, een witte
kraag en sluier op het voorhoofd bijeengehouden door een zachtfonkelenden amethyst
in goud gevat,

Groot Nederland. Jaargang 15

324
doen de nobele trekken tot hun volle recht komen. Haar waardigheid legt hij vast in
den streng- eenvoudigen bouw, die tevens zulk een monumentale rust aan de figuur
verleent, dat wij den indruk krijgen een schilderij van groote afmetingen voor ons
te hebben.
Zijn vader zag Rembrandt nuchterder. Hij behandelt hem geheel als model, wat
de oude heer zich met een benepen gezicht liet aanleunen. Dit valt vooral op in de
portretten waar een pluimhoed en ringkraag hem sieren.
Hier heeft Rembrandt hem eene bruine met bont gevoerde jas aangetrokken en
een blauwzwart kalotje opgezet, een aankleediing die past bij de ziekelijke huiverende
trekken van den molenaar. Triest kijken zijn holle oogen van onder de borstelige
brauwen, een lijdende trek groeft om neus en ontevreden naar beneden hangenden
mond.
Zijn gedachten schijnen slechts bezig met zijn gezondheid, wat Rembrandt raak
wist uit te drukken in het angstig gefrons voorhoofd.
De liefderijke uitvoering van het portretje der moeder is verre. Bruusk, bijna
ongeduldig, zijn hier met vetten toets de streken neergezet
Veel portretten in opdracht schijnt Rembrandt te Leiden niet geschilderd te hebben.
Namen hem zijn onvermoeide studies, waar Huygens reeds van verhaalt, te veel
in beslag, of waren zijn medeburgers niet van zijn kunnen overtuigd?
Wat hij echter op dit gebied reeds vermocht toont ons zijn ‘meisjesportret’.
Alle bekoring van de afgebeelde was uiterlijk; maar Rembrandt heeft dit weten te
verinnerlijken door het kinderlijk-onschuldige dat hij in haar wezen heeft gelegd.
We vergeten dat zij nòch guitig nòch behaagziek was en dat achter het wijkende
voorhoofd heel kleine gedachtetjes huisden. We bewonderen het zacht ovaal van het
gezichtje zonder dat het karakterlooze van het kinnetje ons stoort.
Fluweelachtig glanzen de bruine oogen in het gelaat, dat hij vol belicht heeft om
de stralende blankheid ervan te doen uitkomeen. Heel eventjes goudschittert het rosse
haar van onder de grijs-witte kap. En welk een gratie heeft hij haar weten te verleenen
door de lichte armheffing. Sober is het koloriet. Een dof zwart van het kostuum,
verlevendigd door zilveren passamenten en witten kraag, en een koelgrijze breed
behandelden achtergrond. Delikaat
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ingehonden, als vreesde hij grof te worden, is de uitvoering.
Emile Michel was de eerste die gewezen heeft op de juistheid der mededeelingen
over Rembrandt door een van zijn oudste biographen, den Florentijn Francesco
Baldinucci. (Oud Holland 1890, E. Michel, Francesco Baldinucci et les Biographes
de Rembrandt.)
De onvolledigheid der kennis van Rembrandt's oeuvre toen Michel dit artikel
schreef deden hem zeggen: j'avoue ignorer absolument ce que pouvait bien être ‘ces
nombreuses compositions tirées des métamorphoses d'Ovide peintes à l' huile par
Rembrandt sur les parois de la maison d'un marchand qui faisait partie de la
magistrature. Il est probable que les souvenirs de Keihl l' ont mal servi à cet égard
ou que Baldinucci lui même a fait sur ce point quelque confusion’. Doch nòch Keihl,
een Deen die een leerling van Rembrandt is geweest en van wien Baldinucci zijn
inlichtingen had, nòch Baldinucci hebben gefantazeerd. Dit bewijzen de ‘Ariadne
en Bacchus’, de ‘Andromeda’, de ‘Roof van Europa’, de ‘Roof van Proserpina’, het
‘Bad van Diana’ en ‘Diana en Acteon’. Van Rembrant's academische opleiding heeft
men in het algmeen geen hoogen dunk. Toch heeft hij hier in de ‘Andromeda’, die
hoogst waarschijnlijk behoort tot één der eerste werken die Rembrandt te Amsterdam
na zijn definitieve vestiging schilderde, Ovidius ‘vertaald’ zooals niemand voor of
na hem.
Is het niet als hooren we Ovidius' beschrijving van Cassiope's ongelukkige dochter,
nadat Perseus gevraagd heeft haar naam en land van afkomst en waarom zij aan een
rots gekluisterd is?
‘Eerst zwijgt zij, want een maagd durft een man niet aan te spreken; en zij zou
haar onschuldig gelaat met haar handen bedekt hebben als zij niet gebonden was
geweest.’
Stralend licht uit de donkere rotspartijen het, even boven de heupen, naakte lichaam
der gekluisterde, zeer plastisch gemodeleerd en als uit marmer gehouwen, terwijl
het lang op den rug neervallende haar, als een gouden mantel, hare bloeiende vormen
omschittert. Steil daalt de rots, waaraan Andromeda geklonken is, in schakeeringen
van mat tot lichtbruin en grijsgroen, in een peillooze parelgrijze zee, waarboven,
zwoel, een bedekte lucht hangt. Het als een bouquet tegen den voet van de rots
groeiende riet, breed neergestreken, verhoogt door zijn zilvergroen, de lelieblankheid
der gevangene, boven wier hoofd treurend de blâaren van een boom afhangen.
Waarom heeft Rembrandt den Perseus uit de compositie weg
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gelaten? Vreesde hij in technisch kunnen te kort te schieten of meende hij met een
vliegende figuur den indruk te schaden? De barok, die zich hier reeds in de schroeflijn
der figuur uit, zou weldra in zijn kunst overheerschen en hem doen geven waarvoor
hij nu nog schuwde.
Het is opvallend dat een visionair als Rembrandt, Christus, als afzonderlijke figuur,
slechts bij uitzondering en dan eerst laat heeft geschilderd (verz. Orloff-Davidof).
Wat hij vermòcht te geven toonen de reeds vroeger ontstane voorstudies voor de
Christus-figuur in de Emausvoorstellingen van het Louvre en het museum te
Kopenhagen.
Zooals terecht opgemerkt is ontstonden deze drie koppen, nu in de verzamelingen
Johnson, Bredius en Slot Pawlowsk, omstreeks 1648. Van dit drietal is het paneeltje
in deze collectie het volmaakst en aangrijpendst.
Overweldigen doet dit schilderijtje niet. Doch eens gezien laat het ons niet meer
los.
Het ‘onaanzienlijke’ dat de primitieven in hun Christus weergeven door schrale
vormen en vervallen trekken, legt Rembrandt in de eenvoudige uitvoering.
Zacht straalt het gebaarde even rozige gelaat uit de krullende donkere haren. Een
bruine pij omhult de gestalte, die breed uitstaat tegen den bruingrijzen achtergrond,
waar evenals in de pij de verf zoo dun is opgebracht dat op sommige plaatsen het
hout zichtbaar bleef.
Ook de uiterlijke schoonheid van lijn en vormen, die de Italianen Christus
verleenden, vinden we hier in het klassiek-smalle voorhoofd, den edelen neus, en
den fijn gesneden mond.
Maar welk een zieleleven adelen deze trekken!
Vervullen de Christus-figuren der primitieven ons met diepen weemoed, en doen
de Italianen ons dikwijls aan de goden der klassieke oudheid terugdenken: Rembrandt
geeft ons Christus zooals we hem in den Bijbel beschreven vinden.
God tot mensch geworden, die alles geleden heeft en alles begrijpt.
Hoe mild is die zacht gesloten mond en met wèlk een goedheid omvat ons als een
liefkozing de klare blik der diep-blauwe oogen.
Met Saul, komende tot bezinning door David's harpspel, geeft
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Rembrandt het Bijbelsche verhaal in huiveringwekkende, doorvoelde werkelijkheid.
Geknakt door de aan zijn ziel knagende ziekte, zit de eens zoo athletische krijger
in vorstelijke pracht van zwaren, in breede plooien neervallenden, diep gloeiend
purperen mantel en vloeiend gouden kleed, die zijn gesloopte krachten met moeite
dragen.
Op de weggezonken slapen zakt diep, de te groot geworden, luchtig gewonden
koepelende zijden turban, waaruit puntig opflonkert de juweelen kroon.
In deze kleurenpracht, van bruisend rijk leven oplaaiend, van purper, goud en
olijfgroen, verbonden door diepe grijzen, vet uitgesmeerd, hier en daar afgekrabd en
gepolijst, staan vlijmendtragisch 's konings vervallen trekken, met veel zorg en
uitvoerig dun geschilderd.
In zijn blik is het zich langzaam bewust worden als na bange, ijlende koorts.
Afgemat, rust de uitgeteerde, beenige rechterhand op zijn lans, terwijl de andere
hand, in plotseling beseffen, den rosbruinen fulpen voorhang aan zijn oog gebracht
heeft om de ontspanning brengende tranen te verbergen.
Doch David, aan Saul's voeten ineen gehurkt, met in houding nog vrees voor 's
konings verbijsterde zinnen, schijnt niets te bemerken. Zelf geheel weg in zijn spel,
volgen zijn oogen zijn zacht tokkelende vingers, die de snaren van de harp doen
trillen, in het van links boven neervloeiende licht.
Uit een teekening in het bezit van den heer Bonnat blijkt dat Rembrandt de
compositie oorspronkelijk met figuren, over een balustrade toekijkende, achter David,
gedacht had.
Heeft hij in de schilderij zelf deze figuren laten vervallen voor meer concentratie,
of moet dit in verband gebracht worden met een beschadiging in den achtergrond
achter David?
Opvallend is de groote overeenkomst in compositie met een jeugdwerk van
hetzelfde onderwerp, nu in het Städelsche Institut te Frankfort. Ook hier geen
toeschouwers.
Over de juiste dateering van den ‘Saul en David’ loopen de meeningen uiteen.
Afdoende heeft echter reeds Dr. Bredius in zijn beoordeeling van de
Amsterdamsche Rembrandt-tentoonstelling bewezen dat dit werk omstreeks 1657-'58
ontstaan is. In de 1657 gedateerde ‘Aanbidding der
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Koningen’ (Buckingham Palace) vertoont een der koningen dezelfde trekken als
Saul.
Sedert zijn vestiging te Amsterdam zien we den grooten invloed op Rembrandt's
kunst van het vele exotische, dat de toenmalige wereldstad te zien gaf.
De prachtlievende kunstenaar geniet bij het weergeven van ritselende zijde,
zwaarvallend diepglanzend fluweel en het luchtig winden van optorenende tulbanden.
Zijn verzamelhartstocht kent geen grenzen en is misschien één der oorzaken van
het in de war raken zijner finantiën, waardoor hij zeer zeker met bloedend hart moest
aanzien, dat zijn me zooveel liefde bijeengebrachte verzameling onder den hamer
kwam.
Op den inventaris van zijn boedel in 1656, na het insolvent verklaren, komt voor
‘In de groote schildercaemer’: Twee mooren, in één stuck van Rembrandt.
Hoogstwaarschijnlijk is dit het schilderij in deze verzameling. Wel draagt dit het
jaartal 1661, doch daar tot nu toe geen tweede werk van een dergelijke compositie
bekend is, komt mij Dr. Bredius veronderstelling, dat Rembrandt dit stuk eerst later
van handteekening en jaartal voorzag, zeer aannemelijk voor.
Zijn deze twee figuren bedoeld als een studie voor den moorenkoning, die het kind
kwam aanbidden?
De ons te gemoet tredende, in zijn zilverend harnas met los over de schouders
gedrapeerden roomkleurigen mantel, een aankleeding herrinnerend aan die van
Romeinsche Keizerbustes, kijkt als door een plotselinge verbazing getroffen met
groote oogen en open mond. Vol belangstelling buigt de achter hem staande zich
over zijn geheven arm.
Picturaal heeft Rembrandt zelden meer gegeven.
Hoe weet hij ons te doen voelen de hardheid van de schedels onder het dicht
kroezende haar. Het koloriet is van de grootste soberheid, een weinig wit maar
hoofdzakelijk een zwartgrijs door blauw in zilver uitloopend. De teekening is
monumentaal door eenvoud, groot als gehouwen zijn de lijnen, en hoe fijn bereken
de verlichting is toont het contrast in gelaatskleur der beide koppen, welke hij tevens
heeft weten te verdiepen door de scherpe karakteriseering van het dierlijke in de
zware kaken en platte neuzen, waaraan echter al het afstootende is ontnomen door
het naïf vertrouwelijke in mond en blik.
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In 1652 teekende Rembrandt in het album van Jan Six Homeros, zijn verzen
voordragende te midden van een schare toehoorders, ademloos luisterend onder de
bekoring van 's dichters woord. Tegenover de ideale opvatting van Homeros door
Rafael stelt Rembrandt een realistische. Plaatst de Umbriër den blinden dichter op
den Parnassus te midden der Muzen en huldigende poëten, een Homeros alleen voor
geestesaristocraten: de molenaarszoon geeft hem omringd door den gewonen
sterveling, waardoor hij ons nader staat.
Een jaar later ontstond het schilderij, nu in de verzameling van Mrs. Huntington,
waarin een mannefiguur, een dichter, zijn hand laat rusten op het hoofd van een
Homerosbuste, die hij melancholiek droomend beschouwt.
In deze beide werken is Homeros wel het onderwerp van de compositie, doch wij
komen slechts indirect met hem in aanraking.
In de teekening en in de schilderij zijn het de Homeros omringenden wier emoties,
door hem opgeroepen, wij meevoelen.
Maar in het schilderij in deze verzameling, ontstaan in 1663, laat Rembrandt hem
direct tot ons spreken.
Zijn doorgroefde trekken met het lichtende voorhoofd, branden van
scheppingskoorts.
In zachte deining van hand geeft hij de maat aan van de aan zijn geopenden mond
ontrollende hexàmeters.
Wijd open staren weg de gedoofde oogen die bezieling doen aanschouwen wat
geen menschelijk oog ooit zag. Hoog rijst zonder hulp van in linkerhand rustenden
stok zijn gestalte, meegaande op de vlucht zijner fantazie.
In het koloriet is het geel van den over schouders hangenden doek de hoofdtoon.
Magisch is op eenigen afstand de werking van deze vet uitgesmeerde, van dichtbij
compact lijkende massa.
We vergeten de materie en zien een glorie, geweven van licht en lucht.
Wel eigenaardig is deze doek als aankleeding. Ze herinnert vaag aan de Thalith,
een soort doek die de Joden zich bij godsdienstoefening over het hoofd slaan.
Ook de op een zuidwester lijkende hoofdbedekking doet vreemd bij Homeros,
overigens geheel geïnspireerd op de Helleensche buste, nu in het Napelsche museum,
waarvan Rembrandt een afgietsel heeft bezeten.
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Een teekening, door Dr. Kruse in Oud-Holland (1909) gepubliceerd, bewijst dat het
schilderij van Dr. Bredius oorspronkelijk grooter geweest is. Een lager gezeten jonge
man schreef des dichters verzen neer, een compositie waarin Le Valentin in een werk
van hetzelfde onderwerp, nu te Dresden, en van Dijck in het portret van Straffort op
Wentworth House, Rembrandt waren voorgegaan, zooals F. Schmidt Degener in zijn
artikel in den Bredius-bundel heeft aangetoond.
Te betreuren is deze besnoeiing geloof ik niet, daar de schrijvende jongeling ons
den blinden ziener niet nader gebracht zou hebben
***
Van Rembrandt's leerlingen was Carel Fabritius de eenige geniale Wel waren talentvol
een Bol, Flinck, en Maes, doch zij wisten slechts tijdelijk den meester uiterlijk te
benaderen, zich op gelijke hoogte met hem te stellen nooit. Carel Fabritius alleen
vermocht dit bij uitzondering, getuige zijn zelfportret in het museum Boymans
De ‘studiekop van een oude vrouw’ in deze verzameling werd door den eigenaar
als Rembrandt gekocht en jaren voor diens werk aangezien. Doch naast de groote
pictorale kwaliteiten Rembrandt niet onwaardig, viel het mij op dat het de
hoofdeigenschap, om voor een werk van den meester te kunnen doorgaan, miste
Rembrandt wist steeds door den inhoud een studie tot schilderij te maken. En
inhoud is hier juist weinig.
Wat zou Rembrandt in dien trek langs den mond gelegd hebben Fabritius scheen
de witte hoofdbedekking belangrijker. Innigheid ontbreekt aan de biddend geheven
handen.
Doch de in breede veegen vet opgezette witte doek leeft van tintelend licht evenals
de achtergrond van zijn ‘Puttertje’ in het Mauritshuis. Als geen ander verstond
Fabritius de nuanceering van wit. Wat een atmosfeer heeft hij om de hoofdbedekking
weten te brengen waardoor ze zich lichtend van den grijswitten achtergrond losmaakt.
Had deze doek een ziel, we zouden haar voelen
In opvatting en techniek is een groote overeenkomst met Rembrandt's werk uit
het begin van de vijftiger jaren.
Ik denk hier vooral aan het portret van zijn broer met den helm in het museum te
Berlijn. Ook dit werd geschilderd om de bijzondere hoofdbedekking. Doch hoe
spreekt onder al die flonkerende
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kostbaarheid het even in schaduw dun gepenseelde gelaat, waarvan het innerlijk
leven al die uiterlijke schittering van helm overstraalt. Dit te bereiken was Fabritius
niet gegeven.
***
Belangrijk èn als kunstwerk èn voor de kennis van het werk van Rembrandt's
leerlingen is zeer zeker het ‘Vrouwenportret’ met de onderteekening Drost en het
jaartal 1653.
Nauw sluit hier Drost's werk zich aan bij dat van Rembrandt uit het begin van de
vijftiger jaren. Evenals zijn meester verwaarloost hij geen enkel onderdeel,
integendeel, hij releveert zonder detailleering.
Vol belicht hij de doorzichtig fijne kap met gouden ketting, de stijve, als een
pantser de ranke schouders omsluitenden linnen kraag, waaruit bevallig de teere
buiging van den hals rijst en de forsche, pastoos geschilderde geelgrijze gemzen
handschoenen, die zij in haar linkerhand voor zich houdt. Deze handschoenen, als
peinture het mooiste gedeelte van het schilderij, zouden Rembrandt geen oneer
aandoen. Doch Drost wist ook in het gelaat, grootendeels in schaduw luchtig breed
opgezet, genoeg uit te drukken om dit boven alles te doen spreken. Zonder de gave
van het zieleleven te bezitten, zooals zijn leermeester, had hij het talent om door
ongezochtheid in voordracht de aanminnige persoonlijkheid van zijn model te doen
uitkomen.
Koloristisch is dit portret het werk van een beschaafd kunstenaar. Zooveel mogelijk
heeft hij zijn kleuren getemperd, vooral het wit van den kraag, dat zoo gauw door
strakheid de uitdrukking van het gelaat had kunnen schaden.
In de handschoenen, waar dit minder te vreezen was, gloeit het geel toch getemperd
op.
Drost had zoo juist gevoeld dat inhouden hier beter paste dan uitbundigheid.
Omtrent zijn leven is Houbraken de eenige die iets meedeelt. ‘Drost, van Tarlee,
en Poorter schilderden Historiën. Van den eersten, die een leerling van Rembrandt
was, heb ik een Johannes Predicatie gezien, die braaf geschilderd en geteekend was.
Hij is lang te Rome geweest, daar hij omgang hield met Karel Lot en Joan van der
Meer.’
***
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Onder de door Rembrandt in zijn Leidschen tijd beinvloede schilders, is Isaac
Jouderville een der weinig bekenden. Denkelijk is dit te wijten aan de zeer enkele
schilderijen die er van hem tot ons gekomen zijn, en misschien nog meer door te
groote gelijkenis van zijn werk met dat uit Rembrandt's jeugd. Dit wordt begrijpelijk
bij het zien van zijn ‘zelfportret’ lachend, getooid met halsberg en gouden ketting,
in deze verzameling. Alles heeft Jouderville hier aan Rembrandt ontleend en, het
moet erkend worden, met veel handigheid toegepast.
Doch waar reeds uit al Rembrandt's Leidsche zelfportretten een zoeken spreekt
tot het uiting geven aan eigen gedachten en opvattingen, van dit tasten is er in
Jouderville's zelfportret niets te merken. Integendeel het kalme en gelijkmatige doen
het werken naar een voorbeeld voelen, het onstuimige van jeugdigen scheppingsdrang
ontbreekt. Dat Jouderville hier echter hooger staat dan een Dou, die toch tot
Rembrandt's beste Leidsche leerlingen behoort, toont een vergelijking met Dou's
levensgroot portret van Rembrandt's moeder in 't Rijksmuseum. Bij Jouderville een
vaardigheid van hand, een gemakkelijkheid, waarmee hij zijn onderwerp beheerscht,
die aan het zwierige grenst. Bij Dou een pijnlijke nauwkeurigheid, die de moeite
doet voelen, die hij zich gaf.
Dr. C. Hofstede de Groot was de eerste, die in dit werk de hand van Jouderville
herkende en wees op de groote overeenkomst met zijn zelfportret in het museum van
Dublin, dat vroeger een valsche handteekening van Dou droeg, die na schoonmaak
plaats maakte voor die van Jouderville.
***
Grover en verder van Rembrandt af, ofschoon onder zijn onmiddellijken invloed
ontstaan, is de studiekop van een grijsaard van den monogrammist J.D.R. De vrijheid
van hand van een Jouderville bezat deze schilder niet. Zwaar, ietwat onbeholpen is
de schilderwijze, de teekening is niet overal wat ze zijn moest en van inhoud geen
spoor. Het gelukkigste is hij in belichting en koloriet, waaraan een zekere diepte niet
ontbreekt. Te oordeelen naar de portretten, die hij van Rembrandt's vader schilderde,
waarvan er mij twee bekend zijn, één te Rotterdam en het andere
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nu in Brazilië, zal hij wel Rembrandt's atelier te Leiden bezocht hebben.
***
Een portrettist, die bijna op één lijn gesteld kan worden met Rembrandt toen deze
zich te Amsterdam kwam vestigen, was Thomas de Keyser. Gegroeid onder invloed
van Corn. van der Voort is zijn kunst eerlijk-degelijk. Een meester van gevestigden
naam (in 1619 schilderde De Keyser reeds de anatomische les van Dr. Sebastiaan
Egbertsz) kwam hij onder invloed van zijn tien jaar jongeren kunstbroeder, zonder
echter een oogenblik tot navolger af te dalen. Een voorbeeld hiervan is het ‘Oude
Vrouwenportret’: wat hij aan Rembrandt ontleend heeft is de sterk geconcentreerde
belichting van den kop. Doch we voelen dat hier een zelfstandig kunstenaar willens
iets overgenomen heeft en zich dit eigen heeft weten te maken. Wel bezat hij niet
Rembrandt's gave zijn figuur lichtgevend te doen schijnen inplaats van
lichtontvangend; maar dieper doorvoeld zou deze vrouw met den schrander-klaren
blik, den vastberaden mond en het open voorhoofd niet kunnen zijn. Soberder
opvatting en uitvoering is niet denkbaar. Eenvoud was zijn kunst en innigheid zijn
eenvoud. Vet, in breede toetsen neergezet, valt het op hoe blank de groot van lijn
geteekende kop uitstaat tusschen het grijswit van de luchtig geschilderde transparante
kap en halskraag, waaraan het diepe zwart van het kostuum warmte verleent.
Hoe Thomas de Keyser zijn kunst verstond, toont verder het ‘Ruiterportretje’. De
kop, niet grooter dan een miniatuur, bezit alle kracht en pittigheid van De Keysers's
groote portretten. Ook hier de breede forsche schilderwijze, de grootheid van lijn en
de soberheid van opvatting. Met welk een zelfbewustheid en levensblijheid zit deze
‘Cavalier’ op zijn langs den zoom van een bosch fier-conventioneel stappend paard
van zacht glanzend, bruin fluweel vel. Goud omschittert den ruiter zijn gele jas met
de coquet om de wit satijnen mouwen gestrikte roode linten, terwijl boven aan zijn
achteloos gratieus gedragen lans zich eventjes een rood vaantje ontplooit.
F. Schmidt-Degener wees in zijn ‘Genetisch probleem van de Nachtwacht’ op de
mogelijkheid dat het ruiterportretje een
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personage voorstelde uit den optocht bij de ‘Blijde Inkomst van Maria de Medicis
te Amsterdam’ in 1638.
***
Hoe veel omvattend Rembrandt's invloed gedurende zijn leven reeds is geweest zien
we in het ‘Landschap’ van Aelbert Cuyp in deze verzameling. Op enkele
veranderingen in details na heeft Cuyp hier Rembrandt's beroemde ets ‘Het landschap
met de drie boomen’ op den voet gevolgd. Zóó diep moet de indruk van deze ets op
Cuyp geweest zijn, dat hij, de altijd lyrische, zich hier boven zichzelf verhief en van
een dramatische kracht werd, die dit landschap met die van Rembrandt en Hercules
Seghers een aparte plaats doet innemen onder het werk van hun tijdgenooten.
Evenals in alle werken van Cuyp bestaan ook hier de schoonheid niet in
fijndoordachten bouw van lijn. De vormen hebben zich in tint opgelost. Zij waren
geen doel maar middel om het licht op te vangen en voort te planten, waardoor een
oneindige atmosfeer zich in zijn werk uitspreidt. Stralend in ondergang, breekt de
zon door een aftrekkende onweerslucht van laaghangende dichtgrijze wolken, hier
en daar nog even met vochtigen glans oplichtend het van regen druipende landschap.
De avond kondigt zich reeds aan. Massaal teekenen zich enkele figuren en koeien
in het mysterie van de donkere boomengroep, waar zij beschutting tegen de bui
zochten. In den achtergrond ijlwieken weg een vlucht zwarte vogels.
Wel heeft Cuyp bijna alles aan Rembrandt ontleend, maar de wijze waarop, doet
dit geheel vergeten.
Naast landschapschilder is Cuyp met Potter en Adr. van de Velde de dierenschilder.
Dat hij ook in het weergeven van vogels zich met een Hondecoeter of Weenix kon
meten bewijzen de ‘Kippen’ in deze verzameling. Misschien is een Hondecoeter
sierlijker en een Weenix natuurgetrouwer doorwerkt. Beiden missen Cuyp's groote
sculpturale teekening en eenvoudige breede voordracht, waardoor deze ‘Kippen’
monumentaal worden. Evenals in zijn landschappen geen streven naar lijnenschoon.
Wèl scherp van observeeren en typeeren.
Dicht liggen of staan zij om haar heer en meester, die doordrongen van zijn plichten
uitdagend met fel schitterende kraaloogen
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rondkijkt en zelfbewust zijn glanzend zwarte pluimenstaart heeft opgestoken. Met
al haar passiviteit geven zij zich over aan het bewaken van eenige gulzig pikkende
kuikens of aan de zorgen van haar toilet. Vol beschijnt een warm zonlicht de groep,
de veeren doorstovend en in gloed zettend. Den haan omstraalt goud zijn bruine
veeren, terwijl de zwarte kip op den voorgrond als van diep glanzend fluweel schijnt.
Tusschen beiden in schittert parelgrijs de borst van de op den grond liggende kloek.
Traag welft zich boven hen een bedekte, breed uitgestreken lucht, in de verte
verwazigt de golvende lijn van een heuvel.
***
Hoewel een leerling van Frans Hals, valt invloed van Rembrandt's kunst in het werk
van Adriaan van Ostade op. Van het begin af streeft hij in zijn schilderijen naar een
verdeeling van licht en donker zooals in Rembrandt's werk wordt aangetroffen. Zijn
voorstellingen ontleent hij vooral aan den boerenstand. In het ruwe, triviale van hun
gaan en staan heeft hij echter niet de degeneratie gezien als Brouwer. Hem, Ostade,
waren zij pittoresk en daarvoor vond hij bij den magiër van het licht, Rembrandt,
meer dan bij den uitbundigen virtuoos Hals. En zóó uitgesproken was Ostade's
persoonlijkheid, dat hij zonder tot navolgen te vervallen van Rembrandt datgene wist
over te nemen, wat zijn kunst noodig had om zich te verdiepen. Bij uitzondering
schilderde Ostade bijbelsche voorstellingen en portretten. Deze laatsten behooren
mede tot het beste, wat hij voorbracht, en daarvan is de portretgroep in deze
verzameling wel zijn meesterwerk.
In een ruim hoog vertrek, nog even belicht door den scheidenden dag heeft de
schilder zich gevoegd bij een groep van twee dames en een heer, zittend bij een
venster.
Met een gemakkelijkheid, hem zoo eigen in het samenstellen van groepen, heeft
Ostade van deze compositie een klassiek evenwichtig kunstwerk gemaakt. Niets
overheerscht. De schijnbaar eenvoudige groepeering, fijn doordacht, helpt de ruimte
van de kamer vergrooten door de lijn, die zich van de dame op den voorgrond slingert
over den heer bij het raam en de dame naast hem naar den achter hen staanden Ostade.
De lichtverdeeling beheerscht geheel de compositie. Een warme
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schemering weeft zich om de figuren en in het vertrek, vaag afgesloten door muren
waarin enkele schilderijen vervloeien. Het mysterie van zich in nacht oplossenden
dag wist Ostade niet te geven, wèl het onbestemd weemoedige van dit onafwendbare
gebeuren.
Naast de lichtverdeeling is het koloriet de groote aantrekkelijkheid van dit werk.
Een teer rose schittert naast een diepglanzend zwart, een zacht geel naast een smeltend
olijfgroen, terwijl een aangesneden meloen op een blauwen schotel, een stilleven,
dat aan Kalff's kleine werken doet denken, en een sjerp, hoog opdoemend, uit de
schilderij ros-goud opvonken. Een parelend grijs doet alles ineenvloeien. In een 17de
eeuwsche inventaris der familie Questiers vond Dr. Bredius zijn schilderij aldus
beschreven:
‘Een stuk, voorstellende den heer De Goyer en zijne huisvrouw, Catharina Questiers
en Ostade, die het geschilderd heeft.’ Blijkbaar heeft mevrouw de Goyer juist een
gedicht van Catharina voorgelezen, die een zeer begaafde vrouw was, tooneelstukken
schreef, dichtte en etste.
Een peiler van het menschelijk gemoed was Ostade niet, doch als een fijnvoelend
kunstenaar wist hij de uitdrukking van het oogenblik weer te geven. Blijkbaar zijn
De Goyer, zijn vrouw en Ostade vol bewondering voor Catharina's gave, welke
bewondering zij schuchter, gevleid en verheugd geniet. In de houdingen zien we den
leerling van Hals.
***
(Wordt vervolgd).
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Literatuur.
Dr. J. Knuttel: Bloemlezing uit Nederlandsche schrijvers sinds de
Renaissance. Deel II en III Amsterdam, S.L. van Looy 1915 en 1916.
Mijn eerste gewaarwording bij het inzien van het tweede deel, dat over de 18e en
19e eeuw handelt, ongeveer tot 1885, was een gevoel van opluchting. Doodsbenauwd
was ik geweest, dat de Verzamelaar (gelijk hij zich noemt), die in de 17e eeuw
zoovele vergeten vernuften aan een goede positie had geholpen, in de achttiende
daden van ‘eenvoudige rechtvaardigheid’ zou bedrijven. Men weet dat Kloos, de
heer Kloos, onze Willem Kloos, eens koning der dichters, thans emeritus, onder
genoemd devies in 1909 een héél licht paars bandje met gouden stempel in de wereld
zond, waarin hij acht bleeke schimmen uit den pruikentijd poogde te releveeren, door
met zwart krijt hevig de lijst te bekrassen, waarin Jonckbloet ze gezet had. Die arme
letterprofessors! Ze hebben bij mijn weten nooit eenigen invloed op den smaak van
het publiek uitgeoefend, en toch zijn zij het die 't ontgelden moeten als de gewone
lezer geen pleizier heeft in verzen die, wèl beschouwd, eigenlijk heel mooi zijn, doch
daarentegen zoo gewoon weg beschouwd heel vervelend. Kloos zegt, dat die
achttiendeeeuwers menig zuiver gevoelden regel geschreven hebben en als Kloos
het zegt zal het wel waar zijn. Maar wat hebben wij daaraan? Een dichter moet zuiver
voelen en zuiver hooren om te kunnen zeggen wat hij voelt. Maar de man, die dat
kan is wel een sympathiek mensch, maar nog geen dichter. Hij is eigenlijk niet anders
dan een menschelijk fotografietoestel en zijn werk laat ten slotte even koud als een
foto uit ‘Ons heerlijk mooi Nederland’.
Het is nu wel waarlijk tot vervelens toe bewezen, dat een zuiver voelende man
even onbelangrijk van geest kan zijn als een zuiver voelende vrouw.
Of het nu jalousie de métier is, of overtuiging of plaatsgebrek, de heer Knuttel
heeft kloekmoedig den schijn van onrechtvaardigheid op zich geladen, en van de
achttiende eeuw nog één minder opgenomen dan gebruikelijk is; Onno Zwier van
Haren. Onze dank! Daarentegen ware van Van Alphen en Bellamy minder meer
geweest.
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De bescheidenheid, die ik als criticus in acht wil nemen - juist omdat in onze eeuw
het gezag der kritiek zoo belachelijk groot is - kan niet verhinderen dat onder de
lectuur der specimina uit de romantische periode een verwondering bij mij opschiet,
die zich uitrekt tot een groot vraagteeken. Niet dat ik mij niet zou kunnen voorstellen,
dat een voortreffelijk docent uit dit boek heel wat, misschien zelfs een inzicht in dit
tijdperk zou kunnen halen; wat vermag zulk een kostelijk mensch al niet, als hij
tegelijk een geroutineerd letterkundige is, en een intelligente hoogste klas vòór zich
heeft? Maar hoe zal het gaan, als het Dr. Knuttel werkelijk gelukt, in de huiskamer
door te dringen, alleen en onverzeld? Het vermogen, uit deze stukjes - een hoofdstukje
van dezen en een paar versjes van dien - het karakter der litteraire figuren te halen,
mag natuurlijk bij den lezer niet ondersteld worden, daar hij anders Dr. Knuttels
bloemlezing niet noodig heeft. Ik wil gaarne toegeven, dat de leek zich van Geel,
Kneppelhout, Ten Kate, De Génestet, Busken Huet, Vosmaer, Gezelle, dank zij des
Verzamelaars uitstekende keus een redelijk goede voorstelling kan maken. Maar ik
wil den lezer zien, die daarin slaagt bij Van Lennep, Potgieter, Bosboom-Toussaint,
Beets, Schimmel of Multatuli. In het algemeen is het onbegonnen werk, iemand een
idee te willen geven van de figuur van een Potgieter, een Multatuli, en zelfs van een
Da Costa en Alberdingk Thijm, met behulp van een paar bladzijden in een
bloemlezing, uitsluitend uit een letterkundig oogpunt gekozen, is het dwaasheid
iemand een idee te willen geven van een roman, door er een aardig hoofdstuk uit
over te schrijven. Dr. Knuttel weet dat natuurlijk ook wel. Het karakter van personen
en belangrijke werken te doen kennen, dat heeft hij nooit ondernomen. Maar wat
dan? Den algemeenen gang, de ontwikkeling onzer litteratuur? Ongetwijfelt bedoelt
hij dat, want hij noemt zijn werk een leidraad. Dus een ontwikkelingsgang, maar
zonder kennis der domineerende persoonlijkheden en der belangrijkste werken. Wel
terecht noemt men zooiets een gang: alle deuren komen er op uit, doch men kan er
een geheelen middag in doorbrengen, zonder eenige voorstelling van het huis te
verwerven. En was het nog om het huis zelf te doen, dan kon Dr. Knuttel, door telkens
even een deur open te zetten, den bezoeker nog van dienst zijn. Doch uit zulke scheeve
binnenkijkjes geest en atmosfeer der bewoners te destilleeren, dat is toch zeker niet
het werk van den eersten den besten nieuwsgierigen bezoeker.
Moge de bloemlezing weer worden wat ze oorspronkelijk was: een keur van
bloemen, gekozen ter wille van zich zelf alleen, en geen herbarium. Een leerboek
als leidraad kan goed zijn als wetenschappelijk hulpmiddel, zooals Müllenhoff en
Scherers Altdeutsche Sprachproben, Wackernagels Deutsches Lesebuch, of ten onzent
Leopold's ‘Van de Schelde tot de Weichsel’, waarin men de ontwikkeling en
differentiatie der taal kan
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gadeslaan. Leerlingen of leeken een leiddraad door de litteratuurgeschiedenis te
willen geven met behulp eener keur van goede stukken, is hetzelfde, alsof een
botanicus een schoone bouquet ging samenstellen uit typische vertegenwoordigers
der voornaamste plantenfamilies: het botanisch belangrijke zou vaak ontbreken,
omdat het niet in een bouquet ging en mooi zou het niet worden, omdat er van alles
wàt in moest. Zelfs de show-collection van een museum is nog iets anders dan een
étagère.
Het derde deel, dat de modernen tijd behandelt, lijdt, voor zoover het reepjes uit
romans of tooneelwerken geeft, aan hetzelfde euvel als het tweede. Wat overigens
het meest opvalt is des schrijvers stijve terughouding tegenover de jongeren. Van
hen is Van Schendel de eenige, die waardig werd geacht, ongetwijfeld ter wille zijner
snel verworven reputatie; hij geniet echter blijkbaar bijzondere bescherming, want
hij is ook de eenige, wiens geboortejaar en uiterlijke levensloop aan de profane
blikken der lezers onthouden worden, en een der weinigen, die zijn korte karakteristiek
met onverdeeld genoegen lezen zal.
Die terughouding kwam den anderen ten goede; er is uit Perk, Kloos, Van Deyssel,
en een paar anderen nog al een flinken greep gedaan. Van Eeden en Heyermans
moeten het boeten, dat ze zoo weinig voor school en huiskamer geschreven hebben.
De kleurlooze smarten van Heléne Swarth nemen ten deele hun plaats in. Maar over
den smaak valt niet te twisten; er staat althans één heel mooi vreugdelied van haar
in. (De Klokken).
Wat zijn er toch bitter, bitter weinig gedichten geschreven, die zonder stoornis tot
den laatsten regel boeien!
DR. F.H. FISCHER.

P.H. Van Moerkerken. André Campo's Witte Rozen. Amsterdam, P.N. Van
Kampen & Zoon. z.j.
Aan de naturalisten heeft men vaak verweten hun ondiepte, hun gemis aan
‘wezenlijkheid’, hun leege photographische nauwkeurigheid. Dat geschiedde door
hen, die een ideaal bezaten van een meer synthetische beschouwing des levens, van
meer ‘hart’ en ‘gevoel’ bij wat minder ‘oog’ en die den roman als een kunstrijke
compositie wenschten te zien, niet als een simpel verslag van natuurlijke feiten, met
een inventaris van natuurlijke voorwerpen annex. En zij hoopten, die
naturalistenhaters, dat
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hun ideaal verwerkelijkt zou worden, als eenmaal de naturalistische bui over was,
in romantische werken van diepere levenswijsheid en inniger gevoel.
Maar dat is grootendeels illusie gebleken. De kunstenaars, bescheidener geworden
in het besef hunner zwakheid, die het gansche leven niet meer aankon (zij hadden
het hier maar zelden aangekund) retireerden naar het gebied dat zij meenden te kennen
en te beheerschen: de eigen ziel en haar lotgevallen, en van toen af werden de epische
werken alle min of meer autobiographisch, als objectieve werkelijkheid toebereide
episodes van eigen gemoedervaring en lyrische zielsbelevingen. Dat was wel een
inkrimping van het romantisch terrein en zelfs een beetje een vervalsching, doch
zoolang er kracht en gloed bleek uit te gaan van die eigen-ik-ontboezemingen kon
men er mee tevreden zijn, oordeelend dat echt lyrisch gevoel altijd nog veel beter is
dan een zielloos verslag van onbelangrijke werkelijkheid. Maar als nu het eigen echte
gevoel maar zwak en de epische bijvoegselen totaal onbelangrijk zijn, begint ons
deze romanschrijverij toch wel te vervelen, als pretentieus en onbenullig, sentimenteel
en kinderachtig. Door dit maakwerk der romantische omkleeding, de
werkelijkheidsaankleeding, zien wij heen en de lyriek lijkt ons toch niet belangrijk
genoeg een heel boek te vullen, d.w.z. een onwaarschijnlijk episch verhaal
aannemelijk te maken. En ook nemen wij het den auteur bijna kwalijk, dat hij ons
toelaat zoo onbescheiden te neuzen in wat maar heel erg op nauwlijks bezonken
eigen ervaring gelijkt. Wij wenschen niet indiscreet te zijn en vooral: wij wenschen
onze klein-menschelijke nieuwsgierigheid niet te verwarren met
literatuurbelangstelling....
Het is het jongste romantische werk van den heer Van Moerkerken - de
opmerkzame lezer heeft het reeds bevroed - dat de bovenstaande bezwaren deed
geboren worden al is het dit boek waarschijnlijk niet alleen. Maar deze André Campo
is een heel zuivere vertegenwoordiger van een onaangename soort en daarom zoo
kenteekenend. Wat enkel hier echt lijkt is de plotselinge passie van een al ouderen,
men zou zeggen ongenaakbaar ernstigen, rechtzinnig zedelijken man voor een
lieftallig, gemoedsvol en geestdriftig actrice-danseresje. Waar het allengs aangloeien,
branden en schroeien van dat gevoel beschreven wordt en de aschgrauwe
gevoelsleegte na den dood van het vrouwtje, daar heeft de schrijver hier en daar
treffende en meestal zuivere klanken gevonden voor dezen ‘binnenbrand.’ En wij
ondergaan inderdaad den indruk van het hopeloos-onsociale van zoo een ongeval,
waarbij het beste, dat in een mensch leven kan, versmoren moet of anders een geheel
leven van overtuiging en arbeid wordt weggevaagd. Naar de wijze der naturalisten
besluit het boek zonder zich te bekommeren om een oplossing, in 't algemeen of in
't bijzonder, en dat brengt dan zeer wezenlijk bij tot den troostloozen indruk uit
lotgevallen,
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die.... ons toch eigenlijk maar weinig schelen kunnen. Want de man, André Campo,
is een blank gebleven en het vrouwtje, Lize Amsberg, schijnt ons zelfs niet eens
omtrokken, of allicht misteekend. Er komen interessante opmerkingen over een
acteurspersoonlijkheid, die het midden houdt tusschen Bouwmeester en Royaards
en er is ook nog een proeve van een romantische figuur: Dr. Noël. Doch deze
personages, met al wat er verder aan bijwerk is (het openluchtspel, de Judithopvoering
enz.) zijn zoo schraal en dor en vaag, zoo neutraal en onbelangrijk geschreven, dat
wij hier niets hooren dan het flauwst mogelijk praeludium op dat navrante liefdeswijsje
aan het slot: de ongewenschte, ongeoorloofde, triestig heimelijke liefde - de eerste
och arme! - van een vreesachtigen zwakken man, met handen en voeten aan het
maatschappelijke gebonden. Maar dit is geen roman. De heer V.M. doet een ietwat
ongepast beroep op onze phantaisie en algemeen menschelijk medelijden, onder het
voorwendsel van literatuur, waartegenover wij wenschen te stellen, dat voor ons niet
elk gevoel een kunstemotie is en het beter ware dien weg van het slappe
eigen-zielsnaturalisme nu eindelijk te verlaten.
F.C.
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Buitenlandsche literatuur.
Francis de Miomandre. Le Veau d'or et. Vache enragée. Paris Emile - Paul
frère 1917.
In de inleiding van Le Vent et la Poussière, een roman van Francis de Miomandre
die in 1909 verscheen, en die mij dezer dagen toevallig in handen kwam, las ik dezen
zin: ‘La vie est infiniment plus variée que les livres.’ Het lijkt een mooi klinkend
aphorisme. Het zou de uitdrukking kunnen zijn van wat de schrijver gevoelde wanneer
hij zijn voltooiden roman waarin hij getracht had een beeld van het bewegelijke leven
te geven, met het leven zelf vergeleek. Maar een aphorisme is het niet. Eigenlijk is
deze zin eene verontschuldiging, een bewijs van onmacht, een voorbarig antwoord
op de beschuldiging, die de schrijver het meest, en te recht, duchtte: ‘uw roman
bestaat uit een aantal aardig geschreven episodes, die wel tot elkaar in verband staan,
maar die geen organisch geheel vormen, geen goed gebouwd boek; het is dus geen
litteraire schepping.’ Daarom voegde de schrijver erbij: ‘il me plait de considérer les
personnages de mon roman comme des grains de poussière, - oh! des grains de
poussière pensants, - menés, soulevés, réunis, éparpillés par le vent: folies, passions,
circonstances - circonstances surtout - qui soufflent des quatre coins de leur univers.’
Wat met andere woorden zeggen wil: het leven vertoont zulke rijke ver scheidenheid,
zulken invloed van gekke en onwaarschijnlijke omstandig heden, zulke groot gebrek
aan eenheid en logica, dat men zich niet verwonderen moet indien mijn werk dezelfde
verschijnselen vertoont en alle eenheid mist. Men voelt onmiddellijk hoe hier schijn
en wezen worden verward. Men zou dit kunnen noemen: de impressionnistische
theorie van den roman.
Meer dan het werk, waaruit ik bovengenoemden zin citeerde, zou de nieuwe roman
van Francis de Miomandre, Le Veau d'or et la Vache enragée behoefte hebben aan
die verdedigingspoging van den schrijver, ofschoon niet geheel om dezelfde reden.
Want deze roman, die minder fragmentarisch in de bewerking is dan de andere, is
het in nog veel grootere mate in de conceptie. Wat wellicht nog een grooter, ofschoon
minder in 't oog vallend
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gebrek is. Is het de bedoeling van den schrijver geweest ons het leven te beschrijven
van een vreemden zakenman, een dichterlijken, idealistischen plannenmaker, die in
de meest onwaarschijnlijke en kinderachtige combinaties een fortuin ziet? Of heeft
hij ons enkel een karakteristieke figuur willen schetsen door de voorstelling van een
zijner meest typische avonturen? Beide veronderstellingen zijn mogelijk en dat alleen
bewijst de principiëele fout van dezen roman.
Dit belet echter niet dat Le Veau d'or et la Vache enragée een zeer vermakelijk
boek is, en dat sommige hoofdstukken van eene zeer fijne hoedanigheid zijn. Want
de producties van Francis de Miomandre hebben al de bekoorlijkheden van het talent:
de verfijnde stijl, de subtiele beschrijving, de geestigheid; soms zou men zelfs wat
minder geestigheid wenschen en wat meer geest, wat minder verfijning en wat meer
diepte.
Ten slotte nog dit: Francis de Miomandre bezit eene drievoudige manie: al zijne
werken draagt hij op aan eenen of anderen befaamden collega; aan het einde van elk
boek plaatst hij den juisten datum (zonder vermelding der weersgesteldheid) waarop
het werd voltooid, en den naam der stad waar het werd geschreven; na den lijst der
verschenen werken, geeft hij telkens nog een lijst der boeken die hij in bewerking
heeft (in 1909 vier, waarvan er slechts één verscheen; in 1917 weer twee andere).
Deze weinig interessante bijzonderheden zou ik niet vermelden, ware het niet dat zij
karakteristiek zijn voor vele schrijvers van de literaire groep, waartoe de Miomandre
behoort. Voor deze ziekte ken ik geen geneesmiddel. In sommige literaire milieus
is zij, beweert men, besmettelijk.

Jérome et Jean Tharaud. L'Ombre de la Croix. Paris Emile - Paul frères,
1917.
Evenals Baudelaire en Flaubert houden deze twee voortreffelijke auteurs het voor
een der grootste overwinningen van een schrijver en voor het zuiverste bewijs zijner
kracht, wanneer hij het doel bereikt dat hij zich heeft gesteld. Dit was ook de opvatting
der klassieken. In hoeverre deze strenge tucht nog een vruchtbaren invloed kan
hebben op den arbeid van hedendaagsche schrijvers bewijst het werk dezer twee
broeders, die niet alleen tot de sterkste en zuiverste stylisten behooren der fransche
taal, maar ook door weinigen worden geëvenaard in den eenvoudigen, maar logischen
en strengen bouw van een roman. De zoo vaak als lof bedoelde opmerking - die
eigenlijk voor elk ernstig kunstenaar de meest gevreesde blaam moet zijn - dat
sommige hoofdstukken of bladzijden, alhoewel overbodig, zoo mooi geschreven
zijn, dat men ze noode zou missen, zal
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men dezen schrijvers nooit kunnen maken. Elk nieuw werk is voor hen, in den volsten
zin, eene literaire overwinning.
De plaats der handeling van dezen nieuwen roman is een dorp in Galicië en de
personen die de schrijvers ons voorstellen behooren tot de joodsche bevolking.
Wanneer men dit boek gelezen heeft, weet men hoe de Joden in een dorp der
Karpathen leven en denken, gevoelen en lijden. Het is de ziel, het innigste wezen
van een volk die ons worden geopenbaard, met zulke klare, scherpe trekken, zoo
sculpturaal en zoo sober, dat zij voor altijd ons voor de oogen staan. En nochtans
vindt men nergens in het boek een spoor van zoogenaamde literaire documentatie;
men krijgt den indruk dat die roman geschreven is door iemand die jaren en jaren in
dat afgelegen dorp heeft gewoond, en die zelf een kind is van dat oude, onsterfelijke
volk.
Het is dus niet verwonderlijk dat dit boek, dat men allerminst tot de realististische
literatuur kan rekenen, eene diepte van leven heeft, die de onuitputtelijke dokumenten
der realisten niet bij machte waren te bereiken. Het is de schrijver die zijn onderwerp
beheerscht, en niet het onderwerp dat de geest des schrijvers in de mazen zijner
dokumenten houdt gevangen. Dit boek is eene geestelijke schepping. Het is geen
impressionnistisch werk, waarin, onder voorwendsel het leven weer te geven in al
zijne verschillende schakeeringen, alles wordt opgeteekend en beschreven, wat den
geest of het gemoed des schrijvers heeft getroffen; het is werk eener luciede
intelligentie, die een keus doet tusschen de vele gedachten en gevoelens van den
schrijver. Daardoor verliezen noch de geest, noch het gevoel iets van hunne kracht;
integendeel, zij vormen aldus eene volmaakte menschelijke harmonie. Deze en de
geestige concisie van hun gespierden stijl zijn de twee hoedanigheden, waardoor het
werk der Tharaud's verwant is aan de groote klassieke fransche romans. Wat zij met
hun stijl vermogen te bereiken bewijst, naast vele andere, die prachtige bladzijde
waar de dood beschreven wordt van den kleinen Ruben, eene bladzijde die mij het
einde van Flaubert's meesterlijke vertelling Un Coeur simple in het geheugen riep.

Maurice Maeterlinck. L'Hôte inconnu. Paris, Eug. Fasquelle 1917.
Wanneer ik de persoonlijkheid van Maurice Maeterlinck, zooals die in zijne boeken
tot uiting komt, synthetisch beschouw, dan kom ik tot de overtuiging dat, van alle
moderne franschschrijvende auteurs, de schrijver van Le Trésor des Humbles het
verst verwijderd is door zijne mentaliteit van wat men pleegt te noemen: de latijnsche
geest. Hij mist dit nood-
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zakelijke evenwicht van elke soliede en heldere intelligentie: het gezond verstand.
Hij beweert de Waarheid te zoeken - en niemand heeft het recht dit te betwijfelen maar de drang en de liefde van gansch zijn wezen gaan in de eerste plaats naar het
mysterie. Dit mysterie beschouwt hij niet als een muur die voor het verstand het licht
der waarheid verbergt, en als hij de oplossing van een raadsel zoekt, dan doet hij dit
in de overtuiging dat de oplossing een nog ingewikkelder en onbegrijpelijker raadsel
brengt. Evenals anderen in de beschouwing der waarheid, zoekt en vindt hij een
geestelijk genot in de beschouwing van het raadselachtige. Hij is de mysticus van
het Mysterie.
In elken mensch leeft iets van den eeuwigen drang: rerum cognoscere causas. Er
zijn hooge geesten in wie die drang zoo sterk is, dat alle andere bekommernissen
hun ijdel toeschijnen en overbodig; en de heilige hartstocht van een Spinoza, de
louterende onrust van een Pascal houd ik voor de meest verheven openbaringen van
den geest en het gemoed der menschheid. Maar het idée fixe en de hallucinatie van
Maeterlinck - door sommigen ten onrechte mystiek genoemd - die wetenschappelijk
en literair zijn getint, zonder het ooit in wezen te zijn, hebben niets te maken met de
geestelijke passie dezer geniale voorgangers. Zijne mentaliteit is eene der meest
typische van het einde der XIXe eeuw en waarschijnlijk - laat het ons hopen! - de
laatste vorm van het nog niet geheel overwonnen Romantisme.
Dit nieuwe boek van Maeterlinck handelt over het voorgevoel, de voospellingen,
de helderziendheid, de geestverschijningen, de spookhuizen en andere wonderbare
dingen meer, en ten slotte over de rekenende paarden van Elberfeld. De schrijver
deelt een aantal zoogenaamd wetenschappelijk geconstateerde feiten mee, en hecht
daar beschouwingen aan vast, die ons enkele hypothetische verklaringen suggereeren.
Ik mis de bevoegdheid om te oordeelen over de wetenschappelijke waarde der controle
waaraan de meegedeelde feiten werden onderworpen; maar ik durf met zekerheid
beweren dat de commentaren des schrijvers alles behalve wetenschappelijk zijn.
Ziehier twee zinnen die zijne methode vrij goed karakteriseeren.
‘Quand on ne peut plus interprêter un phénomène par le connu, il faut bien tenter
de le faire par de l'inconnu.’
‘Il est fort possible et même assez probable que les morts nous entourent, puisqu'il
est impossible que les morts ne vivent pas.’
Het is dan ook opvallend in welke groote hoeveelheid woorden en uitdrukkingen
als: possible, probable, peut-être, il parait, il serait inexplicable, enz. in dit boek
voorkomen. Daardoor doet de schrijver zelf den indruk te niet, dien het enkel
vermelden der feiten op den lezer zou hebben kunnen maken. Het is wellicht een
beetje oneerbiedig, maar ik kan niet nalaten hierbij te denken aan het fabelachtige
dier Catoblepas, dat zoo
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verstrooid was (of in droomen verloren?) dat het zijn voorpooten verslond zonder
het te merken.
Ergerlijker is het dat de schrijver van l'Hôte inconnu, ofschoon hij telkens verklaart
onbevooroordeeld te zijn en tot het mysterie te gaan met een eerlijk, onbevangen
gemoed, blijk geeft van eene zelfgenoegzaamheid, die hem zijne lezers doet
behandelen als achterlijke kinderen. Hij voelt zich de priester die weet wat achter
het mysterieuze gordijn des tempels gebeurt, en op voorwaarde dat men hem
onvoorwaardelijk geloove, wil hij wel iets van het geheim meedeelen aan de
oningewijden. Het is mogelijk dat sommigen zich daardoor laten imponeeren; anderen
zullen glimlachend denken: ‘Winnetou heeft gesproken. Het bleekgezicht kan gaan.
Ugh!’

Nieuw verschenen boeken.
Een herdruk van Les Amants de Venise, dit meesterwerk van psychologische ontleding
dat Charles Maurras schreef over George Sand en Alfred de Musset (Paris, E. de
Boccard); een bundel oorlogsverhalen, Vie des Martyrs, door den dichter G. Duhamel
(Paris, Mercure de France); een nieuwe bloemlezing. Anthologie des Ballades, van
den tegenwoordig zeer populairen dichter Paul Fort (Paris, Mercure de France);
Méditations d' un solitaire en 1916 van den hartstochtelijken en profetischen Léon
Bloy (Paris, Mercure de France); Les sentiments de Critias van J. Benda (Paris, Emile
- Paul); van den franschschrijvenden zwitser C.F. Ramuz Le règne de l'esprit malin,
een verhaal (Lausanne, Edition des Cahiers vaudois).
JAN VAN NIJLEN.

Lafcadio Hearn. Interpretations of Literature; selected and edited with an
Introduction by John Erskine. London, W. Heinemann, 1916. 2 vols.
L a f c a d i o H e a r n is het groote Westersch publiek het best bekend geworden als
de auteur der essays over ‘things Japanese’: schetsen en studies uit den kenteringstijd
der oude Japansche beschaving. ‘Kokoro’ (1896) en ‘Japan: an Attempt at
Interpretation’ (1904) zijn de meest bekende zijner bundels, die tot op heden
documentaire waarde bleven behouden al wordt wel eens in twijfel getrokken of
Hearn, die het Japansch nooit heeft beheerscht, land en volk niet geïdealiseerd aan
het Westen
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verklaarde. Wie de briefwisseling van Hearn, in 1906 en 1911 door Elizabeth Bisland
uitgegeven, doorleest, krijgt wel den indruk dat Hearn allengs sceptischer tegenover
Japan en de Japanners is komen te staan. Dat waren de jaren vlak vóór den Russisch
- Japanschen oorlog, toen de kentering al duidelijker bleek over te vloeien in een
snelle industrialiseering van het land, welke de oude beschaving alleen in de doode
hoeken der verder afgelegen provincies en eilanden onberoerd liet. Had Hearn nog
enkele jaren geleefd, zoo had zijn kijk op de nieuwe verhoudingen hem waarschijnlijk
gebracht tot publieke uiting van hetgeen thans in zijn brieven moet worden opgezocht.
Hearn is echter uit een bepaald tijdperk van Japan's ontwikkeling de verklaarder,
de interpretator, voor ons Westerlingen geworden. Minder algemeen bekend is, dat
Hearn vele jaren achtereen ook de verklaarder van Westersche beschaving aan het
Oosten is geweest.
Zooals Hearn in 1890 naar Japan oversteekt, maakt hij den indruk van een ontredderd
man. Gould, de dokter bij wien hij tot kort vóór zijn vertrek in verpleging was, heeft
ons Hearn in een onaangenaam geschreven biografie (‘Concerning L.H.’ 1908)
voorgesteld als een pathologisch geval. Daar is ook wel iets waars in. Van huis uit
lijkt de jongen met zijn ongewone bloedmenging (zijn moeder is een Grieksche, zijn
vader een Engelschman, en in beider familie zit Oostersch bloed) reeds moeilijk,
prikkelbaar, weinig beheerscht. Na een vreugdelooze, obscure jeugd bij familie in
Engeland, komt hij, over Frankrijk, in Amerika aan, lijdt daar gebrek, en vindt er ten
slotte een niet altijd duidelijk journalistiek bestaan. Hij was niet, wat men noemt,
‘geslaagd’ in 't leven. Voor een deel kan daar zijn inconventioneel dilettantisme
schuld aan hebben gehad, maar zeker ook zijn wantrouwigheid in de menschen, van
wien hij zich door zijn uiterst gebrekkig gezichtsvermogen geïsoleerd wist. Vrienden
liet hij slecht enkele in Amerika achter.
De overtocht van den reeds niet meer zoo jongen man naar Japan heeft, la weten
wij met zekerheid dat Hearn zich reeds vele jaren tot het verre Oosten aangetrokken
voelde, iets van een vlucht. Een vlucht naar een nieuw begin, naar een nieuw leven
met nieuwe omgevingen en kansen, Financieel was 't hem mogelijk gemaakt door
een aanbod van journalistiek werk voor ‘Harpers Magazine’.
Nauwelijks in Japan, verbreekt Hearn om een moeilijk te beoordeelen oneenigheid
met de uitgevers, zijn contract. Slechts het toeval van een, ginds gesloten vriendschap,
die bij uitzondering een hechte blijken zou, bezorgde hem een broodwinning in het
leeraarspostje in de Engelsche taal aan een Japansche middelbare school, ergens
hoog aan Japan's Noordkust. Nauwelijks één jaar houdt hij het daar in het ruwe
klimaat uit.
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Maar in dien korten tijd heeft hij zich ginds in de nog patriarchale verhoudingen
geheel ingeleefd. Hij vond er het Japan, dat hem bovenal lief is geweest en gebleven.
Uit dien tijd dateeren zijn innigste herinneringen aan het land en het Japansche volk.
Mèt zijn overplaatsing naar een Zuidelijker landstreek komt de tegenzin over hem
tegen het moderne Japan. Hij maakt zich opnieuw vrij, wordt opnieuw journalist,
totdat de eischen van zijn gezin (hij is, zooals men weet, met een Japansche vrouw
getrouwd) hem nopen zich een vaster inkomen te verzekeren. In 1896 neemt hij een
leerstoel aan de Keizerlijke Universiteit van Tokio aan, waar hij opnieuw Engelsche
letterkunde zal doceeren.
Van Hearn's universitairen werkkring waren tot dusver slechts algemeenheden bekend.
Zijn levensbeschrijvingen (de laatste verscheen in 1912 door Nina H. Kennard, die
vooral over Hearn's jeugd en familie-relaties nieuws bracht, en ook zijn leerlingen
spreken daarover zeer waardeerend.
Maar van die lessen kenden wij er tot dusver maar een tweetal. Als bijlagen vindt
men ze opgenomen: de eene achterin Elizabeth Bisland's brievenpublicatie, de andere
achterin de in 1910 verschenen biografie van Yone Noguchi. Beide zijn
dictaatopnamen van een oud-leerling, dien Hearn tevens gebruikte als particulier
secretaris voor compilatiewerk en excerpten uit Japansche vertellingen en gedichten.
Beide proeven van Haern's onderwijs deden betreuren, dat van zijn voordrachten aan
de Universiteit zoo weinig bewaard gebleven scheen.
Totdat in het voorjaar van 1916 bij Heinemann in twee dikke deelen verschenen
de ‘I n t e r p r e t a t i o n s o f L i t e r a t u r e , b y L a f c a d i o H e a r n ’. Uit de
voorrrede van den bewerker blijkt, dat een verrassend omvangrijk dictaten-materiaal
bevredigend volledig bewaard was gebleven, Daarvan werden allereerst de meest
gave, tezamen een veertigtal, voor den druk gereed gemaakt, in hoofdzaak handelend
over literair-esthetische onderwerpen en Engelsche letterkunde der 18-19e eeuw.
Hearn bracht met zich naar Japan mede een meer dan gewone vertrouwdheid met de
moderne Europeesche letterkunde. Hij is een van die journalist-literaten waaraan het
midden der vorige eeuw zoo rijk geweest is, en waartoe Théophile Gautier, de
Quincey, Widmann, bij ons Busken Huet, gerekend mogen worden.
Hij had zich allengs een omvangrijke bibliotheek weten bijeen te brengen en
spendeerde daaraan een groot deel van zijn bescheiden journalisten-inkomen. Men
moet lezen hoe gepassioneerd hij over zijn boekenjacht schrijft in de brieven aan een
soort pleegvader, dien hij in Cincinnati
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had gehad. (‘Letters from The Raven’, in 1908 uitgegeven door Milton Bronner).
Uit die brieven blijkt ook van Hearn's eigenaardige belangstelling in Creoolsche
dialecten, waaruit hij in 1885 een bloemlezing spreekwoorden en zegswijzen
samenstelde.
En dan vertaalde hij veel. Zijn eerste bewerking is een bloemlezing uit oude epische
boeken: de Pantchatantra de Kalewala, enz. Verder is er een bundel Chineesche
spookvertellingen door hem uitgegeven.
Maar opvallend in zijn voorliefde voor de Fransche romanciers en dichters van
zijn tijd. Hij vertaalde een groot aantal novellen en romans, o.a. van de Maupassant,
Lemaître, Loti, Flaubert, Malot, Villiers de L'Isle-Adam, Zola, Daudet, Coppée,
Gautier, Anatole France, en anderen. Hij begon reeds in 1876 een, eerst na zijn dood
gepubliceerde, navolging van Mérimée's ‘Lettres à une inconnue’, de ‘Letters to a
Lady’ (in de ‘Letters from The Raven’).
Duitsch kende hij niet: Heine b.v. las hij alleen uit een Engelsche vertaling.
Wanneer men een kijk wil krijgen op Hearn's belezenheid en zich een oordeel wil
vormen over zijn literaire belangstelling, moet men vooral zijn briefwisseling lezen,
die, behalve aan zijn uitingen over Japan en de Japanners, juist aan zijn literaire
beschouwingen en polemieken haar grootste charme ontleent.
Een groote vereering koesterde hij b.v. voor Théophile Gautier, wiens ‘Emaux et
Camées’ hij ergens aldus aan een leerling ter lezing aanprijst. ‘a little book you can
read in one morning, but having read, will re-read a thousand times. I think it the
most perfect verse that was ever made in this world; it is just what its title implies,
- jewelry of words, the art of a mighty lapidary’.
Evenzoo is hij vol lof voor Loti. Van Zola schrijft hij: ‘One cannot read Zola
twice’. En zoo vindt men in Hearn's brieven bijna op elke bladzijde het literaire credo
van den man, die geroepen werd de letterkunde van het Westen te openen voor het
jongere intellectueele Japan.
Van zijn lessen geven de thans gepubliceerde ‘Interpretations’ een duidelijk, een
volledig en ook een zéér sympathiek beeld.
Men heeft ook hier, evenals bij Hearn's overig literair werk, den essayvorm: los
van elkaar staande, schetsmatig gehouden beschouwingen over één schrijver of
onderwerp. Geen letterkundige geschiedenis of kritiek, maar ‘verklaring’, ‘uitlegging’
van schrijvers en boeken.
Uit een van Hearn's brieven, door Elskine aangehaald, blijkt ook afdoende, dat hij
zich zelf niet competent achtte voor historisch-kritisch
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onderwijs. Hij kende de grenzen van zijn kennis, beperkt als deze was door 't gemis
eener wetenschappelijke voorbereiding. Daartegenover stelde hij zijn groote
belezenheid der modernen, zijn intuïtieve artisticiteit, en niet het minst ook zijn
bekendheid met de eigenaardige intellectueele gesteldheid zijner toehoorders.
Daarmede hoopte hij zijn studenten te kunnen vergoeden aan inzicht en gevoel voor
de uitheemsche letterkunde wat zij bij hem zouden missen aan gefundeerde
wetenschappelijke leiding.
Opmerkelijk is hoe hij zich verder daarover uit: ‘I taught literature as the expression
of emotion and sentiment, - as the representation of life. In considering a poet I tried
to explain the quality and the powers of the emotion that he produces. In short, I
based my teaching altogether upon appeals to the imagination and the emotions of
my pupils...’
Daarin ligt de kracht en de bekoring van de ‘Interpretations’. Feiten en titels konden
Haerns studenten vinden, evenals wij, in handboeken als van Gosse en van Saintsbury.
Maar Hearn's onderwijs bedoelde iets anders: de geest der Europeesche literatuur.
Een aldus opgevat onderwijs zou, gegeven aan een Europeesch gehoo den docent
reeds voor eigenaardige moeilijkheden stellen.
Maar men realiseere zich, dat zulk onderwijs gegeven werd aan Oosterlingen: in
het gunstigste geval gretig om te leeren, maar met van huis uit andere begrippen en
met een andere esthetiek dan welke de Europeesche literatuur beheerschen.
Hearn wist dit. En daarom is voor ons ook zoo buitengewoon verrassend wat hij
in zijn openings-college daarover opmerkte. ‘The Insuperable Difficulty’ is de titel
van de eerste zijner ‘Interpretations’, waarin hij ongeveer het volgende zegt:
De groote moeilijkheid voor een Japanner om Europeesche letterkunde te
waardeeren, en voor een Europeesch leeraar om die letterkunde aan Japanners te
doceeren, ligt in de fundamenteele afwijking der positie van de vrouw, in het Westen
en in het Oosten.
De vrouw neemt in het Westen een plaats in, die met eenige opzettelijke
overdrijving door Heam genoemd wordt: ‘a Godlike’. ‘Woman is religion’. De vrouw
wordt ontzien, aangebeden, boven het manlijk geslacht gesteld. De verhouding der
sexen is een ‘romantische’.
De Europeesche literatuur, die bijna geheel aan de sexenverhouding, aan de ‘liefde’
haar motieven ontleent, kan moeilijk begrepen worden door een Oosterling, in landen,
waar de sexenverhoudingen zooveel minder ‘romantisch’ zijn, waar ‘liefde’ een
ander sentiment beteekent, en in Europeeschen zin zelfs onbekend is.
Een Japanner, die dit niet weet, zal altijd tegenover de Europeesche
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literatuur een vreemde blijven. Voor hem zal zij een taal spreken, die hem overdreven
sentimenteel moet toeschijnen, haar problemen zullen voor hem futiele verwikkelingen
blijven.
Het is per slot, zegt Heam, een rasverschil, die de beschaving der beide
hemelstreken voor elk der beide rassen zoo moeilijk toegankelijk maakt. En in zijn
verdere voordrachten zal men dit gegeven herhaaldelijk terug zien keeren.
Dáár heeft hij tevens gelegenheid enkele andere moeilijkheden voor den Japanner
weg te strijken. De natuur b.v. speelt in onze Europeesche letterkunde een geheel
andere rol dan in de Japansche. De omringende dieren- en plantenwereld is voor den
Japanner een andere dan voor den Westerling. De ‘roman’ is iets speciaal Westersch,
het ‘drama’ der moderne letterkunde eveneens.
Wanneer men dit alles wèl in 't oog houdt, zal de lezer der ‘Interpretations’ een
steeds groeiende bewondering krijgen voor Heam's uitleggingen. Zijn parafraseeringen
van Herrick's verzen, van Blake, van Shelley, lijken op 't eerste gezicht wat nuchter
en elementair. Maar wanneer de lezer zich hier aan Hearn weet over te geven, wordt
het een fijn-diepzinnig spreken over onze Westersche literatuur, dat voor ons
misschien van nog grooter charme is dan het voor Hearn's toehoorders ooit geweest
kan zijn.
En zóó zijn deze ‘Interpretations’ niet louter ‘things Japanese’: wat curieus en
onwennig en ook daardoor aantrekkelijk. Dit zijn dingen, die van ons, van het Westen,
zijn.
Hearn zelf was zich bewust, dat zijn voordrachten het meerendeel zijner Japansche
studenten voorbijging. In een zijner brieven zegt hij het onomwonden, dat het jonge
Japan hem veel meer toegankelijk bleek voor de materieele Westersche beschaving
dan voor de idieële. Het nieuwe Japan is een Japan van realiteiten.
Natuur-wetenschappen, techniek, rechtsstudie voeren het veiligst en snelst naar een
materieel verzekerd bestaan in een land, dat zich de concurrentie oplegde met het
Westen. Hearn heeft zelf gevoeld, dat zijn invloed op het Japansche denken der
jongere generatie van intellectueelen maar gering kon zijn.
In zijn laatste levensjaren leeren wij een ander man kennen dan den vluchteling
naar het Oosten. Het is een geslaagd man, een beroemd man.
Tòch een gedesillusioneerd man.
Hearn wilde terug naar het Westen. Het Westen riep hem, geheimzinnig als een
oud, ongestild verlangen.
Kort vóór zijn sterven lagen plannen tot uitvoering gereed voor een serie lezingen
aan Amerikaansche universiteiten. Herhaaldelijk spreekt Hearn als zijn innigste
wensch uit, dat hij voor zijn zoon een opvoeding in
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Engeland zal kunnen bekostigen. Oude familierelaties worden opnieuw aangeknoopt.
Hij voelt behoefte op te teekenen wat hij zich van zijn bleeke kindsheid nog vaag
herinnert...
Nu ligt ook zijn rijpste letterkundig werk voor het Westen open, en daarmede lijkt
wel voldaan aan Hearn's eigen, laatsten wil.
H.E. GREVE
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Dramatisch overzicht.
Wijzen en Dwazen.
Wanneer een instelling als de Koninklijke Vereeniging ‘Het Nederlandsche Tooneel’
niet schroomt een zóó grove en smakelooze klucht als ‘Wijzen en Dwazen’ van een
heer Benima op te voeren, dan belet ook niets haar meer om tafeltjes in de zaal te
plaatsen, een overeenkomst aan te gaan met den heer A.P. Scheltema en het rooken
in de hand te werken. Misschien dat in een atmosfeer van potverteeren, versch bier
en sigarendamp geestigheid van dit allooi tot haar volle recht kon komen.
Wanneer men met nadrukkelijkheid vraagt om Nederlandsche tooneelstukken aan
de directies van Nederlandsche tooneelgezelschappen, dan bedoelt men niet dat alles
- rijp en groen - door Nederlanders geschreven maar opgevoerd moet worden. Een
goede vertaling blijft altijd aangenamer dan een slecht oorspronkelijk werk. Maar
niemand gelooft dat in ons land niets beters en deugdelijkers geschreven wordt dan
deze proeve.
Zelfs indien men het noodig oordeelde, dan zou het nog heel moeilijk zijn om een
inhoud van dit stuk weer te geven, omdat het geen inhoud heeft. Het is een
opeenvolging van onsamenhangende anecdotische scènes, die niet geestig zijn. Men
kan ook de personen niet nader aanduiden omdat het geen menschen zijn. Er is een
úitgever, die Van Loon heet, en die, zooals dat aan uitgevers in stukken als dit pàst,
aartsburgerlijk en onbetrouwbaar is, een domme uitbuiter van zijn auteurs. Verder
zijn er nog een vrije vrouw, een ritmeester, een journalist en een dichter Sassang (ja
heusch: Sassang). Deze zijn gezamenlijk weggevlucht uit een oude jaargang van de
Fliegende Blätter. Men herinnert zich deze typen van uit de wachtkamer van den
tandarts. En wat zij hier zeggen is éven guitig als de mopjes, die in het voortreffelijk
orgaan dat ik citeerde, onder de plaatjes afgedrukt staan.
Al deze figuren behooren echter slechts tot het bijwerk. Hoofdpersoon is de zoon
van den onbetrouwbaren uitgever. Casper is aviateur en bovendien de nar, die
gecenseerd wordt in zijn dwaze grollen alle diepe waarheden van Benima's
levensbeschouwing te openbaren.
Const. van Kerkhoven Jr. was - de hemel weet wat hij op zijn kerfstok heeft veroordeeld tot dezen rol. En hij deed zijn uiterste best om werkelijk nog een schijn
van menschelijkheid en innerlijk leven te geven aan deze kruising van een
kermisclown en een appelsienenkarphilosoof. Het is een verdienste van den acteur
dat hij begrepen heeft dat er van deze
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klucht alleen nog iets - hoe weinig ook - te redden viel, wanneer hij tusschen al zijn
springen en draaien door e v e n een ècht en sober gevoel deed uitschijnen naar buiten.
Maar het is hem en zijne beklagenswaardige gezellen niet gelukt dezen avond voor
onze herinnering te bewaren. Het blijven drie verloren uren.

Triplepatte.
In Frankrijk is het boulevardtooneel geheel verindustrialiseerd. En zoo komt het
herhaaldelijk voor dat een jong schrijver met een idee naar een befaamd meester
loopt om hem een samenwerking voor te stellen. De befaamde meester leest het
project en als het hem bevalt aanvaardt hij het aanbod. Dat wil zeggen dat hij het
stuk van den jongen schrijver wat op en bijwerkt, zijn invloed en naam gebruikt om
van een goede directie goede voorwaarden af te dwingen en van de tantièmes het
leeuwendeel in de wacht sleept. Ik stel mij voor dat André Godfernaux aldus naar
Tristan Bernard gekomen is; dat Tristan Bernard aldus het ontwerp van André
Godfernaux zal hebben op en bij gewerkt en dat de beide auteurs genoegelijke
avondjes zullen hebben doorgebracht met het verdeelen van de buit.
Het schrijven van tooneelspelen als Triplepatte is een bedrijf als een ander. Met
kunst heeft het weinig te maken. Maar het stuk is daarom niet minder opwekkend
en amusant. ‘Wat is hierin van Tristan Bernard?’ vraagt men al dadelijk. Een aantal
onverwachtsche wendingen in het gesprek zijn zeker van hem. Maar bovendien
herkent men hem in den figuur van den Graaf de Houdan. In alle stukken van Tristan
Bernard komt een Graaf de Houdan voor. Deze wordt altijd, door een samenloop
van omstandigheden buiten zijn wil, in alle mogelijke vermakelijke situaties binnen
geschoven. Hij ergert zich over die dwinglandij van een noodlot dat hem
onafwendbaar schijnt en tegelijkertijd geniet hij zelve van het dwaze der
gebeurtenissen die zich om hem heen kronkelen. Hij is altijd een beetje blasé en een
beetje zwak, tot hij opeens door de liefde gedwongen wordt zijn krachten te
concentreeren tot een bevrijdende daad. Dan neemt hij het werk van het noodlot over
en leidt de gebeurtenissen naar een slot, dat hem zelve en de toeschouwers van het
spel zijns levens bevredigen kan.
Waar anderen de tragiek der zwakheid zagen, geeft Tristan Bernard de
onwederstaanbaren humor van den zwakken broeder midden in het dwaze en
verwarrende leven.
In allerlei gedaanten komt de Graaf de Houdan in het oeuvre van Tristan Bernard
voor. En het prototype van deze figuur is wel ‘Le Captif’, de heer Doublet, die is
ondergebracht op staatskosten naar aanleiding van een aanklacht wegens bigamie.
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Ook Doublet is in de vreemdste situatie gebracht buiten zijn schuld, zonder dat hij
vermoeden had van de dingen die zich om hem voltrokken. Hij is een ‘victime’. Hij
was getrouwd met een vrouw die hem dubbel en dwars cocufieerde. Zij vertrekt en
hij weet niet waarheen. Hij wil scheiden, maar ‘il a horreur de la procédure dès qu'elle
est un peu compliquée.’ Hij hertrouwt. Een anonieme brief: ‘son beaupère a été très
mécontent d' avoir pour gendre un bigame.’ Het huwelijk werd ontbonden en Doublet
zal veroordeeld worden. Hij blijft echter vol van die stille en lieve berusting van een
‘victime’ van Tristan Bernard: ‘On ne pense pas à tous les frais que nous avons, nous
autres bigames. Deux mariages, vous savez, ça vaut un incendie.’
Maar als zijn jonge advocate hem bezoekt en hij haar het verhaal van zijn
wedervaren zal vertellen, kan hij den drang van zijn teeder hart niet weerstaan. Hij
doet haar in de cel een vurige liefdesverklaring:
‘Encore! Mais vous êtes déjà bigame!...’
En hij, tombant accablé: ‘c'est vrai je suis bigame...’ Met een kleine wending komt
de zaak natuurlijk in orde.
Triplepatte - de graaf de Houdan - wordt ook op de zonderlingste wijze in
gecompliceerde situatie's geduwd. Hij leeft gelukkig. Hij is tevreden en ironisch. Hij
wil niet trouwen. Hij wil geen drukte aan zijn hoofd; hij wil geen maatschappelijke
verplichtingen naloopen.
Niettemin verlooft hij zich met de dochter van een nouveau riche, Herbelier,
genaamd de Witte Oliphant. Hoe en waarom weet hij zelf niet.
Hij is weer het ‘slachtoffer’ - le victime. En drie bedrijven met amusante scènes
zijn noodig voor het drijven der Baronnes Pépin, die koppelt uit echte liefhebberij,
Boucherot, de hoofdgeldschieter en mevrouw Herbelier, die snakt naar de
negenparelige gravenkroon voor haar witte oliphantje.
In de vierde acte culmineert de dwaasheid, de Houdan wordt en negligé naar het
plechtige huwelijk voor den maire gesleept. Maar dáár vindt hij van ook het
verlossende woord - eindelijk het definitieve woord: ‘neen’. In het vijfde bedrijf
komt alles dan weer ‘in orde’. En de klucht eindigt in een idylle, waarom ook niet.
Men moet van alles de juiste maat weten te vinden om een gerecht smakelijk en
digestief te bereiden.
Men kan een stuk als dit ‘Triplepatte’, naar ik zeide, niet beoordeelen als een
kunstwerk, en vooral niet als een kunstwerk in den deftigen en degelijken zin die de
Hollandsche ‘letterkundigen’ aan dit woord zijn gaan hechten. Het is dan ook niet
zoo heel veel waard. Het weegt niet zwaar op den geest. Maar men zou iederen dag
een schietgebedje willen wagen opdat de hemel onzen tooneelschrijvers zóó veel
geest en zóóvee jeugdige, bruisende, dartele levenskracht wilde toezenden. En al is
dit stuk niet opentop Bernard, het is met dezen schrijver als met Albert,
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de kelner uit het Cafétje; ‘...il finit toujours par venir.’ Zelfs in zulk een zwak geheel
herkent men telkens weer de hand van den voortreffelijken verteller der ‘Amants et
Voleurs’, die de eenige is de traditie van Georges Courteline - zij het dan als navolger
- voortzet.
De voorstelling van het Nederlandsch Tooneel liet alles te wenschen over. Gimberg,
die toch op zijn tijd een voortreffelijk acteur is, speelde den Houdan ongelijkmatig.
Deze figuur veranderde in den loop der gebeurtenissen van gedaante, waardoor veel
van het ‘type’, zooals dat bij Bernard telkens een hoofdrol speelt, verloren ging.
Naast hem was Mari van Warmelo in zijn kleine rolletje van Herbelier, voortreffelijk.
Hij heeft werkelijk in zich dat ondefinieerbaar comische dat de menschen van Tristan
Bernard aangeboren is.

Het Intieme Tooneel.
Er is een levensliederen-ziekte. Nu kennen wij ook een eenacter-manie. Het
Centraal-theater in Amsterdam is een haard van de besmetting. Zelfs Royaards werd
aangetast. Maar voor hem schijnt het gevaar op het oogenblik geweken.
‘Het Intieme Tooneel’ heeft nu gedebuteerd met voordrachten en de gebruikelijke
eenbedrijfjes. Leiders van het nieuwe gezelschap zijn Adolf en Frits Bouwmeester,
jonge acteurs en met qualiteiten. Adolf speelde de rol van Jean-Jacques de Bruin,
bassist, in ‘De Oost-Indische Compagnie’. Hij deed dit zéér levenslustig en
zuiver-typeerend. Hij is, hier, in ‘Een Pathologisch Geval’ als psycholoog van de
moderne richting (‘dat is nu mìjne therapie’) aldoor grappig zonder grove effecten,
en hij bleef fijntjes ook' al chargeerde Mevrouw Pine Belder ook nog zoo luidruchtig
haar rol van Monica zijne vrouw. Frits Bouwmeester is in ‘Een Liefdesverklaring’
(Bataille) een aardige Engelsch-man, dom en schutterig. En men mag Hettij Beck
niet vergeten want zij is een levendig, charmant en geestig actrice, die heel lieve en
expressieve oogen heeft.
Maar wat baten al deze krachten, wat baten ijver en goeden wil, als men zóó weinig
litteraire beschaving en zóó weinig goeden smaak bezit dat men een programma als
dìt voor zijn entrée in de tooneelwereld kiest. Als men de moeite neemt goed te
zoeken dan zijn er toch waarlijk wel geestiger dialogen te vinden dan deze van Henry
Bataille, Richard Oswald en ‘Beda’. Ik noem de namen van Georges Courteline,
Tristan Bernard, Jules Renard, Sacha Guitry.
En een voordracht als ‘Pierrot's Vlucht’ is wel een heel onaangenaam exempel
van een heel onaangenaam genre: het sentimenteele en ‘levenstragische’ ueberbrettl
à la von Filitz.
GRESHOFF.
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[Oktober]
Faust.
Tweede Deel.
(Vertaling van Nico van Suchtelen).
JONGE WAGENMENNER.
Sta!
Rossen, remt de rappe vleugels,
Luistert naar gewende teugels.
Rustig volgt mij, uwen meester,
Stormt vooruit als 'k u begeester.
Laat ons deze zalen eeren;
Ziet, hoe kring om kring, zich meeren
De bewondraars te allen kant.
Op Heraut! om naar uw trant,
Eer wij weer van hier verdwijnen,
Te verklaren hoe wij heeten,
Wat wij allegorisch schijnen;
't Is uw taak, gij moet het weten.
HERAUT.
Namen moet 'k u schuldig blijven,
Eer nog kon ik u beschrijven.
JONGE WAGENMENNER.
Zoo probeer 't.
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HERAUT.
Om te beginnen:
Schoon zijt gij en nog jong van zinnen.
Halfwassen knaap nog maar, ofschoon de vrouwen
U gaarne voor volwassen zouden houwen.
Ge lijkt mij een toekomstige viveur,
Zoo'n echt verleidlijke charmeur.
JONGE WAGENMENNER.
Dat klinkt niet kwaad, ga zoo slechts voort.
Verzin maar zelf des raadsels dartel woord.
HERAUT.
Wat donkere oogenflits, wat nacht van lokken,
Vervroolijkt door 't juweel ornaat!
En welk een sierlijk-los gewaad
Vloeit van uw schouders tot uw sokken,
Met purperzoom en goudbrocaat!
Men mocht u best een meisje schelden;
Maar zoo ge ook thans tot wel en wee
U bij de meisjes zoudt doen gelden,
Zìj leerden u toch 't a b c.
JONGE WAGENMENNER.
En deze, die in praal en pracht
Hier boven op den wagen troont?
HERAUT.
Een koning lijkt hij, rijk en zacht;
Wel hem, wien zijn gena beloont!
Die hoeft voortaan naar niets te streven;
Zijn blik speurt dad'lijk waar iets faalt;
Zulk rein geluk schenkt hem het geven
Dat hij naar grooter niet meer taalt.
JONGE WAGENMENNER.
Bij deze lofspraak mag 't niet blijven,
Nauwkeurig moet ge hem beschrijven.
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HERAUT.
Voor zulk een adeldom bestaat
Geen woord. Doch zie dat frisch gelaat!
Hoe onder tulbands tooi zich rondt
De blosse wang, de roode mond;
Hoe weeldrig plooit zijn rijk gewaad!
Wat zeggen van zijn rang en staat?
Een heerscher lijkt hij, wijd befaamd.
JONGE WAGENMENNER.
Plutus, des rijkdoms god genaamd!
In statie komt hij binnen rijden;
Het zal den keizer wel verblijden.
HERAUT.
Zeg van uzelf thans ook het hoe en wie!
JONGE WAGENMENNER.
'k Ben de Verkwisting, 'k ben de Poëzie!
De dichter, die volmaakter leeft
Hoe meer hij van zichzelven geeft.
Ook ik ben onuitputlijk rijk
En stel met Plutus mij gelijk;
Ik, die zijn feesten nog vermooi,
Wat hem ontbreekt rondom mij strooi.
HERAUT.
Wel alleraardigst praat en snoef je,
Maar geef eens van je kunst een proefje!
JONGE WAGENMENNER.
Ziet ge mij met de vingers knippen?
Ziet ge niet ovral glinstring glippen?
Houd vast! een parelsnoer... en hier
Een gouden spang, kam, kroon, tot sier
Van hals of haar! Vlug aan 't verdeelen!
Ringen met kostbaarste juweelen!
Ook vlammen schenk ik nu en dan,
Zoo 'k iets ontwaar dat branden kan.
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HERAUT.
Hoe grijpt en grist de goe gemeent',
Haast raakt de schenker van de been!
Hij toovert siersels uit het niets,
Als in een droom, elk tast naar iets
Dat in de lucht zweeft. - Doch daar zie
Ik nieuw getoover: ieder die
Iets beet heeft komt bedrogen uit;
Wat hij ook grijpt... weg vliegt zijn buit.
Het parelsnoer valt zóó uiteen,
De sul houdt in zijn hand alleen
Een hoopje krabbelende torren,
Die, losgelate', in 't ronde snorren.
Weer andren vlucht'ge vlinders vingen
In plaats van meer soliede dingen.
Zoo'n schelm belooft wel wonderwat,
Maar gouden schijn is heel zijn schat!
JONGE WAGENMENNER.
Wel weet ge, merk ik, maskers aan te konden,
Maar des omhulsels wezen te doorgronden,
Hoort tot 's herauten hoftaak niet;
Dat eischt een blik die scherper ziet.
Doch redetwisten doe 'k niet graag;
Tot u, gebieder, richt ik dus mijn vraag:
(tot PLUTUS).
Hebt ge onder mìjn hand niet gesteld
Uw span, dat als de stormwind snelt?
Men ik 't niet veilig, naar gìj leidt?
Breng ik 't niet, wààr ge ook wijst, altijd?
Wist ik niet steeds op koene zwingen
De palm uw' vijand af te dwingen?
Hoe vaak heb ik voor u gevochten,
En altijd is het mij gelukt;
Zoo de laurier uw slapen smukt,
Heb ìk hem niet met geest en hand gevlochten?
PLUTUS.
Zoo ge antwoord nog van noode acht op mijn vraag
‘Geest zijt ge van mijn geest,’ 'k getuig het graag.
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Naar mìjn zin handelt ge altijd wèl,
Zijt rijker dan ikzelf; ik stel,
Om waardig uwen dienst te loonen,
Dien groenen twijg hoog boven al mijn kronen.
Een waar woord doe 'k u allen hooren:
‘Mijn lieve zoon, gìj kunt mijn hart bekoren.’
JONGE WAGENMENNER
(tot de menigte).
Ziet, hoe mijn hand nu heeft in 't ronde
Haar grootste gaven uitgezonden.
Reeds gloeit op 't hoofd van deez' of genen
Het vlammetje, dat, nauw verschenen,
Van d'een op d'ander overwipt.
Dìe houdt het, genen is 't ontglipt.
Slechts uiterst zelden vlamt het goed
En laait dan op in korten gloed;
Maar dra is 't, bij de meeste liên,
Verdoofd, nog éér men 't had gezien.
VROUWENGEKLETS.
Die ginder, hoog op 't viergespan,
Is wis en drie een charlatan.
En achterop hurkt een hansworst;
Maar zoo van honger en van dorst
Vermagerd als men nimmer ziet:
Wanneer je 'm knijpt, hij voelt het niet.
DE VERMAGERDE.
Blijf mij van 't lijf, walglijk gespuis.
'k Weet best, 'k hoor onder u niet thuis.
Eéns, toen de vrouw nog huishield, ja
Toen heette ik Avaritia.
Toen heerschte er welvaart in 't gezin:
Niets ging er uit, veel kwam er in.
Ik zorgde goed voor kist en schrijn.
En dat zou nù een ondeugd zijn?
Maar sedert zij in latre jaren
Niet meer gewend is om te sparen,
Is het met haar nu zoo gesteld,
Dat zij meer wenschen heeft dan geld.
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De man heeft alles maar te dulden;
Wààr hij zich heen wendt, niets dan schulden!
En wat ze aan 't spinnewiel verdient
Is voor haarzelf of voor een vriend.
Ook eet zij, met haar haatlijk heir
Van vrijers fijn, en drinkt nog meer.
Dit alles sterkt mijn eigen trek
Naar goud; nù ben 'k een man: de Vrek.
VROUW UIT DE MENIGTE.
Laat hem maar vrekken met die spoken,
't Is een bedrieger, leugenaar;
Moet hij de mannen op gaan stoken?
Die zijn genoeg onhandelbaar.
ALLE VROUWEN TE ZAMEN.
Zoo'n stroopop, wacht, ik zal hem raken!
Wat heeft zoo'n martelpaal te dreigen?
Bang zou ons zulk een tronie maken?
Of zulke bordpapieren draken?
Valt aan! we zullen hem wel krijgen!
HERAUT.
Bij mijnen staf! Terug, bedaar!
Doch 'k merk, mijn hulp komt haast te spa.
Ziet, hoe die felle monsters daar
Ruim baan zich breken, om daarna
Te ontplooien 't dubbel vleugelpaar!
Verwoed schudden de beide draken
Vuurspuwend de geschubde kaken;
De schare deinst... leeg is de plek.
(PLUTUS daalt van den wagen af).
Hoe majesteitlijk daalt hij neer!
Hij wenkt... de rappe draken, éér
Men 't weet, hebben zij van den wagen
De schatkist naderbij gedragen
Tot voor zijn voet, met Vrek en al.
Een wonder lijkt heel dit geval.
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Plutus
(tot den WAGENMENNER).
Ge torscht dien zwaren ball st thans niet meer,
Zoo vlieg dan vrij en frank naar eigen sfeer.
Hier is zij niet, waar dwarrelend in 't rond
Een dwaze kermis woelt, verward en bont.
Slechts waar ge klaar in klare schoonheid schouwt,
Uzelf behoort en op uzelf vertrouwt;
Daar waar het schoone en goede alleen verblijdt,
Schep daar uw eigen Rijk... in Eenzaamheid.
JONGE WAGENMENNER.
Ik noem mijzelf uw dierbaarste afgezant;
'k Min u als waart ge mij het nauwst verwant.
Waar gij vertoeft is overvloed, bij mij
Maakt schoonst gewin een ieder rijk en blij.
Menigeen weifelt vaak in 't wisslend leven
Of hij zich u, dan mij, zal overgeven;
Schoon, wie u volgt, een makklijk leven leidt,
En wie mìj dient, geen rust kent noch respijt.
Niet in 't geheim volbreng ik mijne daden;
Eén ademtocht, en reeds ben ik verraden.
Vaarwel, 't Geluk, de Vrijheid gunt ge mij;
Doch fluister slechts, en weer ben 'k aan uw zij.
(af, zooals hij kwam).

PLUTUS.
Nu is het tijd, 'k ontkluister thans mijn schatten;
De sloten tref ik met 's herauten staf.
Ziet, wat deez' bronzen ketels al bevatten!
In 't gouden bloed golven er op en af
Halsketens, kronen, ringen... hooger zwelt
De heete stroom, waarin de staf schier smelt.
AFWISSELEND GESCHREEUW DER MENIGTE.
O ziet toch, ziet, hoe 't goud hier welt!
De kist is al reeds boordevol
Van gouden vaatwerk, dat tot geld
Versmelt in stapels, rol op rol.
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Dukaten dansen, wel gemunt,
Het best wat ge begeeren kunt;
Niets dat zoo diep ons hart ontroert...
Daar rollen ze al over den vloer!
't Wordt u geboden, pak maar aan;
Buk, en ga schatrijk hier vandaan.
Wij andren, met vereende kracht,
Wij slepen den koffer in de wacht.
HERAUT.
Gij dwazen, halt, wat moet dat daar?
Een camevalsgrap is 't toch maar!
Vanavond valt hier niets te halen.
Goud, waant ge, zou men u betalen?
Speelpenningen zijn, lijkt het wel,
Voor u te veel zelfs bij dit spel.
Onnoos'len, moet een aardige schijn
Weer dad'lijk plompe waarheid zijn?
En wat voor waarheid! Doffen waan
Vat ge bij 't kleinste slipjë aan!
Vermomde Plutus, maskerheld,
Sla toch dit volk eens uit het veld.
PLUTUS.
Uw staf is daartoe welbereid,
Leen hem mij slechts voor korten tijd.
Ik dompel hem in 't gloeiend sop.
Welaan, gij maskers, past nu op!
Hoe 't bliksemt, spet en vonken sproeit!
De staf is alreeds rood gegloeid.
Wie te dicht bij komt wordt door mij
Gebrandmerkt zonder medelij.
Nu vang ik mijnen rondgang aan.
GESCHREEUW EN GEDRANG.
O wee, het is met ons gedaan. Ontvluchte wie nog vluchten kan Terug, terug daar achteran. 'k Voel heete spatten in 't gezicht. -
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Mij drukt de staf met gloei'nd gewicht. Verloren zijn wij altegaar. Terug, terug, vermomde schaar! Terug, terug, zinloos getier. Had ik maar vleugels, 'k vloog van hier. PLUTUS.
Reeds is de kring terug gevloeid,
En geen, geloof ik, werd geschroeid.
De menigt' wijkt;
Het is bereikt.
Maar 'k trek, tot meer beveiliging,
Rondom mij een onzichtbren kring.
HERAUT.
Ge hebt een heerlijk werk volbracht;
Hoe dank ik uwer wijsheid macht!
PLUTUS.
Edele vriend, nog wat geduld;
Er dreigt nog allerhand tumult.
VREK.
Zóó kan men veilig en gerust
Deez' kring genoeglijk overschouwen;
Want altijd staan toch 't meest vooraan de vrouwen,
Op snoepen en begluren steeds belust.
Verdord ben 'k toch niet gansch en al Een mooie vrouw is altijd mooi En heden, nu 't mij niemendal
Kan kosten, doe ook ik een goeden gooi.
Maar wijl in dit te vollë oord,
Toch niet eens ieders oor mijn woorden hoort,
Beproef ik listiglijk - 't zal mij wel lukken Mij pantomimisch duidlijk uit te drukken.
Hand, voet, gebaar, kunnen mij hier niet baten;
Ik moet een grapje voor mij spreken laten.
Als vochte klei zal ik het goud hanteeren,
Tot alles kan men dit metaal boetseeren.
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HERAUT.
Wat voert die magre zot toch uit?
Weet dan zoo'n staak wat geest beduidt?
Hij kneedt het goud tot deeg en pap,
Het wordt onder zijn handen slap.
Maar hoe hij 't perst en balt en wrocht,
't Blijft altijd toch een wangedrocht.
Nu houdt hij 't aan de vrouwen voor;
Zij vluchten, schreeuwende als in koor,
Met verontwaardigde gebaren.
Hij schijnt zich duidlijk te verklaren.
Ik vrees haast dat hij zich vermeit
In kwetsing van de zedlijkheid.
Daarbij mag ik niet lijdzaam blijven.
Mijn staf! dan zal ik hem verdrijven.
PLUTUS.
Hij weet nog niet wat ons van buiten dreigt.
Laat met zijn grollen hem betijen:
Niet lang zal hij zich in dit spel vermeien.
Machtig is wet, maar voor de nood zij zwijgt.
TUMULT EN GEZANG.
Het woeste heir, van overal,
Van bergtop en uit bosschig dal,
Onwederstaanbaar schrijdt het aan;
Zij huldigen den grooten Paan.
Zij weten wat geen weten kan,
En dringen door in Plutus' ban.
PLUTUS.
Wel ken ik u en uwen grooten Paan!
Tezamen hebt gij een stout stuk begaan.
Wel weet ik wat nog geen hier weten kan,
En open u gehoorzaam mijnen ban.
Moog' hen een goed geluk geleiden,
Het wonderlijkste kan geschiên;
Zij weten niet waarheen zij schrijden,
Zij hebben niet vooruitgezien.
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WILDZANG.
Gij, in uw opgedirkte kleeren,
't Zijn ruwë, ongelikte beren;
Met hooge sprongen, in galop;
Die treden nog eens potig op!
FAUNEN.
De Faunenschaar
In dartlen dans,
Den eikenkrans
Op 't kroezig haar.
Twee fijn-gespitste luisterooren
Steken uit 't harig hoofd naar voren.
Een stompe neus, een breed gelaat,
Is iets dat bij geen vrouwen schaadt.
Wanneer een Faun zijn knuisten biedt,
Dan weigert de schoonste den dans hem niet.
SATYR.
De Satyr hinkelt achter den stoet,
Met mager been en geitenvoet;
Bij hem is dor en pezig goed.
Gelijk een gems op steilen wand,
Spiedt hij in 't rond naar alle kant.
In vrijheid's sfeer verkwikt alsdan,
Bespot hij kind en vrouw en man
Die zich beneên in damp en smook
Nog knus verbeelden: ‘wij leven ook,’
Terwijl slechts hem gansch ongestoord
De wereld daarboven toebehoort.
GNOMEN.
Nu trippelt binnen der dwergen schaar;
Zij blijven niet gaarne paar bij paar.
In mossig kleed, met lampjes hel,
Bewegen zij door elkander snel,
Elk met zijn eigen taak vervuld;
Als lichtende mieren, vol ongeduld,
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Wriemlen bedrijvig zij heen en weer,
Te kris en kras, in kom en keer.
Den goeden kabouters na verwant,
Als rots-chirurgen ree ter hand,
Zetten de bergen wij kop op kop;
Hun adren leevren ons volop;
Wij storten 't metaal in overvloed
Te hoop: ‘Glück auf!’ is onze groet.
Wij zijn van harte welgezind,
Zijn aller goede menschen vrind.
Toch halen wij het goud omhoog
Opdat men stelen en koppelen moog';
Verschaffen 't ijzer aan den man
Die 't best zijn broeders moorden kan.
En voor wie drie geboden veracht,
Zijn d'andren evenmin van kracht.
Dit alles is niet ònze schuld;
Hebt dus, als wij, nog maar geduld.
REUZEN.
Wij, wildemannen bijgenaamd,
In 't Harzgebergte welbefaamd,
Komen hier naakt, in volle kracht,
Allen van reuzegroot geslacht.
Een pijnstam in de vuist, omgord
De lendnen met het ruigste schort,
Gevlochten van ruw rijs en blad:
Een lijfwacht als geen paus ooit had.
NYMPHEN.
(in koor den grooten PAAN omringend).
Daar komt hij aan!
Natuur en heel 't
Heelal verbeeldt
De groote Paan!
Gij dartelsten, wilt hem omgeven,
In speelsche rondedans omzweven.
Want, ernstig, en goed bovendien,
Wenscht hij elk wezen blij te zien.
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Onder den koepel, klaar en blauw,
Blijft hij lang wakker, maar al gauw
Ruischen de beken zoete rust,
En 't windje wiegend in slaap hem sust.
En als hij dan sluimert in den noen,
Ritselt geen blaadje meer in 't groen.
De balsemgeur van heilzaam kruid
De lucht vervult, maar geen geluid.
Geen nymph meer viert haar dartlen zin:
Wààr zij ook toeft, zij dommelt in. Maar als dan met geweld'ge kracht
Weer plots zijn stem schalt, onverwacht,
Als knettrende bliksem en zeegebruis,
Dan voelt geen wezen zich meer thuis.
Het heir verspreidt zich in het veld,
In 't slagtumult siddert de held.
Zoo eert, wien ge eere schuldig zijt;
Heil die ons heeft hierheen geleid!
DEPUTATIE DER GNOMEN.
(tot den grooten PAAN).
Waar de glanzende, onvermoede
Ader door de kloven trekt,
Tot de wijze wichelroede
't Rijke labyrinth ontdekt;
Welven wij als troglodieten
Onze woon in donkren grond;
Maar bij daglichts helder vlieten
Strooit gìj mild uw schatten rond.
Hier nu vonden wij zooeven
Een verwonderlijke bron,
Die vanzelf belooft te geven
Wat geen ooit bereiken kon.
Heer, houdt veilig in uw hoede
Wat ùw macht hier bracht tot stand;
Heel de wereld komt ten goede
Alle rijkdom in uw hand.
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PLUTUS (tot HERAUT).
Nu zullen rust en zelfbedwang ons baten,
Wat komt, moeten wij kalm geschieden laten.
Ook anders speelt gij moedig toch uw rol.
Een gruwlijk schouwspel staat ons straks voor oogen;
Men noemt het nu en later koppig logen:
Schrijf gij 't getrouwlijk in uw protokol.
HERAUT.
(den staf vast grijpend dien PLUTUS in de hand blijft houden).
De dwergen leiden den grooten Paan
Ter vuurbron henen, zachtkens aan.
Zij kookt omhoog uit diepsten grond,
Dan zinkt zij neer, het vuur verzwond;
Weer duister spalkt de wijde mond.
Opnieuw welt òp de heete vloed.
De groote Paan tuurt welgemoed
In 't wonder brouwsel daar beneên,
Het paarlend schuim sproeit om hem heen.
Hoe kan hij zulk bedrog vertrouwen?
Hij bukt om 't beter nog te aanschouwen. Doch ziet, daar valt zijn baard er in!
Wie is hij met zoo gladde kin?
Zijn hand verbergt het aan ons oog.
O schrik! de baard ontvlamde en vloog
Brandend terug weer naar omhoog,
Ontsteekt den krans, hoofd, borst en kleed;
Ach, alle lust verkeert in leed!
Elk holt te blusschen naderbij,
Maar niemand blijft van vlammen vrij;
En hoe men om zich slaat en plast,
Te wilder slechts de vuurpoel wast;
Omringd, omlaaid door 't element,
Verbrandt er heel een maskerbend.
Doch hoor ik goed? 't Gerucht gaat rond,
Van oor tot oor, van mond tot mond!
O eeuwiglijk rampzaalge nacht,
Wat hebt gij ons voor leeds gebracht!
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Morgen zal niemand willen hooren
Wat deze nacht ons heeft beschoren,
Toch hoor ik 't schreeuwen te allen kant:
De keizer zelve staat in brand!
O dat iets anders mooglijk waar',
De keizer brandt en heel zijn schaar.
Vervloekt wie hem verleidden, om
In harsig rijs en vlambaar mom,
Te tieren hier in brulgezang,
Tot algemeenen ondergang.
O jeugd, o jeugd, zult ge dan nooit
Uw vreugd tot zuivre maat beperken?
O Hoogheid, Hoogheid zult ge nooit
Reedlijk als oppermachtig werken?
Reeds laait het rijs in vlammen op,
Hoog lekkend met getongde top
De balken die de zoldring schragen;
Het vuur schijnt niet meer te verjagen.
Ten boorde vol is jammers maat;
Geen die ons nu nog redt of raadt.
Een aschhoop van één enklen nacht
Is morgen rijkste keizerspracht.
PLUTUS.
Schrik is thans genoeg verspreid,
'k Ben tot redding weer bereid.
Door den heil'gen staf geraakt
Trilt weer d'aarde, dreunt en kraakt!
Vul, gij wijdë atmosfeer,
U met koele geuren weer.
Dampenzwangre nevelreven,
Trekt nu nader, blijft hier zweven,
Dekkend dooft dier vlammen spel.
Ruizelkolkjes, warrelwolkjes,
Sluipt en golft en dempt en bluscht,
Brengt het vuurgewoel tot rust.
Vochte, lenigende, kom!
Toovert tot een onweer om
Dezer ijdle droomen spel.
Dreigen geesten ons te schaden,
Dan komt tooverkunst te stade.
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(Lusttuin, Morgenzon. De KEIZER, HOVELINGEN. FAUST en MEPHISTOPHELES, behoorlijk, niet
opvallend, naar de mode gekleed; beiden knielen).

FAUST.
Heer, kunt gij mij dit vlammenspel vergeven?
DE KEIZER
(hem wenkend op te staan).
'k Zou vaker zulk een scherts willen beleven. Ik zag mij plotsling in een vuurgewelf;
Haast leek het mij als ware ik Plutus zelf.
Uit nacht en kolen rees een rots omhoog
Van gloeiend vuur en menig krater spoog
Een wervelzuil van duizend wilde vlammen,
Die flakkerend hun ongewisse kammen
Sloegen tot hoogen koepeldom bijeen,
Die bleef, en toch voortdurend weer verdween.
Door een verschiet kronklender vuurpilaren
Bewogen zich der volkren dichte scharen;
In wijden kring kwamen zij aangeschreden,
Mij huldigend, gelijk zij 't vroeger deden.
'k Herkende dee' en geen' der ommestanders:
Ik leek een vorst van duizend salamanders
MEPHISTOPHELES.
Dat zìjt ge ook, Heer, wijl ieder element
Uw majesteit als onbeperkt erkent.
Om vuur's gedweeheid hebt gij u verbaasd;
Stort u in zee, waar zij 't onstuimigst raast,
En nauw betreedt ge den bepaarlden grond,
Of heerlijk koepelen zich in het rond
Wiegende golven, groen, met purpren kuiven,
Die tot een wondre woon u overhuiven.
Gij, steeds in 't midden, want bij iedre schrede,
Waar gij ook gaat, gaan die paleizen mede.
De wanden zelf verheugen zich in 't leven
Van pijlsnel weem'len, heen- en wederstreven.
Zeemonsters dringen zich rondom dien nieuwen gloor;
Zij schieten aan, maar geen toch mag er door.
Daar spelen, goudbeschubt, kleurrijke draken;
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De haai spalkt... doch gij lacht hem in de kaken,
Hoe zich ook 't Hof bewondrend om u dringt,
Zulk een gedrang heeft u nog nooit omringd.
Doch 't lieflijkste blijft niet van u gescheiden:
Reeds komen dartle Nereïden glijden
Rondom uw koele woon; schuw en ontrust
De jongsten, maar als visschen nieuwsbelust;
De oudren wijs. - Reeds werd het Thetis kond;
Den tweeden Peleus reikt zij hand en mond,
Den zetel straks op des Olympos' top...
DE KEIZER.
In 't luchtrijk houd ik mij maar liefst niet op.
Nog vroeg genoeg wordt zulk een troon bestegen.
MEPHISTOPHELES.
En d'aarde, Heer, hebt ge immers reeds verkregen!
DE KEIZER.
Welk goed gestert' heeft u hierheen gebracht,
Onmiddlijk uit den duizend-eenen nacht?
Gelijkt ge in vruchtbaarheid Scheherezade,
Wees zeker dan van mijn hoogste genade.
Sta steeds bereid wanneer 'k - als af en toe
Gebeurt - een walg krijg van 't aldaagsch gedoe.
MAARSCHALK
(treedt haastig op).
Doorluchtig Heer, nooit dacht ik van mijn leven
Van zulk een heuglijk feit verslag te geven,
Als dit, dat mij te meer verblijdt,
Nu gij er zelf de bron van zijt.
Betaald, voldaan is alle schuld;
De woekerklauwen zijn gevuld.
Verlost ben 'k uit die hellepijn;
Zaal'ger kan 't in geen hemel zijn.
BEVELHEBBER
(volgt haastig).
Vooruit betaalde ik de soldij;
Geen sprake meer van muiterij.
De landsknecht voelt weer frisscher bloed,
En waard en deernen hebben 't goed.
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DE KEIZER.
Hoe aêmt uw borst weer zoo verruimd?
Hoe haastig komt gij, wel-geluimd
't Gegroefd gelaat, hier aangeschreden?
SCHATBEWAARDER
(aankomend).
Vraag het aan hen, die 't groote wonder deden.
FAUST.
De kanselier is 't die 't verhalen mag.
KANSELIER
(langzaam nader komend).
'k Prijs mij gelukkig op mijn ouden dag.
Hoort slechts en leest dit noodlotzwaar papier,
Dat alle zorg verandert in pleizier.
(hij leest voor).
‘Een' ieglijk die dit aanneemt zij verklaard:
Dit blaadje hier is duizend kronen waard;
Hem strekt tot een betrouwbaar onderpand,
Al het begraven goed in 's keizers land.
In 't lichten van dien rijkdom is voorzien,
Opdat de schat terstond tot dekking dien'’
DE KEIZER.
'k Vermoed een zwendlarij, bedrog infaam!
Wie plaatste valschlijk hier des keizers naam?
Is deze misdaad ongestraft gebleven?
SCHATBEWAARDER.
Gij hebt, herinner 't u, hem zelf geschreven,
Eerst dezen nacht. Gij waart de groote Paan;
De kanselier sprak u, en ons, dus aan:
‘Verleen ons, eigen vreugd ten feestlijk teeken,
Het heil des volks door enkle pennestreken!’
Gij deedt het, en door duizendkunstnaars macht,
Werd het verduizendvoud nog dezen nacht.
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Opdat die zegen elk toeganklijk zij,
Stempelden wij maar dad'lijk heel de rij.
Tien, dertig, vijftig, honderd zijn gereed;
Ge weet niet hoeveel goed het allen deed.
Ziet eens uw stad, beschimmeld half voorheen:
Hoe lustig krielt er alles nu dooreen!
Ofschoon uw naam toch lang reeds d'aard verblijdt,
Heeft men hem nooit zóó vriendlijk aangekeken.
Het alfabet werd heden uitgebreid,
Elk wordt nu zalig in dit nieuwe teeken.
DE KEIZER.
Mijn onderdanen, 't leger, 't hof beschouwt
Het als soldij, aanvaardt het voor goed goud?
Hoe 't me ook verbaast, ik moet het wel gelooven!
MAARSCHALK.
Beproef maar niet, ze er weer van te berooven;
Als bliksemvuur heeft zich 't papier verspreid.
De banken openen hun deuren wijd,
En gaarne honoreert men ieder blad
Met goud en zilver, schoon met wat rabat.
Nu gauw den buik in kroeg en winkel vullen!
De halve wereld denkt alleen aan smullen;
'Wijl d'andre helft haar ouden pronk verfraait.
De kramer meet zijn doek, de snijder naait.
Bij 't ‘Heil den Keizer!’ schuimt het in de kelders.
Men kookt en braadt en borden ramm'len elders.
MEPHISTOPHELES.
Wie eenzaam de terrassen afdwaalt, vindt
Daar, kostlijk aangedirkt, het schoonste kind.
Zij lonkt en gluurt begeerig door een kiertje
Van haren pauwenveer naar zoo'n papiertje;
En gauwer dan door geest en woordenkunst,
Koopt men voor geld de zoetste liefdegunst.
Wat zou zij zich met beurs en buidel plagen?
't Biljetje is in den boezem licht te dragen;
Bij minnebriefjes ligt het veilig hier.
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De priester draagt het vroom in zijn brevier.
En de soldaat, om vlugger zich te wenden,
Verlicht met spoed den gordel om zijn lenden.
Uw Majesteit vergeve zoo 'k te klein
't Verheven werk hier voor te stellen schijn.
FAUST.
D'onmetelijke rijkdom, die als dood
Ligt, onberoerd, in uwer landen schoot,
Blijft onbenut. Het wijdst begrip omvat
Een schamel deel slechts van zoo grooten schat.
Verbeelding, in haar steilste vlucht, bereikt
Nimmer wat op die werklijkheid gelijkt.
Toch stellen geesten, waard om diep te schouwen,
In 't grenzenlooze grenzeloos vertrouwen.
MEPHISTOPHELES.
Grooter gemak dan goud en paarlen geeft
Zulk een biljet, men weet meer wat men heeft.
Men hoeft niet eerst te sjachren, bieden, loven,
Om zich met wijn en liefde te verdooven.
Wenscht men metaal: een wisselaar staat klaar.
Dreigt er gebrek: men graaft maar hier of daar;
Bokaal en keten, fluks verauktioneerd,
En het papiergeld, weer geamortiseerd,
Beschaamt des twijfelaars brutalen hoon.
Men wenscht niet anders, vindt het al gewoon.
Zoo blijft voortaan in al des keizers landen
Genoeg kleinodiën, goud, papier, voorhanden.
DE KEIZER.
Zijn hoogste welvaart dankt aan u ons rijk.
Zoo moog'lijk zij het loon den dienst gelijk.
De zorg voor 's lands verborgen schatten zij
U toevertrouwd: géén waardiger dan gij,
Die weet waar alles ligt, veilig en wel.
Wanneer men graaft, het zij naar ùw bevel. Schatmeesters! thans de hande' ineen geleid!
Vervult uw ambt met vreugde en waardigheid,
Nu beide werelden, beneên en boven,
Door hun verbond zoo schoone vrucht beloven.
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SCHATBEWAARDER.
Geen nood dat ik niet willig met hem meega;
Zoo'n toovenaar heb 'k gaarne tot collega!
(af met FAUST).

DE KEIZER.
Laat mij thans 't Hof beschenken man voor man;
Elk zeg' waarvoor hij het gebruiken kan.
PAGE
(aannemend).
Ik leef nu voortaan lustigjes en blij.
EEN ANDER
(idem).
Ik koop mijn liefje kostlijker kleedij.
KAMERHEER
(idem).
Nog fijner flesch, nog meer op mijn gemak!
ANDER
(idem).
De dobbelsteenen jeuken in mijn zak.
BAANDERHEER
(idem).
Mijn slot en land maak ik van schulden vrij.
ANDER
(idem).
'k Had schats genoeg, maar dit voeg ik er bij.
DE KEIZER.
Ik hoopte op lust en moed tot nieuwe daden;
Maar wie u kent, kon wat ge wenscht wel raden.
Ik merk het wel: bij aller schatten glans
Blijft ge, wat ge altijd zijt geweest, ook thans.
DE NAR
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(naderbij komend).
Verleent ge gunsten, gun ook mij mijn deel.
DE KEIZER.
Zoo? Leef je weer? Jij jaagt het door je keel.
NAR.
Die tooverblaadjes... ik begrijp 't niet recht...
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DE KEIZER.
Geloof ik graag, want je gebruikt ze slecht.
NAR.
Nog meerdre vallen... 'k weet niet wat of hoe.
DE KEIZER.
Raap ze maar op, ze vielen je immers toe?
(af).

NAR.
Vijfduizend kronen? Heb ik goed gelezen?
MEPHISTOPHELES.
Tweebeen'ge wijnzak! ben je weer verrezen?
NAR.
Gebeurt mij vaak, maar nooit zoo welgemoed.
MEPHISTOPHELES.
't Is blijdschap dus, die je zoo zweeten doet?
NAR.
Maar ziet dan toch, is 't werklijk goede munt?
MEPHISTOPHELES.
't Verschaft je wàt je maar begeeren kunt.
NAR.
Ik kan dus koopen akkers, huis en vee?
MEPHISTOPHELES.
Wel zeker; biedt, en alles krijg je er mee.
NAR.
Kasteel, park, jacht, vischvijvers bovendien?
MEPHISTOPHELES.
'k Zou jou wel eens als landheer willen zien!
NAR.
Van avond ben 'k de rijkste heer in 't land.
(af).
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MEPHISTOPHELES
(alleen).
Wie twijfelt nog aan 's nars gezond verstand?
Duistere galerij.

FAUST, MEPHISTOPHELES. MEPHISTOPHELES.
Wat troont ge mij naar deze duistre gang?
Is 't niet daarbinnen licht en blij?
Vindt ge in het bonte hofgedrang
Niet kans genoeg tot potsenmakerij?
FAUST.
Ge hebt toch op dien weg, - zijt ge 't vergeten? Voorheen al menig zool versleten.
Ge houdt geen woord, en tracht door draaien
En fraaie praatjes mij te paaien;
Maar ik word aangepord tot daân;
Maarschalk en kamerheer dringen steeds aan.
De keizer wenscht - 't moet dadelijk geschiên Paris en Helena wenscht hij te zien;
Het voorbeeld aller mannen, aller vrouwen,
Wil hij in duidlijke gedaante aanschouwen.
Dus vlug aan 't werk, ik mag mijn woord niet breken
MEPHISTOPHELES.
Dwaas was het om 't lichtzinnig uit te spreken.
FAUST.
Ge hebt er, vriend, niet aan gedacht
Waartoe je kunstjes ons verneêren:
Tot rijkdom hebben we'm gebracht,
Nù moeten wij hem amuseeren.
MEPHISTOPHELES.
Zoo een, twee, drie lukt dat maar niet,
Hier staan wij voor een steiler trap;
Ge raakt aan 't allervreemdst gebied
En maakt daar euvelmoedig nieuwe schulden
Want Helena bezweren is geen grap
Als door 't papieren spook den gulden.
Mijn spokenspinsel, hekserij-verschrikking,
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Kropkeel'ge dwergen stel 'k u ter beschikking.
Maar duivelsliefjes, schoon niet te verachten,
Van hen valt geen heldinnenspel te wachten.
FAUST.
Alweer het oudë, afgezaagde zeuren;
Men moet met u steeds in 't onzekre dwalen;
Gij zijt de vader aller hinderpalen.
Met wat geprevel, 'k weet het, is 't gedaan,
En 'k ben waar 'k zijn wil in één enkle tel.
MEPHISTOPHELES.
Het heidenvolk gaat mij niets aan;
Dat vindt zijn weg naar eigen hel.
Toch ken 'k een middel...
FAUST.
Spreek, en zonder dralen!
MEPHISTOPHELES.
Zoo diep geheim zou 'k liever niet verhalen.
Er tronen in verheven eenzaamheid
Godinnen, buiten ruimte, buiten tijd,
Van hen te spreken is verlegenheid.
De moeders...
FAUST
(verschrikt).
Moeders?
MEPHISTOPHELES.
Hoe? een huivering?
FAUST.
De moeders, moeders... 't klinkt zoo zonderling.
MEPHISTOPHELES.
Dat is het ook. Godinnen, nooit geroemd
Door menschen, en door ons niet graag genoemd.
Naar hun verblijf moogt ge in het diepste delven,
Dat wij hun hulp behoeven dankt ge uzelven.
FAUST.
Waar is de weg?
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MEPHISTOPHELES.
Geen weg! In 't onbetredene,
Nooit te betredene, een weg in 't ongebedene
Niet te verbiddene. Zijt ge bereid?
Geen slot, geen grendel hoeft er opgeheven,
Door eenzaamheden wordt ge rondgedreven.
Hebt ge begrip van ledige eenzaamheid?
FAUST.
Kom, spaar mij dergelijke spreuken,
Hier riekt het naar de heksenkeuken
En naar een lang vervlogen tijd.
Moest ik niet met de wereld eens verkeeren?
Er leegheid leeren en doceeren?
Sprak ik een redlijke overtuiging uit
Dan klonk de tegenspraak nog eens zoo luid.
Ben 'k zelfs niet voor verachtelijke streken
Naar de eenzaamheid, de wildernis, ontweken?
En moest 'k mij, om niet gansch alleen te leven,
Per slot niet aan den duivel overgeven?
MEPHISTOPHELES.
Al hadt gij ook den oceaan doorzwommen,
Het grenzenlooze er aangestaard;
Ge zaagt dan toch nog golf na golven drommen,
Al wist ge u, huiverend, van dood omwaard.
Ge zaagt toch ièts, ge zaagt wellicht verschijnen
Door groene stilten zwervende dolfijnen,
Zaagt wolken trekken, zon, maan en gesterte...
Niets zult ge zien in de eeuwig leege verte,
Den stap niet hooren dien ge doet,
Geen steunpunt vinden voor uw voet.
FAUST.
Ge spreekt als de eerstë aller mystagogen
Die trouwe neophyten ooit bedrogen,
Doch omgekeerd; míj laat ge in 't ledig dwalen
Om daar voor u een grooter kracht te halen;
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Behandelt mij alsof 'k dat katje was
Dat voor den aap kastanjes krabde uit de asch.
Maar 't is om 't even, wie 't volbrengen zal,
'k Hoop in uw Niets te vinden een Heelal.
MEPHISTOPHELES.
Ik maak u vóór gij gaat mijn compliment,
'k Zie hoe terdege gij den duivel kent.
Neem dezen sleutel hier.
FAUST.
Dat kleine ding?
MEPHISTOPHELES.
Vat hem maar aan, en schat hem niet gering.
FAUST.
't Groeit in mijn hand, het bliksemt, licht en gloeit!
MEPHISTOPHELES.
Bespeurt ge reeds wat er mee is gemoeid?
De sleutel zal den juisten weg wel toonen.
Volg hem omlaag, tot waar de moeders wonen.
FAUST
(huiverend).
De moeders! Telkens huiver ik er van.
Waarom 'k dat woord maar niet verdragen kan?
MEPHISTOPHELES.
Slechts de bekromp'ne huivert voor een woord.
Wilt ge slechts hooren wat ge al hèbt gehoord?
U schrikke niets, al klinkt het onbekend,
Ge zijt aan 't wonderbaarlijke gewend.
FAUST.
Maar 'k wil mijn heil niet zoeken in verstarring,
Des menschen edelst erfdeel is verwarring.
Hóe duur hij zijn ontroering moet bekoopen
Het grootsche aanvoelt hij slechts in huivrend hopen.
MEPHISTOPHELES.
Verzink dan thans! Of stijg! kon 'k ook wel spreken,
Dat is hetzelfde. Ontvlucht het eens geboor'ne,
In der ideeën afgescheiden streken;
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Verlustig u in het reeds lang verloor'ne.
Als wolken weem'len zij in dat verblijf.
Den sleutel zwaai, maar houdt hem u van 't lijf.
FAUST
(in geestdrift).
Welaan! hem vattend voel 'k opnieuw mij sterk.
De borst verruimd, óp naar het groote werk.
MEPHISTOPHELES.
Een gloeinde drievoet doet u eindlijk kond,
Dat ge bereikt hebt d'allerdiepsten grond.
Bij zijnen schijn zult ge de Moeders zien;
Dié zit, die staat, een andre loopt misschien,
G'aanschouwt het eeuwig vormen en hervormen,
Van eeuw'gen zin dë eeuwig vaste normen,
Omzweefd door beelden aller creaturen.
Zíj zien ù niet, zij zijn slechts schimfiguren.
Ge zijt in groot gevaar, doch wees niet laf
En schrijdt onmiddlijk op den drievoet af;
Raak hem dan aan met uwen sleutel..
FAUST (maakt een gebiedend gebaar met den sleutel).

MEPHISTOPHELES.
Goed!
Hij volgt u als een trouw knecht op den voet,
En rustig rijst ge omhoog, fortuin helpt mee
En eer ze 't merken zijt ge weer terstee.
Hebt ge hem eenmaal dan hierheen gebracht,
Zoo roept ge held en heldin uit den nacht
Als eerste die die daad durfde bestaan;
Zij is volvoerd, en gíj hebt het gedaan,
En voortaan voor uw magische geboden
Vormen zich uit den wierooknevel goden.
FAUST.
En thans? Wat nu?
MEPHISTOPHELES.
Uw wezen dale neder.
Stamp en verzink! Stamp, en ge stijgt alweder.
FAUST (stampt en verzinkt).
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MEPHISTOPHELES.
Als nu die sleutel hem maar niet dupeert!
Ik ben nieuwsgierig of hij wederkeert.
Hel verlichte zalen..

(KEIZER en VORSTEN. HOF in beweging).

KAMERHEER
(tot MEPHISTOPHELES).
Gij zijt ons nog die geesten-scène schuldig;
Maak voort, want onze Heer wordt ongeduldig.
MAARSCHALK.
Zoo juist nog vroeg Zijn Majesteit er naar,
Uw treuz'len hoont hem, maakt dus alles klaar.
MEPHISTOPHELES.
Juist daarom is mijn helper heengegaan,
Hij pakt de zaak zeer grondig aan;
Werkt met bijzondren ijver, stil
In d'afzondring van zijn gepeizen,
Want wie dien schat, de schoonheid, lichten wil,
Behoeft de hoogste kunst... magie der wijzen.
MAARSCHALK.
Wat ge voor kunsten aanwendt raakt mij niet.
De keizer wil 't... dus zorgt dat hij iets ziet.
BLONDINE.
Eén woord, mijnheer! Nù ziet ge een blanke huid,
Maar ach, hoe ziet ze er in den zomer uit!
Besproeid met honderd roode en bruine vlekken
Die ergerlijkst mijn blanken teint bedekken!
Een middel!
MEPHISTOPHELES.
Jammer van zoo'n heerlijk schatje,
In Mei bespikt reeds als een pantherkatje!
Vorsch-kuit en paddentong gekohobeerd;
Bij volle maan met zorg gedistilleerd,
En als zij afneemt prompt er op gestreken.
De lente komt, de sproetjes zijn geweken.
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BRUNETTE.
Elk schijnt op goeden raad van u te hopen,
Geef mij er ook een: Een bevroren voet
Verhindert mij het dansen en het loopen;
Zelfs kan 'k mij nauw bewegen tot een groet.
MEPHISTOPHELES.
Veroorloof mij een trap van mìjnen voet.
BRUNETTE.
Een teeken, bij verliefden hoog in eer.
MEPHISTOPHELES.
Een trap van mij, kindlief, zegt nog iets meer.
Gelijk hoort bij gelijk, wat men ook lijdt.
Voet geneest voet, zoo is 't met elk orgaan.
Ik hoef hem niet terug... kom naast mij staan.
BRUNETTE
(schreeuwend).
Au, au! die brandt, die kwam niet zachtjes aan!
Een paardehoef!
MEPHISTOPHELES.
Uw kwaal zijt ge erdoor kwijt!
Dans met uw liefste nu maar weer gerust,
Deel heimlijk voetjes uit zooveel 't u lust.
DAME
(doordringend).
Laat mij toch door! Ondraaglijk is mijn smart,
Ziedende woelt zij in mijn diepste hart!
Nog gister zocht hij heil slechts in mijn oogen,
Nu babbelt hij met haar, heeft mij bedrogen.
MEPHISTOPHELES.
Bedenkelijk, maar luister eens naar mij.
Treedt als ge kunt, hem onbemerkt terzij;
Geef met dit kooltje een streep hem op zijn mouw,
Mantel of schouder, gansch naar willekeur,
En in zijn hart voelt hij liefllijk berouw.
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Ge slikt daarna het kooltje door terstond,
Geen wijn, geen water brengt gij aan uw mond,
En hedennacht nog smacht hij voor uw deur.
DAME.
Het is toch geen vergif?
MEPHISTOPHELES
(verontwaardigd).
Wat meer ontzag!
Zóó'n kool vindt ge zoo licht niet weer:
De brandstapel waarop zij lag
Vlamde niet fel genoeg dien keer.
PAGE.
Ik ben verliefd, men houdt mij niet voor vol.
MEPHISTOPHELES
(terzijde).
'k Moet, wil ik luistren, draaien als een tol!
(tot de PAGE).
Ge moet niet op de jongste spekuleeren,
Dë oudren zullen beter u waardeeren.
(anderen dringen op).
Welk een karwei! ze komen me overstelpen;
Straks moet 'k mij nog met waarheid gaan behelpen
De slechtste hulp! Nu komt het er op aan.
O Moeders, Moeders! laat toch Faust weer gaan!
De lichten branden dof reeds in de zaal,
Het hof komt in beweging altemaal;
Achter elkaar schrijden ze in staat'ge rijen
Door lange gangen, verre galerijen
Tot ze bijeen zijn in de wijde hal
Die nauw bevatten kan zoo groot getal.
Tapijten hangen breed uit langs de muren,
In hoek en nis geharnaste figuren;
Niet noodig is hier dunkt me een tooverwoord,
Vanzelf komen de geesten in dit oord.
Ridderzaal. Schemerige verlichting.

KEIZER en zijn HOF zijn binnengekomen.

HERAUT.
Mijn oude taak, het schouwspel aan te konden,
Komen onzichtbre geesten mij verzwaren.
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Vergeefs tracht men uit redelijke gronden
Al dit verward gebeuren te verklaren.
Zetels en stoelen zijn reeds bij de hand,
Den keizer plaatst men recht over den wand,
Op zijn gemak beschouwt hij op 't tapijt
De krijgstooneelen uit een grooter tijd.
Thans zitten allen, Heer en hof, in 't rond,
En bank op bank kringen op d'achtergrond.
Vertrouwlijk dringt er menig minnend paar
In 't scheemrig geestenuur dicht bij elkaar.
En thans, nu allen hebben plaats genomen,
Zijn wij gereed, de geesten kunnen komen!
(Bazuinen)

ASTROLOOG.
Beginne 't spel dan dadelijk! Welnu!
In 's keizers naam, gij wanden, opent u!
Niets let het meer, magie is bij de hand.
't Tapijt verdwijnt, als opgerold door brand.
De muur splijt open, wijkt naar weerszij heen,
Een diep theater lijkt daar opgericht,
Ons overstraalt een wonderbaarlijk licht,
En ìk ga het procenium betrêen.
MEPHISTOPHELES.
(uit het souffleurshokje opduikend).
Op deze plaats verwacht ik ieders gunst;
Inblazing is des duivels redekunst,
(tot den ASTROLOOG).
Gij kent de maat der sterren in hun baan
En zult mijn fluistren meesterlijk verstaan.
ASTROLOOG.
Door tooverkracht verrijst hier voor uw oog
Een oude tempel, forsch van bouw, omhoog.
Atlas gelijk, die eens den hemel droeg,
Rijen de zuilen er, stevig genoeg
Om heel de rotslast veiliglijk te schragen,
Twee konden best een heel gebouw reeds dragen.
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ARCHITEKT.
Dat heet antiek? Ik kan 't niet bijster roemen
Overbelast en plomp zou ik het noemen
Ruw hoor 'k als edel, log als grootsch thans prijzen;
'k Min slanke pijlers die hoogstrevend rijzen.
't Zenith in spitsboog, dàt verheft den geest,
Wie zóó bouwt, werkt ópbouwend allermeest.
ASTROLOOG.
Aanvaard in eerbied ster-gegunde stonden,
Door 't magisch woord worde 't verstand gebonden.
Maar van uit wijdste vert' koom' naderbij
De heerlijke Verbeelding, koen en vrij.
Het stoutst begeerde is 't wat ge thans bestaart...
Onmooglijk is 't, en dus 't gelooven waard.
(FAUST stijgt op aan de andere zijde van het procenium).

ASTROLOOG.
Een toovenaar, in priesterlijk gewaad,
Bekransd, die 't koen begin voltooien gaat.
Een drievoet rijst met hem uit donkre scheur,
Ik meen te ruiken reeds den wierookgeur.
Hij schenkt aan het verheven werk zijn zegen;
Op die manier wordt slechts iets goeds verkregen!
FAUST
(grootsch),
In uwen naam, gij Moeders, die daar troont
In 't onbegrensdë, eeuwig eenzaam woont
En allen toch bijeen - uw hoofd omzweven
Des levens beelden, war, maar zonder leven.
Wat ééns bestond, in heel zijn glans en schijn
Beweegt zich daar, want het wil eeuwig zijn;
En gij verdeelt het, algeweld'ge machten,
Ter tent des daags of voor 't gewelf der nachten.
't Een brengt des levens blijde stroom, het aar
Zoekt en bezweert de koene toovenaar,
Om rijkelijk een ieder, vol vertrouwen,
Het wonderwaardige te doen aanschouwen.
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ASTROLOOG.
Nauw raakt de gloeinde sleutel aan de schaal,
Of dikke nevel overtijgt de zaal;
Dringt alles binnen, golft naar wolken-aard
Gerekt, gebald, dooreen, gescheîn, gepaard.
En, merkt dit meesterstuk der geesten goed,
Muziek verzelt alom dien nevelvloed.
Uit lucht'gen klank welt een Ik-weet-niet-hoe,
Uit alles ruischt een melodie ons toe;
De zuilschacht, en ook de triglyphe klinkt,
'k Geloof haast dat de gansche tempel zingt.
En uit het wierookwaas dat nederslaat,
Treedt nu een jongling, sierlijk op de maat.
Hier zwijgt mijn ambt, ik hoef hem niet te noemen.
Wie kan niet zelf den schoonen Paris roemen?
DAME.
O, welk een glans van bloeiend jonglingschap!
TWEEDE DAME.
Gelijk een perzik, frisch en vol van sap!
DERDE DAME.
Die fijn-getrokken, zoet-zwellende lippen!
VIERDE DAME.
Gij zoudt wel aan dien beker willen nippen!
VIJFDE DAME.
Wat is hij schoon! Hoewel nu juist niet fijn.
ZESDE DAME.
Een beetje hofflijker mocht hij wel zijn!
RIDDER.
'k Herken gemakkelijk den schepersknecht,
Maar voor een prins zijn zijn manieren slecht.
ANDER RIDDER.
Nu ja, half naakt is hij wel schoon misschien;
Maar 'k moest hem eerst eens in een harnas zien.
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DAME.
Hij vleit zich weeklijk neder, ongenood.
RIDDER.
Ge zat wel gaarne veilig op zijn schoot.
ANDERE DAME.
Hij buigt den arm boven zijn hoofd... bekoorlijk!
KAMERHEER.
Zoo'n onbeschoftheid vind ik onbehoorlijk
DAME.
Gij mannen hebt altijd wat aan te merken.
ZELFDE KAMERHEER.
Voor 's keizers oog! Dat doen alleen maar vlerken.
DAME.
Hij waant zich heel alleen. 't Is immers schijn.
ZELFDE KAMERHEER.
Een schouwspel zelfs behoort hofflijk te zijn.
DAME.
Zacht heeft de slaap den schoonë overmand.
ZELFDE KAMERHEER.
Hij snurkt direct. Natuurlijk is 't, frappant!
JONGE DAME
(verrukt).
Wat geur, gemengeld door den wierook is 't
Die mij het hart zoo inniglijk verfrischt?
OUDERE DAME.
Ja waarlijk, diep dringt hij mij in den boezem.
Die komt van hèm.
OUDSTE DAME.
Het is des wasdoms bloesem,
Gelijk Ambrosia in hem bereid
En door den atmosfeer in 't rond verspreid.
(HELENA treedt te voorschijn).
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MEPHISTOPHELES.
Dat is zij! Omtrent hààr ben ik gerust.
Mooi is zij stellig, maar niet wat ik lust.
ASTROLOOG.
Voor mij valt ditmaal verder niets te doen
'k Erken het eerlijk, als man van fatsoen.
De schoone nadert... had ik vuur'ge tongen De schoonheid werd van ouds zóóvaak bezongen Zichzelf-ontrukt wordt elk dien zij bekoorde;
Té hoog begunstigd was wien zij behoorde.
FAUST.
Heb ik nog oogen? Is dan weer diep in
Mijn hart der schoonheid rijke bron ontsproten?
Mijn gruweltocht brengt mij zeldzaam gewin!
Hoe nietig leek mijn wereld, on-ontsloten!
Hoe werd zij, sinds mijn priesterschap weer wijd;
Begeerlijk in haar vaste duurzaamheid!
De kracht tot aad'men zij voortaan me ontzeid
Zoo ik na hààr mij wen weer aan 't gewone!
De schoone schim, die mij reeds ééns vervoerde,
In tooverspiegling zaalg ontroerde,
Een schuimbeeld was zij slechts van déze schoone
Gij zijt het, wie ik 't driften aller krachten,
Al neiging, aller hartstocht smachten,
Al liefde, aanbidding, waanzin brengt ten tol!
MEPHISTOPHELES.
(uit het souffleurshok).
Beheersch u toch, en val niet uit de rol!
OUDERE DAME.
Forsch, welgebouwd, alleen het hoofd te klein.
JONGERE.
Ziet eens zoo'n voet! Hij kon niet plomper zijn!
DIPLOMAAT.
'k Mocht méér vorstinnen zooals zij ontmoeten
Mij dunkt ze is schoon, van 't hoofd tot aan de voeten.
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HOVELING.
Zij nadert hem in arglistige vreugd.
DAME.
Hoe leelijk lijkt zij naast zoo reine jeugd.
DICHTER.
Van hààr stralende schoonheid glanst ook híj.
DAME.
Endymion en Luna... 'n schilderij!
DICHTER.
Precies! Zij schijnt ter aarde neer te zinken;
Zij buigt zich óver om zijn aêm te drinken.
Benijdenswaard! - Een kus - De maat is vol.
DUENNA.
Voor alle menschen! Dat wordt toch te dol!
FAUST.
Vreeslijke gunst dien knaap!
MEPHISTOPHELES.
Kalm, houdt u stil.
Laat toch dat spooksel doen net wat het wil.
HOVELING.
Nu sluipt zij heen, lichtvoetig; hij ontwaakt.
DAME.
Dat dacht ik wel, zij doet of 't haar niet raakt.
HOVELING.
Hij kijkt verbaasd om 't wonder hem geschied.
DAME.
Voor hààr is het geen wonder wat zij ziet.
HOVELING.
Vol gratie wendt zij zich nu weder om.
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DAME.
Ik merk het al, zij neemt hem in de leer.
In zoo'n geval zijn alle mannen dom;
Ook hij denkt zeker: 't was voor d'eersten keer.
RIDDER.
Zij mag er zijn. Ze is vorstelijk-sereen.
DAME.
Zulk een boeleerster! Ik noem het gemeen.
PAGE.
'k Was graag in zíjn plaats zoo met haar alleen.
HOVELING
Wie zou er ooit aan zulk een net ontkomen?
DAME.
Dat kleinood werd in veler hand genomen.
Ook het verguld is taam'lijk afgesleten.
ANDERE DAME.
Van tien jaar af heeft zij zich reeds vergeten.
RIDDER.
Elk neemt van wat zich aanbiedt 't allerbest'.
Ik zou al blij zijn met deez' schoone rest.
GELEERDE.
Ik zie haar duidlijk, maar of zij het ís
Lijkt mij, ik zeg het vrij, nog niet gewis.
Aanwezigheid verleidt tot overdrijving,
Ik houd bij voorkeur me aan beschrijving.
Daar lees ik dan dat werkelijk zij allen
Trojaanschen grijsaards bijster heeft bevallen.
En naar 't mij voorkomt klopt dat hier volkomen:
Ik ben niet jong... toch heeft ze me ingenomen.
ASTROLOOG.
Geen knaap nu meer! Als een stoutmoedig man
Omvat hij haar, die nauw zich weeren kan.
Hoog heft zijn arm haar op, hij is haar baas...
Zal hij haar schaken?
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FAUST.
Wat? Vermeetle dwaas!
Ge waagt... ge luistert niet?... Nu is het wèl!
MEPHISTOPHELES.
Ge maakt toch zelf dit hokus-pokus-spel!
ASTROLOOG.
Eén woord nog maar: ik noem dit schouwspel na
Al wat ik zag de ‘Roof van Helena’!
FAUST.
Wat roof! Ben ik niet hier om 't te verhoeden?
Heb ik deez' sleutel niet in mijne hand?
Hij leidde mij door gruwlen, golf en vloeden
Van eenzaamheden naar dit vaste strand.
Hier vat ik voet! Hier zijn het werklijkheden:
Met geesten wordt hier door den geest gestreden;
Het groote Dubbelrijk wil ik betreden!
Hoe ver ze ook was, hoe kan zij nader zijn?
Ik red haar weder en ze is dubbel mijn!
Ik waag 't. Gij Moeders moet het wel gedoogen,
He, die hààr zag, wordt zij niet meer onttogen!
ASTROLOOG.
Faust, Faust! Wat doet ge!... Zal hij met geweld
Haar grijpen?... Reeds verwaast zij en versmelt.
Hij raakt den jongling met zijn sleutel aan...
Wee ons... een oogenblik, en 't is gedaan!
Ontploffing. FAUST ligt ter aarde. De GEESTEN lossen zich in nevel op).

MEPHISTOPHELES.
(neemt FAUST op den schouder).
Daar hebt ge 't nu! met narren zich beladen
Moet toch per slot den duivel zelve schaden.
(Duisternis. Tumult).

Einde van het eerste bedrijf.
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Nofret, princes van Egypten
door J.W.F. Werumeus Buning.
Anr - an - Anrish was een zanger van Nofret, princes van Egypten, en zie hier de
drie verhalen die hij haar deed op den tocht die haar bracht naar een die haar meester
en gemaal zou zijn: Rahotep, een groot bouwmeester van Senefru, een wijs man,
maar al ouder; die de looze pyramide van Medun bouwen deed..
En hoe hij ze haar, die zijn lief was deed toen zij 's nachts gevlucht waren van hare
tenten en het de nacht was, waarna zij elkaar niet meer zien zouden.
Daar lag een leger lange tenten in den nacht; hun lage vuren gloeiden bij de palmen.
Een lucht van brand woei om hen, en lucht van de dieren die buiten de schaduw
der vlammen samenlagen, gehinnik en donker gesteun van kameelen en het lage
weergalmen van stemmen.
Maar hier, bij het smal schemerend water waar de tenten der vrouwen gesteld waren,
was de stilte diep zooals ze daalde van de sterren en op het gedempt glinsterend zand
was nergens de witte glans van vrouwegewaden en onder de tentvoorhangen zwollen
de lichte gordijnen in donker aan den wind open en dicht.
En bij een tent stak hoog, sidderend uit in den wind de dunne stang met donkere
vorstelijke veerbossen; als een gespietste nachtvogel woeien zij hoog aan den
speerstang, en fladderend joeg hun schaduw langs de gespannen schemer van den
tent op en neer.
In het verduisterde binnen was Nofret de princes en staarde. Een
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vlaag wind woei den voorhang uit: zij zag de diepe lucht vol sterrenbuien, de vuren
achter de boomen en de glinstering van zandige verten.
Zij rilde, tastte om zich naar den waterkan en dronk diep. Toen stond zij recht,
sloeg haar lichte nachtgewaad wild om en zette zich in de open tentdeur, wachtende.
Haar naakte voet woelde in 't losse zand en het zachte glinsteren langs haar smalle
enkels scheen niet af van het zand. Een paard hinnikte; zij rilde, weer. Maar het was
niet de huiverige nachtwind, een greep van angst belette haar hart in stilte te ademen:
zij wachtte. Telkens in spanning luisterende, de galmende stemmen hoorend, meende
zij felle woorden te verstaan en klettering van wapenstaal, maar de wind dempte
weer en haar adem viel diep, wijl haar oogleden zich dichtsloten.
Toen sloeg de schreeuw van een vogel in angst haar oor, en sidderend greep haar
hand in het zand. Die andere schreeuw: een mensch in doodsangst moest niet volgen,
niet, niet, om den wil der goden niet.
De stilte bleef suizelen, het wemelend riet achter haar tent woelde in den nacht.
Ze stond op.
Een klein, snel trillend vogelgeluid floot in het riet, week en lang.
Haar bloed zonk weg en in een snelle vlaag duizelend leven sloeg de angst van
geluk om haar: zij rekte de armen langs het openvallend gewaad en hare lippen
schemerden open, hare borsten schemerden: vermetel in liefde tot waanzin was daar
een dien zij wachtte.
En hij, in het riet, gedoken, zag een lange glanzing, wisselend gewelfd in schemer
en licht; sterk en wild schokte het bonzend bloed in hem, zijn hand lag gekneld om
het dolkgevest en zijn oogen dronken als de mond van een die zeven dagen zonder
water is geweest.
En toen, langzaam, schred na schred haar lijf dragend naar hem, trotsch schenkend
en te trotsch om te vreezen naderde zij, haar voeten kwamen naar hem, glanzig in
het zand, achter haar getresde haar broeiden de ruimten der sterren en haar oogen
zagen neer, sterk, sidderend. Zij sprak niet tot hem, ze liep langs den rietkant waar
die hoog groeide in een wildernis van lotus en schermriet, en eerst toen snel bukkend,
boog zij de halmen open, boog diep er in en haar stem brak in de siddering van zijn
naam.
Bij de tent fladderden, wilder, in een vlaag, de vorstelijke veerbossen.
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Langs het holle stroombed schreden zij over het harde oeverzand, boven hen woelde
het donkere rietscherm tegen de sterren. Zij moesten onder langs de vuren, wier gloed
als een rosse wolk over het diepe zanddal spanden, liederen woeien over in een
slaperigen waanzin, wild en eentonig galmend, toen steeg een donkere stem daarboven
en zong.
Zij zag hem aan: in zijn vermagerd gezicht staarden de sterke oogen en zijn hand
aan haar hand knelde vaster en zachter. Toen drong ze tegen hem en lei haar gezicht
bij zijn hals en fluisterde:
‘Je lied; zelfs zij zingen het.’
Zij gingen verder, het enge water week in een vlak dal, zij waren te midden van
kleine witzandige heuvels die als veel graven samenlagen en hoog aan den gewelfden
dalrand stegen rotsen als een muur naar de sterren. Achter, in hun schaduw, zong
het water.
Zij wilde hem zachts zeggen dien laatsten nacht, maar hij weerde haar af en zij
zaten zwijgend in dat dal, elk met eigen gedachten. Toen werd haar hart, het hart van
een vrouw, trotsch tegen hem in haar liefde en zij zeide, trotsch zooals de eerste maal
dat hij stond voor haar: ‘Vertel, vertel, zijt gij niet een van hen die vertellen?’
Hij bleef stil, even, toen hief hij het hoofd en zag haar aan, hij zeide: ‘Ja, wel ben
ik een van hen die vertellen, een die vertelt.’
En hij richtte zich zittend tegen een zandheuvel en zij hoorde hem in den nacht
beginnen naast haar:
Daar was een vorst die veel steden nam in het zuiden, in wisselend geluk van slagen;
en bij een overval verloor hij een vrouw die hij zeer liefhad. En hij deed haar brengen
in een dal voor de rotsgraven; zij legden haar naakt voor het gezicht der goden en
hij waakte bij haar zooals die daar doen.
Hij stond niet ver van haar, heel den nacht met al zijn wapenen en staarde op haar
lang, dood lijf dat in het zand lag, glad als het zand en van eendere kleur, een volmaakt
glanzender welving in het doode zand.
Toen kwam er een zwakte over hem en maakte zijn handen zwak en de kracht van
zijn beenen, zijn wapenen vielen van hem en hij knielde.
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En toen vloeide zijn liefde uit als een stroom die uit de rotsen de vlakte vindt en van
haar die hij bemind had zonden de goden hem een liefde die zich ver over de aarde
spreidde; zij werd hem een ding van de aarde: een glanzender welving: een die hem
de liefden der aarde geleerd had, zooals hare oogen hem haar liefde leerden, eens.
En toen men in den morgen kwam om haar te dragen in de rotsgraven was zijn
gezicht sterk en bleek en hij ging als een sterk man achter haar en keerde sterk naar
zijn legers, gewapend in al zijn kracht.
En hij ging en streed om de steden der aarde.
En dit is het eerste verhaal.
De nacht bleef over hen, maar de sterren werden wazig als een zwerm visschen in
stroomend diep water. Zij zag een bleekte van zijn gezicht en zijn handen en verder
de hooge donkere dalwanden om hen. Zijn stem ging verder naast haar:
Van denzelfden vorst dit verhaal: in een der steden die hij nam zag hij een vrouw
die haar zeer gelijk was, in oogen en gang van leden en in den dracht van donker
haar: hij zag haar, en zij zag hem aan: toen ging hij, met wilder slag in zijn hart als
vele weken en maanden na haar dood.
En hij liet een der steenhouwers een beeld van haar breken in zeer harden rotssteen,
met de starre oogen die deze had en met de witte mantel die de zijne droeg op den
dag van haar dood, het eendere spel hunner leden dekkend: het beeld werd gesteld
op een troonzetel en zag recht, met sterken blik in de verten langs ieder die voor haar
stond. En als hij deze verlangde in zijn heet bloed ging hij en knielde voor dit beeld:
want hij wilde dat zoo zijn hartstocht breken zou en de slag van zijn hart dichter aan
wanhoop leeren slaan: en zijn beheerschte begeerte werd hem een sterk bezit van
zijn hart.
Een stem in zijn hart was bitter en zeide dat dit alles was wat hij bezat: verlangen
om een die hij niet wilde, en de beeltenis van een beeld. Maar een andere stem, die
van zijn sterk bloed zeide hem dank dat het zoo dienen mocht in macht van een die
geweken was en van dat beeld.
En hij dankte het lot dat hem die andere had doen zien, en deed haar geschenken
zenden, het beeld dienende.
En dit is het tweede verhaal.
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In het riet, achter, bij het water viel een vlaag wind. Een ster verschoot, zij hieven
beiden het hoofd en zij zag er nog naar, toen zijn stem weer ging naast haar.
En een derde verhaal van denzelfden, terwijl de wind opsteekt in het riet.
Hij ging, een jaar na haar dood om den dienst der doode te doen, zooals zij daar
het gebruik hebben. Hij ging langs de huizen der vrouwen en herinnerde zich bij het
water dat daar lag hoe vaak haar stem zacht was geweest als het oeverriet tot hen
ruischte: Maar dien dag was het riet in stoppelen, omdat het herfst was en hij vroeg
een zijner slaven: waar is het riet?
En deze zeide dat het de herfstwind was: de doodswind, die het gebroken had en
de scherpe zeisen die het tot dek zijner huizen hadden neergeslagen; en toen was
daar een van zijn zangers, een van over de zee, en zong hem een lied hoe de zuilen
der tempels in zijn land gebouwd waren als het riet: door menschenhanden en in
harden steen en dat de wind eeuwig zong langs deze zuilen, als de stem der goden.
Toen sloeg een haat tegen alle leven in hem en hij beval dat de stem der goden
nergens zou zijn waar haar stem niet zijn kon: dat men het riet zou neerslaan in heel
zijn land, en de boomen en het heilig woud om zijn tempel en dat men twee steenen
beelden in den wind zou stellen met gesperden mond en daarin geheime
schriftteekenen van doodsstraf; en dat men den zanger zou dooden.
En toen zeiden zijn priesters hem dat de stem der goden toch zou zijn in den wind
over de velden en tegen zijn paleizen: en dat haar stem was in de stem der goden,
zooals alle smalle wateren gaan in de zee en zingen in haar stem.
En hij zat en wist dat het waar was: den zanger zond hij met rijk loon weer over
de zee en bouwde daar bij het huis der vrouwen een huis voor de goden met zuilen
zooals het was in diens land, naar het riet gebouwd in harden steen, en waar de wind
door zingen mocht zooals daar, eeuwig.
En dit is 't derde verhaal, het laatste.
Hij zweeg, langer. En toen schemerde het en zij zag zijn gezicht bleek en zij wisten
dat zij gaan moesten en elkaar niet meer zien zouden. Zij wilde hem zacht zeggen
dat zij ging, maar hij sprak sneller: ‘Daar was geen vorst die dit deed, het waren de
beelden van mijn hart;
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mij is verlangen meer geworden als bezit nu dit zoo zijn moet. En mijn liefde diende
u het laatst in deze beelden; zij zal u verder dienen in verlangen: de goden zullen het
zoo voor mij gewild hebben: een eenzaam hart zingt beter dan een dat tegen het hart
van zijn lief slaat, de beste zangen zijn in stilte na wanhoop gekomen.
En toen zag hij haar niet meer aan maar schreed in den schemer naar de schaduw
waar het water zong in de nauwe steilte tusschen de rotsen; een gebogen man, vast
van tred.
En Nofret ging, een prinses, en stelde haar leven zooals haar volk dat wilde van
haar: maar haar kinderen werden zangers en wilde strijders van verre tochten, in niets
gelijk aan haar meester en gemaal: want zij spaarde alle verlangen dat haar bleef om
hen zoo te baren, naar gelijkenis van een ander.

De bedelaars.
Heer, waar de avond koelte heeft gebracht
en sidderende bladeren na den regen
en deze zwervers weer op de verlaten wegen
te dwalen gaan om 't schuildak voor den nacht.
Heer, waar gij uit genaden van dien nacht
getroond zijt boven maat van eindelooze sterren
en met hun wisselend licht in eene verre
omspanning aardes baan besluit in uwen macht.
Heer, waar gij uit die duizeling van daden,
verwilderde stemmen en wee geklaag
en zieke gebeden en arm gevraag
elk hart in de eigen nis uw wijsheid hebt geraden.
Heer, waar ik na het dorre van den dag
geen hoop meer had op avondregen
en waar ik kalm ben neergelegen
Dank ik u dat ik danken mag.
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Mijn lief, ik ben de droefenis gaan beminnen
omdat geen andere méer uwe oogen had.
En 't was zoo teer verraad voor de verraden zinnen:
uwe oogen waren alles wat ik had.
En droefenis was, als gij waart in mijn leven
want om uwe oogen heb ik haar bemind.
Was zij van u niet liefdes eenigst kind?
Zij was als gij, zij is niet lang gebleven.
En droefenis, mijn lief, ging henen om het smeken
dat zij van u zou laten wat nog was:
eene oude zachtheid, die nog in mijn hart genesteld was
als een oud nest, waarom de takken breken.
En droefenis, mijn lief, heeft mij verlaten,
want ik was nimmer gansch met haar alleen;
mijn lief, mijn lief, ik ben alleen gelaten
zij was als gij, en anders was er geen.
En droefenis, mijn lief, heeft al het oude
gebroken uit de takken van het hart
Waar zijn hare oogen, ùwe bleeke, gouden,
en waarom zwelt genezen in het hart?
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Gedichten
door J. Greshoff.
Nieuwe Morgen.
't Is te vergeefs. De woorden en de daden
Vallen gelijk een pophuid van mij weg
Maar 'k word nog niet de vlinder over heg
En bloeistruik dweerlend langs zijn lichte paden.
Zoo zijn er dagen dat 'k mij nederleg
Naakt als een kind en huivrend uit de waden
Des waans waarom wij allen zoo lang baden:
Een kleurig kleed voor onzen aardschen weg.
Al wat ik schreef en wat ik heb gesproken
Is voor mijn eigen zoeken zonder zin:
De urnen zijn geborsten en gebroken....
En ik sta arm en klein aan 't nieuw begin
Onder den grooten avond weggedoken
Waar ik 't verloorne nog té zeer bemin.

(1910)
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Aanroep.
De jaren van mijn ledige ijdelheid
De dagen van de droomen zonder zin
Zijn weggegleden in den wijden tijd:
Een rookpluim die verijlt de ruimten in.
Niets blijft mij over niets is weggeleid
Geen innerlijke schat geen zielsgewin
- Alleen de kwaal van 't nijpend zelfverwijt Zóó sta 'k alleen en stom aan 't nieuw begin.
En dan mijn schuld nog tegenover u
Die in mij leefde en in mijn levenswerk.
En 'k was: een bonte clown, mijn leven spel.
O, kunt gij blijven in 't geloof juist nù
Waar 'k zelf niet kan: dat ik mij lave en sterk
Aan uw vertrouwen nimmer droge wel.

(1911)
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Op een Bronsje in het Bardo.
Is het Apollo?
Of is het Priapus:
God van den zang
Of de veel-aanbedene God van het Vruchtbare Leven?
Vast is zijn tred
Hij drukt zijn veerkrachtige hiel
Diep in de aarde.
En zijn handen houdt hij vóór zich
Om te grijpen.
En vast te drukken tegen zich aan
Tegen zijn warm wild lijf
Al wat het leven hem toevoert.
Een vrouw?
Dan is het uur der liefde nabij:
En het zal schoon zijn en hevig...
Zijn breede borst zwoegt onder het begeerig aadmen.
Nek vooruit.
Zijn gelaat is naar boven gewend.
En hij kijkt als een triomphantelijk heerscher:
Aarde en hemel béi zijn gebied.
Zijn haren wappren uit in den wind.
Waarheen? Waarheen?
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‘O, 'k wil u volgen
Overal.
Langs uw heerlijke doellooze wegen.
Mijn voeten zullen zijn
Als de uwe snel
En ik geloof
Dat ik dieper nog zal aadmen
Omdat ik zoo mateloos het leven begeer:
O, dat de ziltige lucht van de kustlanden
En de zoete geurige lucht van de hei
En de harstige lucht van de bosschen
Diep, diep dringt in mijn borst
Die hijgt.’
‘Ik wil u volgen
Zonder te rusten
Over heel de aarde waar geen wegen zijn
Door de wouden waar wij paden hakken
Door de rivieren die wij doorzwemmen
Door de moerassen waar wij langzaam waden
Door de open vlakke velden
In tegen den wind.
Regen zal brandende begeerte koelen
En zon daarna
Geeft nieuwen kracht
En nieuw warm verlangen.’
‘Zie zie in de wind
Wappren mijn haren.
De wind is fel aan mijn kloppende slapen,
Maar wij gaan voorwaarts
Door dagen en nachten
Door zomers en winters
Wij gaan heen door alle getijden
En alle atmosfeeren...
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En onze tocht
O onze wilde tocht
Is één trillend
Onverbroken en veelvuldig
Genieten
En gelukkig-zijn.’
‘Zijt gij Apollo, God van den zang,
Of Priapus, die de aarde en de vrouwen
Vruchtbaar maakt en de God is van
Het Nieuwe Leven Ik vólg U...’

(Tunis 1912.)
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Verschijning.
I.
Toen weer de zon ter middaghoogte brandde
De velden huiverend in 't wreede goud
Het rijpend veldwas golfde naar de stranden
Der strakke einders waar de lucht weer blauwt
Verscheen waar 't bosch de schaduwhallen bouwt
Oplichtend tegen 't donker - in de handen
Wat bloeiend onkruid - de eerste vrouw en schouwt
En glimlacht over wijde weeldelanden.
Ik zag haar eenzaam wandlen langs de bloemen
En in haar glimlach las ik een verdriet
Dat zich met vele namen niet laat noemen:
Een stil en blank betreuren van niet-vinden
Na zoeken verder dan het aardsch verschiet
En hooger dan de vrije vlucht der winden.
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II.
‘Zij is aan mij verwant méér dan een zuster
Zij is de spiegel waar ik 't eigen leed
Weerkaatst zie maar dan schooner en geruster
En zuiverder van aangezicht en kleed.’
Ik voelde het klaren in mij steeds bewuster
En zocht het beeld weer dat mij leven deed.
Zij stònd en lachte over 't land... wie bluscht er
Begeerte als vuur maar sneller en zóó heet?
Ik zocht de mauve schaduw van haar glimlach
De éérste rustplaats voor mijn angst en schroom
Van wereld, dood en klaaglijk zelf bevrijd.
Zoo werd het laat... ik zag hoe om de kim lag
Dalend een glanzig purpren hemelzoom
En hooger wacht de schemering haar tijd...
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III.
Ik trok van stad naar dorp van dorp naar stad
Ik voelde langs mij de seizoenen gaan
Zon-dagen en de nachten bleek van maan
Beroerden mij niet op mijn eenzaam pad;
De boomen bloeiend, boomen met een schat
Van rijpend ooft en velden ritslend graan
De schrille winterboomen of een laan
Die bevend lijkt van 't schietend jonge blad
Al wat uit de aarde zich naar boven vocht
Ging ik voorbij blind zonder lach of groet
En aldoor verder waar 'k haar glimlach zocht.
En toen ik aan de verste grens niet vond
Bleef mijn verlangen - o die láátste moed De laatste band die mij en haar verbond.

(1913)

Groot Nederland. Jaargang 15

410

Afzijn.
Wij waren vreemden naast elkaar
En in het zware zwijgen
Dat geen verborgen lied omsluit.
Nu vàlt het schichtige gebaar
Der vreugden en wij nijgen
Gelijk een breekbaar avondkruid.
Gekooid te nauw en al te lang
Ontvliegen mijn gedachten
De leegten waar het lichtloos brandt:
Mijn duiven zijn zoo schuw en bang
En vinden zij in uwe zachte
Ontvangenis hun rust en land?

(1914)
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Afscheid.
I.
Comtesse die uit lust en lieve leugen
Een masker voor uw donkre leegheid kneedt
Wij kunnen 't nù wel weten alle teugen
Der dwaasheid hebben nasmaak van het leed.
Wij weten hoe na iedre roes en nacht
De dag komt met zijn scherp en klaar berouwen:
Die pijn verlicht geen daad of late klacht
Het hart is ziek van angst en doodsbenauwen.
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II.
Uw lichaam ligt met zijn geheim verlangen
Daar blank en huivrend op den warmen grond.
Gij staart en streelt uw borsten en uw wangen
Zijn strak en gloeiend om uw open mond.
De zomermiddag is tè vol van geur.
De wind waait lauw en aaiend langs uw leden
En voor uwe oogen schemert het van kleur
Van angst van pijn van wreede zaligheden.
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III.
Verwacht mij niet ik zal niet bij u wezen
In deze scheemring op 't verwoelde bed
En dezen nacht zult gij het duister vreezen
En uw begeerte die de slaap belet.
En als gij mij behoeft het allermeest
En 't felste haat in 't rillen van uw lusten
Dan ben ik nooit zoo ver van u geweest
En nooit zoo vrij en nooit zoo na bij 't rusten.
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IV.
Dan ben ik zwervend eenzaam en gelukkig
Langs oude wegen weer opnieuw ontdekt.
Mij ligt de wereld open heerlijk nukkig
Volg ik mijn luimen als de dag mij wekt.
En in den avond als mijn jonge zinnen
Doodmoe van geur en beeld - zomergenot Nog één verlangen kennen: 't koele linnen
Dan zie 'k in droom u weer verliefd en zot.

(1914)
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Charles Péguy
door Jan van Nijlen.
De generatie van fransche schrijvers, die aan het einde der XIXe eeuw aan het woord
kwamen, en waarvan Charles Péguy een der meest typische, en zeker de meest
gezaghebbende vertegenwoordiger was, had, naast geheel andere literaire idealen
dan die harer onmiddellijke voorgangers, de symbolisten en de naturalisten, ook
geheel nieuwe maatschappelijke en politieke ideeën. Deze jongere menschen trachtten
- misschien waren zij daarvan niet gansch bewust, en waren hunne gedachten voor
een groot deel het resultaat eener literaire reactie - de literatuur weer op te voeren
tot een hooger geestelijk peil. Zij zagen de noodzakelijkheid in aan de kunst dat
karakter van algemeene menschelijkheid terug te geven en dat harmonieuze evenwicht
tusschen geest en gevoel, die eens de grondsteenen waren van alle klassieke werken.
Het bleek heel spoedig hoe levenskrachtig, hoe geestelijk gezond hunne opvatting
was. Want, hoe vreemd het ook moge schijnen, het is den modernen lezer bijna
onmogelijk geworden met eenige belangstelling een roman te herlezen van Zola of
zelfs van de zooveel fijnere Goncourt's, terwijl sommige boeken, zooals b.v. Adolphe
van Benjamin Constant of Dominique van Eugène Fromentin, waarop de naturalisten
met minachting neerkeken, hem nu nog treffen door hunne echtheid en frischheid.
Welke ook de oorzaken mogen zijn van den spoedigen literairen dood der naturalisten,
zeker is het, dat de klassieke werken, alsook enkele romantische - en in de eerste
plaats Stendhal - der tegenwoordige generatie nader aan het hart liggen en inniger
tot haar spreken dan de werken der
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naturalistische school, die een twintigtal jaren geleden nog zoo jong en zoo modern
leek.
De nieuwe richting werd geen literaire school. Zij ging geen strijd aan om een
nieuwen vorm; zij droomde van geen literaire revolutie. Integendeel, zij trachtte weer
den lang verlaten weg der traditie te bewandelen. Het was een nieuwe geest die zich
openbaarde in werken van den meest uiteenloopenden aard en strekking. En de
literatuur die zij voortbracht werd niet geschapen volgens een vooropgesteld literair
programma, maar groeide logisch en noodzakelijk uit de evolutie der maatschappelijke
overtuigingen waarvoor de schrijvers in die dagen streden.
Ik zei dat Charles Péguy van deze jonge geestelijke beweging een der meest
typische figuren en de meest gezaghebbende vertegenwoordiger was. Daarom zal
eene karakteristiek van Péguy's geest en diens ontwikkeling een vrij juist denkbeeld
vermogen te geven van de mentaliteit en de aspiraties dier generatie van jongere
schrijvers, op wie de directeur van Les cahiers de la quinzaine zulk een grooten
innerlijken invloed heeft gehad.
Charles Péguy werd geboren in Orléans, in 1873. Zijne voorouders waren
eenvoudige boeren. Men heeft er vaak op gewezen hoezeer men in zijn werk de
bijzonderste karaktertrekken van den ouden franschen boerenstand terugvindt: de
koppigheid, de rechtschapenheid, de gezonde zin en eene zekere stugheid des
gemoeds. Daarvan was hij bewust en meermaals heeft hij zich met fierheid, en in
bladzijden van eene doordringende zelfontleding, op zijne nederige afkomst beroepen.
Indien er ooit een geest geweest is, die het natuurlijk produkt was van een ras, een
geest die aan alle zijden gevormd was door de onbewuste macht van het verleden en
door de hoogste deugden der verdwenen geslachten, zonder dat de geringste invloed
van buiten den logischen groei en de harmonieuze ontwikkeling kwam stuiten of
verhinderen, dan was het wel de zijne. Van uit dit standpunt kan men hem alleen
vergelijken met dien anderen genialen ‘boer’ uit het zuiden, den entomologist J.H.
Fabre, den zoon eener arme provencaalsche familie, die niet slechts een der grootste
figuren is der fransche wetenschap, maar een volmaakt vertegenwoordiger der
latijnsche kultuur en een der meest zuivere en klassieke fransche prozateurs der XIXe
eeuw.
Zijne geboortestad was voor de natuurlijke ontwikkeling zijner
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persoonlijkheid een zeer gunstig milieu; van zijne eerste jeugd af was zijn wezen
zoo diep geworteld in die vruchtbare aarde, dat voor hem geen mogelijkheid bestond
een ‘déraciné’ te worden. Hij heeft daar zijne jeugd doorleefd te midden der
eenvoudige menschen zijner familie, die voor hem de band waren tusschen den
modernen mensch, dien hij zich gevoelde, en de oudste tradities van het schoone
land, dat hij zoo liefhad. Hij draagt een zijner eerste werken op aan zijne grootmoeder:
‘à la mémoire de ma grand mère, paysanne, qui ne savait pas lire, et qui première
m'enseigna le langage francais.’ In dat stadje heeft hij, zooals hij later verhaalde in
L'argent, de laatste vertegenwoordigers gekend van het oude volk, ‘l'ancienne France’,
het volk, dat nog die eigenschappen bezat van degelijkheid en burgerlijke deugd, die
ook later den schrijver van Notre patrie tot een der meest typische figuren zou maken
van het herlevende Frankrijk. Dat volk heeft hij niet bestudeerd of intuïtief
doorschouwd, zooals een Balzac dit deed; in hem leefden de geest en de ziel zelve
van dat volk, zoodat hij met alle recht mocht zeggen: ‘Je ne suis nullement
l'intellectuel qui descend et condescend au peuple. Je suis peuple.’ Dit mag men
vooral niet uit het oog verliezen om goed het groote literaire en moreele onderscheid
te begrijpen tusschen Péguy en de letterkundigen eener vorige generatie.
Hij heeft nooit, zelfs niet in de onstuimigheid der jeugd, gestreden om een of ander
literair programma; in den literairen strijd, die toenmaals, zooals in alle perioden van
decadentie, zeer hevig was en voor een jeugdig enthousiasme zeer verleidelijk, heeft
hij geen kracht verspild. De grondige kennis der klassieken was de vaste basis zijner
literaire ontwikkeling. Maar op zijne moreele evolutie hadden eenige ideeële
begrippen der Romantiek een onloochenbaren invloed. Zijn mystiek begrip der
politiek b.v. is zeker, zoo niet in den vorm, dan toch in wezen, van romantischen
oorsprong. De gemakkelijke een brutale bevestiging: ‘l'artiste est un être à part’ die
in de tweede helft der XIXe eeuw eene gemeenplaats was geworden in de literaire
wereld, had voor hem geen zin. Hij was overtuigd dat alle esthetische en politieke
begrippen moesten ondergeschikt zijn aan dit ééne, hoogste ideaal: een volledig
mensch te zijn.
Toen Péguy, in 1900, Les cahiers de la quinzaine stichtte was hij zeven-en-twintig
jaar oud. Hij had reeds eene heele jeugd van
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ernstige studie achter den rug en een aantal jonge schrijvers erkenden in hem een
leider van groote begaafdheid en zeldzame autoriteit. In de woelige dagen der ‘Affaire’
was hij een enthousiaste dreyfusard geweest, en hij ware dit ook gebleven, indien
die benaming niet haar vroegeren zin verloren, en die beweging niet haar vroegere
idealen had verzaakt. Hij was ook een overtuigd socialist, maar evenals het
dreyfusisme stelde de nieuwe sociale leer hem te leur en om dezelfde reden. Wellicht
was deze dubbele ontgoocheling eer te wijten aan zijn vooropgestelde begrip over
de politiek en hare mystiek, dan aan de langzame verwording van ideaal tot
werkelijkheid, van gezonde theorie tot min of meer misvormde praktijk, iets wat een
absolute geest als Péguy als decadentie moest beschouwen, maar zonder hetwelk de
practische beoefening der politiek eene onmogelijkheid blijft.
Zoowel in de politiek als in de literatuur streed Péguy voor een geestelijk leven,
voor eene mystiek. Men kan deze strijd, waarin Péguy de aanvoerder was van een
klein leger hartstochtelijke maar helderziende geesten, beschouwen als eene
onvermijdelijke en noodzakelijke reactie tegen het ruwe materialisme der XIXe eeuw;
maar dan zal men onmiddellijk bemerken dat die reactie het karakter der onbewuste
onstuimigheid mist, die dergelijke bewegingen kenmerkt. Het was een weloverwogen,
koelbloedige strijd, die het best wordt omschreven door den volgenden zin uit Notre
jeunesse: ‘L'intérêt, la question, l'essentiel est que dans chaque ordre, dans chaque
système la mystique ne soit point dévorée par la politique à laquelle elle a donné
naissance.’ Is het dan verwonderlijk dat hij - nadat hem de practische beoefening
der mystiek in de politiek een onuitvoerbaar ideaal is gebleken - terugkeert tot het
oude geloof, waarin de mystiek nog een levende realiteit is gebleven, en waartoe hij
ook gedreven wordt door zijn aandoenlijke liefde voor het oude volk, door zijne
opvoeding en door een atavisme van zoovele eeuwen?
***
In het eerste nummer der Cahiers de la quinzaine las men zijn programma: ‘dire la
vérité, toute la vérité, rien que la vérité...’ Dat heeft hij gedaan, spijts alles en iedereen.
En met eene doordrijvende hardnekkigheid. Die liefde voor de waarheid had, evenals
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al zijne gevoelens en overtuigingen, een mystieken oorsprong; zij was voor hem een
godsdienst die geen afvalligen duldde. Een zijner medewerkers, de dichter François
Porché, schetste met de volgende woorden het doel dat Péguy bij het oprichten der
Cahiers zich voorstelde: ‘Dire ce qui est, et rien de plus; dire ce qu'on sait, et rien
de plus. Poursuivre le mensonge sous toutes ses formes: mensonge politique et
mensonge littéraire, faux esthétisme et démagogie. Ne se laisser arrêter dans cette
chasse par aucune considération de carrière, par aucun égard envers les personnes,
par aucun préjugé de ce respect qui est une connivence et une complicité. Faire bien
son métier, transporter dans le travail intellectuel le goût du bel ouvrage, l'honnêteté,
le scrupule des anciens ouvriers manuels...’ (Mercure de France, 1914). Het lijkt heel
eenvoudig dit programma, en het is best mogelijk dat meer tijdschriftstichters van
zulk een verheven ideaal hebben gedroomd; zeker is het nochtans, dat Charles Péguy
de eenige was die het verwezentlijkte. Bovenmenschelijke moeilijkheden had hij
daarbij te overwinnen, geestelijke en stoffelijke, en gedurende de vijftien jaar dat
Les Cahiers de la quinzaine regelmatig bleven verschijnen was hun bestaan ook even
regelmatig bedreigd. Maar hij gaf zich niet verwonnen. Ergens heeft hij geschreven:
‘Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend’. En hij streed door met
dezelfde koppige volharding die heele reeks van jaren.
Ware hij alleen de geestelijke leider van dit merkwaardige, eenige tijdschrift
geweest, dan nog zou zijn naam van een bijzonder gewicht zijn in de literaire
geschiedenis van Frankrijk in het begin der XXe eeuw. Maar hij was niet slechts de
geestelijke leider, hij was ook het geweten van zijne medewerkers en van zijne lezers.
Voor Frankrijks moreele geschiedenis is, buiten zijn tijdschrift, zijn eigen literair
werk van zulk overwegend belang, omdat de moreele evolutie der generatie waartoe
hij behoorde in de groote lijnen gelijk was aan de zijne, en omdat hij deze zoo eerlijk
en soms zoo brutaal heeft weergegeven in hare verschillende phasen.
In zijne eerste geschriften leeren wij Péguy kennen als een ongeloovige, een
socialist, een collectivist. Deze waren o.a. zijne woorden: ‘Les treize ou quatorze
siècles de christianisme introduit chez mes aïeux, les onze ou douze ans d'instruction
et parfois d'éducation catholique sincèrement et fidèlement reçue ont passé sur moi
sans laisser de traces.’ Dit was toen voor hem eene onomstootbare
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waarheid. Later zag hij in dat het eene onwaarheid was. Dit zeide hij toen. En later
nog was hij overtuigd dat het eene onmogelijkheid was. Ook daarvan gaf hij
getuigenis. De man die in 1900 schreef: ‘Si demain matin je recevais ma feuille de
route pour aller en Chine, sachant comme je le sais ce que les internationaux sont
allés faire en Chine, je refuserais le service militaire, je déserterais,’ was dezelfde,
die in 1906 Notre patrie schreef, en die in 1914 sneuvelde voor zijn land. En toch
sprak hij zichzelven nooit tegen. In 1900 zou hij met evenveel liefde en overtuiging
zijn leven geofferd hebben voor de verdediging zijner collectivistische idealen, als
in 1914 voor zijn bedreigd vaderland. Want steeds was hij, hoe ook zijne gedachten
evoluëerden, een man van de daad, die tot in hare uiterste consequenties eene eenmaal
aangenomen waarheid dorst onder de oogen zien. Hij was geen man van halve
waarheden. Zijne ideeën hebben eene op het eerste zicht zeer groote evolutie
ondergaan, maar de eerlijkheid en de overtuiging, waarmee zij verkondigd werden
en verdedigd, bleven even zuiver en onveranderlijk.
Die evolutie zijner gedachten is trouwens nooit eene revolutie. Het is een logische
groei, eene ontwikkeling, eene verdieping. Zoo was ook zijne bekeering tot het oude
geloof geene omwenteling, maar het natuurlijke heropbloeien van wat nooit in hem
gestorven was. Daarom had hij van alles wat hij geschreven had geen woord te
verloochenen. De mystiek van zijn weergevonden geloof was van dezelfde orde dan
zijne politieke mystiek. Ofschoon hij in later jaren overtuigd was dat deze in de
werkelijkheid nooit zou zegepralen, was hij haar toch in het diepste van zijn hart
trouw gebleven; men zou enkel kunnen zeggen dat zijne vrijheidsliefde, die hare
hoogste uiting vond in zijn republicanisme, zich gelouterd heeft met de jaren en
vaster, juister contouren heeft aangenomen. Hij bleef het type van den echten
republikein, een der laatsten van die stoere, ontembare geesten, die in de oude
romeinsche Res publica den eenig mogelijken regeeringsvorm herkenden voor den
modernen tijd. Wanneer hij zijne eerste Jeanne d' Arc in jeugdig-geestdriftige en
vaag-idealistische woorden opdraagt ‘à toutes celles et à tous ceux qui sont morts
pour tâcher de porter remède au mal universel’; en wanneer hij later (in l'Argent)
getuigt voor die geliefde Republiek zijner vaderen, ‘cette république qui fut une des
deux puretés de notre enfance’, dan spreekt zijn onverwoest-
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baar ideaal één zelfde taal. Het verschil tusschen deze twee uitingen is geen ander,
dan het verschil tusschen het edelmoedige en droomerige enthousiasme der jeugd
en de beschouwende diepte des gemoeds van den gerijpten man.
***
Haast nooit kan men in het werk van Charles Péguy den kunstenaar scheiden van
den moralist. Zelfs zijn meest zuivere literaire arbeid: Eve, La tapisserie de Notre
Dame, La tapisserie de Sainte Geneviève, bevat, naast bladzijden van eene
weergalooze lyrische vlucht, eene groot getal didactische verzen, waarin de moralist
even luid spreekt als de dichter. En even opmerkelijk is het, dat zijne als zuiver
polemiek bedoelde schriften, zooals Un nouveau théologien, L'argent enz. evenzeer
als zijne maatschappelijke studies, geschreven zijn met eene literaire knapheid, een
bewonderenswaardig métier, die de kracht zijner logische en scherpe redeneering
tot haar hoogste punt voeren. Aldus levert dit werk eens te meer het bewijs, dat
geestelijke rijkdom de eerste vereischte is eener sterke artistieke persoonlijkheid,
welke ook de vorm weze waarin deze zich uit.
Péguy bezat eene eigenschap die voor den denker eene groote kracht, maar voor
den dichter eene groote zwakheid is: hij kon van geene gedachte afscheid nemen,
voordat hij haar aan alle zijden had bekeken en onderzocht; van geene beeldenreeks,
voordat hij de de beelden èèn voor èèn had gedetailleerd; van geene waarheid, voordat
hij alle bewijzen en argumenten had uitgeput. Dit is ongetwijfeld zeer
wetenschappelijk en getuigt van eene groote geestelijke eerlijkheid. Maar deze
methode is bezwaarlijk voor een kunstenaar. Deze toch moet een keus kunnen doen
tusschen zijne gedachten en beelden. Dit heeft Péguy nooit gedaan - mag ik zeggen:
niet willen doen? - en verwonderen moet het niet, wanneer men bedenkt, dat het
nooit zijne bedoeling is geweest een zuiver kunstenaar te zijn.
Maar diezelfde eigenschap maakt van hem een polemicus van buitengewone kracht;
niets ontsnapt aan zijn scherpzienden geest en in de ontleding van een tekst blijft hij
ongeëvenaard. Het is vooral merkwaardig, hoe hij elke discussie op een hooger,
algemeener plan te brengen weet, zoodat zijne polemieken na jaren nog niets van
hare algemeene menschelijke beteekenis hebben

Groot Nederland. Jaargang 15

422
verloren. Zij bevatten trouwens zoovele interessante confidenties, zoovele scherpe
ontledingen van des schrijvers geestelijke evolutie, dat zij voor de kennis van zijn
wezen onontbeerlijk zijn. En hoe meesterlijk hanteert Péguy in die bladzijden bijzonder in Un nouveau théologien en L'argent - het scherpe wapen van den humor.
Niet de verfijnde, giftige en soms zeer pijnlijke ironie van den journalist of den
intellectuëele, maar de eenvoudige, gezonde humor van den man uit het volk; en het
onderscheid is niet gering. De zeer korte paragraphen van zulk een geschrift volgen
zich soms in eene oogenschijnlijke wanorde op, maar wanneer men het geheel
beschouwt, bemerkt men spoedig dat er niet een zou kunnen gemist worden, zonder
dat de argumentatie aan kracht zou verliezen. Het gebeurt dat men een geschrift van
Péguy leest tot aan de twintig laatste bladzijden zonder dat men het verband begrijpt
tusschen den titel en den tekst; maar dan gebeurt het ook dat plots eenige zinnen,
soms enkele woorden de verklaring brengen en aantoonen hoe al de voorafgaande
bladzijden de logische schakels vormen van een betoog, waarvan men alleen het
eindpunt niet kon voorzien. Daarom leest men die polemieken met zulk een diep
geestelijk genot.
Zeker is het dat de bekommernis van zijn geest om geen enkele zijde van eene
gedachte onbelicht te laten een grooten invloed heeft gehad op de vorming van zijn
stijl. Hoe men ook over dien stijl moge oordeelen, het is een onbetwistbaar feit, dat
nooit een gereedschap uitgevonden werd dat beter geschikt was om het werk te
verrichten waarvoor het dienen moest, dan de stijl van Péguy om de gedachten van
Péguy uit te drukken. Die stijl is het kleed der gedachte, niet der idee als resultaat
en onveranderlijk besluit eener overweging, maar der levende, zich steeds
vervormende en volmakende gedachte. Zooals de gedachte des schrijvers bij elke
beweging van den geest aan klaarheid wint en juistheid, zoo ook winnen bij elk
bijvoegelijk naamwoord, waarmede hij zijne zich steeds herhalende naamwoorden
versterkt, de zinnen aan duidelijkheid, scherpte en precisie. Het is de stijl van een
moralist die ons van eene waarheid wil overtuigen, en niet de stijl van den kunstenaar,
die eene schoonheidsemotie wil meededen. De koppige wil om te overtuigen, de
angst om niet de minste nuance eener gedachte te laten verloren gaan, geven, door
de talrijke herhalingen van woorden, aan zijne zinnen soms een schijn van zwaarte.
Maar hoe spoedig geraakt
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men niet onder de bekoring van dit solied gebouwde proza, dat soms onverwachte
teederheden heeft en altijd een eigenaardig rythme. Zijn woordenkeus is trouwens
van zulke schoone zuiverheid, en duidt op zulke diepe en fijngenuanceerde kennis
der taal, dat die herhalingen niet aandoen als een stijltruc van den schrijver, maar als
de eerlijke weerspiegeling - wat zij ook zijn - van zijn kalmen en zekeren, maar
levendigen gedachtengang. Hij slaakte eenmaal de verzuchting, denkend aan den
degelijken arbeid der boeren, die zijne voorouders waren: ‘puissé-je écrire comme
ils accolaient la vigne... puissé-je écrire seulement comme ils causaient...’
Eene ontleding van Péguy's dichterlijke arbeid en van zijne verzen-techniek zou
een zeer scherp licht werpen op den bouw van zijn proza, waarvan zijne poëzie als
het ware de logische en supreme bekroning was. Zulke ontleding zou echter eene
afzonderlijke studie vergen. Zijne drie bundels: Le mystère de la charité de Jeanne
d'Arc, Le porche du mystère de la seconde vertu en Le mystère des Saints Innocents
zijn als een groot drieluik van het christelijk leven, hetwelk Péguy ons vertoont in
de persoon van Jeanne d'Arc als meisje, voordat zij ten strijde trekt ter verlossing
van haar vaderland. Als geestelijke schepping zou men dit werk kunnen vergelijken
met die oude ‘mystères’ der middeleeuwen, waarin de naieve folkloristische geest
van het volk zulken grooten rol speelde. Maar dit geldt alleen voor den geest; de
vorm is van eene absolute oorspronkelijkheid. Het is niet het zoogenaamde ‘vers
libre’ dat door zoovele schrijvers van het einde der XIXe eeuw werd misbruikt, maar
een soort van fijn gerythmeerd proza van een prachtigen harmonieuzen klank. Het
is als het ware een overgang van het gespierde, vrije en krachtige proza tot de in
zichzelf gekeerde tucht van het stemmige alexandrijn. Hoe meesterlijk Péguy dien
ouden versvorm te hanteeren weet bewijzen de prachtige inleidende sonnetten van
La tapisserie de Sainte Geneviève, de sonnetten aan Parijs uit La tapisserie de Notre
Dame, alsook het volmaakt zuivere gedicht, dat wel zijn poëtisch meesterstuk is,
Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres, beginnende met de mooi
golvende, van klank zoo volle en van ontroering zoo bevende verzen:
Etoile de la mer voici la lourde nappe
Et la profonde houle et l'océan des blés
Et la mouvante écume de nos greniers comblés
Voici votre regard sur cette immense chappe...
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Men heeft Péguy wel eens het verwijt gemaakt dat hij in zijne Mystères zich uitte in
een gewild naïeven vorm om alzoo het mystisch gevoel der Middeleeuwen te
benaderen. Dit is eene grove vergissing, en om dat te beweren moet men alle gevoel
missen voor de psychische waarde van een vers, die ten slotte toch nooit bedriegen
kan. Degene die hem van gewilde naïeveteit beschuldigen als van een hinderlijk
gebrek, begrijpen wellicht niet dat, moest hunne beschuldiging gegrond zijn, zijne
poëzie daardoor alleen alle waarde zou verliezen. Tusschen gewilde naïeveteit en
bombast bestaat geen eigenlijk verschil: zij zijn beiden even onecht. Wanneer men
dus deze gedichten beschouwt als eene min of meer gelukkige poging om de
aandoeningen weer te geven van den mystieken geest der middeleeuwen, geeft men
blijk weinig van den eigenlijken zin van zijn werk te hebben begrepen. Het is noch
eene historische, noch eene psychologische reconstructie; het is een gebed en tevens
de getuigenis eener geestelijke verwantschap. Maar om dit goed te begrijpen had
men zijn werk niet moeten meten met den gewonen maatstaf dien de gemakzuchtige
kritiek gebruikt voor de dichters van een gewoon en beminnelijk talent. Want de
eigenschap die men talent noemt was Péguy geheel vreemd. Het talent vermooit en
omschrijft; het talent is altijd lief en beminnelijk; het zegt nooit de eenvoudige, naakte
waarheid. Het talent is altijd van een tijd, het is nooit klassiek. Het talent is versiering
en sentimentaliteit; het genie is enkel lijn en zuiver gevoel.
Eve, dat gedicht van bij de achtduizend alexandrijnen, bewijst Péguy's genialiteit.
Schijnbaar is het een chaos. Maar in werkelijkheid heeft het eene hooge geestelijke
orde. Het is eene schepping, en eene schepping duldt geen wanorde. Elke strofe heeft
minstens één woord, dat de kern der volgende strofe in zich verbergt en deze
noodzakelijk maakt. Zoo werd het gedicht een statig gebouw, een rijzende toren
waarvan elke strofe een schorende steen is; geen enkele zit los, geen kan er gemist
worden. Het is geen epos verdeeld in zangen, geen dramatisch poëem in verscheidene
hoofdstukken, aan het einde waarvan des dichters geest zijne vleugelen vouwt om
weer hooger op te stijgen; dat gedicht van bij de achtduizend verzen verschilt ten
slotte niet, wat den bouw aangaat, van een gedicht van enkele strofen. Eve is het
poëem der verwantschap van God en menschheid. Dit was voor een religieuze
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geest als Péguy het opperste onderwerp, de onontkoombare conclusie van al zijn
wijsgeerig en literair streven. Door het onderwerp en door den oorspronkelijken toon
staat dit werk geheel apart in de moderne literatuur. Het is dan ook gemakkelijk te
begrijpen dat de meeste critici, die met groote zekerheid en zelfgenoegzaamheid over
de alledaagsche gedichten en romans schrijven, eenigzins verbluft stonden tegenover
dit strenge en sterke boek, waarop geen enkele klaargemaakte formule, geene enkele
moderne literaire theorie toepasselijk was.
***
Péguy's groote kracht was zijne sterke persoonlijkheid. In de eerste plaats als mensch.
Nog vóór dat hij één woord had geschreven, als jonge student reeds, nog vóór dat
iemand kon vermoeden welk wonderbaar genie in hem verborgen was, kwamen al
zijne vrienden en kennissen onder den indruk van zijn klaren, helderen geest. Iedereen,
die van nieuwe schoonheid droomde en van nieuwe daden op sociaal gebied, herkende
in hem zijn leider. Charles Péguy was hun geweten. En wat merkwaardig is: hij was
het sociaal en literair geweten van jongelieden van de meest uiteenloopende
confessionneele en esthetische overtuigingen. Hij had een moreel gezag dat gegrond
was op eene groote intelligentie, een helder gezond verstand en eene onaantastbare
integriteit. Hoe hij ook werd miskend, hoevele zijner lezers zich ook van hem
afwendden, die hij kwetste door zijne brutale rechtzinnigheid, hoevele vijanden hij
zich ook verwierf door zijne politieke evolutie, zijn gezag op het beste deel der
fransche jeugd bleef onwankelbaar. Een zijner medewerkers aan de Cahiers getuigde
dit toen hij zei: ‘quand il avait dit d'une chose’ c'est bien ‘nous estimions avoir
remporté une belle victoire.’ Zoo vervulde hij den schoonsten rol die aan een
kunstenaar kan zijn gegeven: de voorlichter te zijn en de stem eener enthousiaste
jeugd in den strijd voor haar idealen.
Maar ook als kunstenaar is zijne persoonlijkheid zoo sterk. Wie zijne werken leest,
voelt hoe in elke bladzijde een karakter spreekt, en hoe hij iets bezit van die schoone
geestelijke passie van Pascal om zijne lezers te overtuigen. Dit laatste kan alleen een
hoogstaande geest zich veroorloven. Eene andere karakteristiek van zijn
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werk is de diepe ernst en overtuiging waarmee het is geschreven. De literatuur is
voor hem geen spel; zelfs geen spel van eene hoogere geestelijke orde. Zij is de
arbeid die hem op deze wereld is aangewezen en die hij zich dus verplicht gevoelt
als een goede, gewetensvolle werkman uit te voeren met al de inspanning, de
toewijding en de kennis waarover hij beschikt. Aan deze eigenschap, die het meest
kostbare erfdeel is dat hem zijne voorouders hebben nagelaten, en die de jongere
generaties betrachten als het krachtigste middel om hun land en hun volk te
regenereeren, hadden zijne geschriften hun vèrstrekkenden invloed te danken.
Hij sneuvelde den 5e september 1914. Hij was ten strijde getrokken met denzelfden
eenvoud en hetzelfde plichtsgevoel die al de daden van zijn leven kenmerkten. Hij
schreef toen: ‘si je ne reviens pas gardez-moi un souvenir sans deuil. Trente ans de
vie ne vaudraient pas ce que nous allons faire en quelques semaines...’ En toch waren
zij zeer talrijk de boeken die hij droomde nog te schrijven: voor jaren en jaren had
hij werk. En als laatste daad van zijn leven stelde hij zich voor de dichters der Pleiade,
die hij zoozeer bewonderde, in prachtige drukken te laten verschijnen. Ook dit werk
zou hij gedaan hebben met al de liefde van een kunstenaar en al de kennis van een
vakman. Nu blijft zijne dood de grootste daad, waarvan zijn literaire werk het
onsterfelijke commentaar is. Zoo was tot in zijn tragisch en glorieus einde toe zijn
figuur het volledige symbool van die bewonderenswaardige jeugd, in wier naam
Ernest Psichari hem eens begroet had als ‘le solitaire en qui revit aujourd 'hui l'âme
de la France.’
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‘Vierge-forte’
door O.v.E.
Liefste, in het veilig weten
Van den afstand die ons scheidt,
Wil ik thans mijzelf vergeten
In uw jonge hevigheid.
Wat ik, in het lichte leven,
Als een zwakheid heb veracht,
Mogen nu mijn droomen geven
In het duister van den nacht.
Roerloos, met geloken oogen,
Wacht ik op het oogenblik
Dat ge, naar mij heengebogen,
Mij zult wekken met uw blik.
Zalig in mijn weerloos zwijgen
Blindt mij uwer oogen gloed;
'k Voel uw lippen tot mij neigen
Dat mijn mond ze kussen moet...
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Liefste, in uw sterke armen
Breekt mijn staag verzet aan stuk;
Wil mijn eenzaamheid verwarmen
Tot dit fel-gedroomd geluk!
Mòrgen zal 'k uw mond versmaden,
Onaantastbaar in m'n kracht,
En mijn blik zal niets verraden
Van mijn zwakheid in den nacht.
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Twee spelen.
Door Karel Wasch.
Dr. J.L. Walch. Het Wonder. Lyrisch Toekomstspel. Groot Nederland,
Jan. - Febr. 1915. Dr. J.L. Walch. Mysterie Spel. Groot Nederland, Sept.
1915.
I.
Al talrijker worden in de literatuur onzer dagen de teekenen eener nieuwe
ontvankelijkheid. En nu het ego-centrische der voorgaande generatie althans in begrip
goeddeels is verwonnen, openbaart zich het verlangen naar een beelding van
schoonheid niet langer door hartstochtswil, doch in blanke overgave. Wij beleven
de eerste ijle bloeseming eener nieuwe mystiek. De menschbloem zal weer worden
gezien, vlottende op de onbegrepen stroomingen des diepsten levens en niet louter
in de trotsche voldongenheid der opperst-zelfbeseffende ontplooiing geheven tot
Idool. De kunstenaars der komende aera zullen niet meer allereerst bestreven het
verheerlijken hunner verrukkingen tot een vergoddelijking van het zelf, doch zich
ganschelijk verloren geven aan de mysterie-rijke leidingen des levens, welke hunne
ontroerde oogen in al blanker verklaardheid gaan aanschouwen. Of om een woord
van Tagore te gebruiken: zij zullen delven naar de Parel van het Vormelooze....

II.
Zóó Jan Walch, in wiens oeuvre van den laatsten tijd thans op twee merkwaardige
bereiktheden valt te wijzen. Ik bedoel de beide spelen, wier titels hierboven werden
genoemd. Zij geven voldragen
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- vervulde belofte - wat in verscheidene zijner vroegere sympathieke gedichten was
schuchtere uitbloei of aarzel-teere duiding, zij leiden ons in tot den geest, den
veelzijdig-verfijnden en toch zoo argeloos-direct aanvoelenden, dien wij speuren in
de Vaderland- en Groot-Nederland-kritieken en vooral doen zij ons zien, hoe de
verstvoortgezette begripsuitbouw níet schaadt aan de mystieke verklaardheid van
het gebodene, zoolang zich de maker blijft verlaten - in nederigheid van overgave op de diepste bewogenheid, die hem doordeint. En mochten er nu zijn, die den
wonderen adem, den zang van het onzegbare, welke voor mij opkomt uit dit werk,
niet speuren, doch het houden voor een verfijnde, louter psychologisch
belangwekkende, cerebrale fantaisie, zoo wil ik hun tot voorzichtig oordeelen
aanmanen. En tot inkeer d.i. bereiding in stille ontvankelijkheid. Want zonder deze
zal het niet mogelijk zijn de begripsoverschrijdende werkelijkheid der opkomende
kunst te omvâmen en - gegeven het overwegend-mentale der nog-heerschende
beschaving - zou juist verworpen worden wat de lang-begeerde kiemen voor de
toekomst in zich bergt....

III
Daar is dan allereerst ‘Het Wonder’. De kern van dit spel is een zuivere
begripsontplooiing en psychische beelding van den algemeenen aard des wonders.
Dit wordt hier gezien als het plotseling (d.i. zonder vóóraf verstandelijk- speurbare
aanleiding) vervuld zijn van den hóógsten wensch. Doch daarbij wordt getoond, hoe
dit plotselinge slechts zijn oorzaak vindt in de geesteshouding, welke de omringenden
aannemen tegenover hetgeen geschiedt. Want voor degenen, wier diepste beleving
is een offeren-in-liefde bestaat niet het stokken in tijdelijk vervuld zijn (wonderbesef),
daar géén te blusschen begéérte-drift hen vervoert, maar een ongebroken behoefte
tot volgen der Eéne Leiding. Voor dezulken is alle kosmisch gebeuren schokloos
wonder. Want zij léven in het Land der Liefde. Maar opdat hun ervaren tot verlossing
rijpe voor de onvrijen in het Land der Begeerte, is het noodig, dat het telkenmale
vorm verkrijge voor de zoekers i.c. dat het worde tot symbool. Niet om terwille van
zichzelf aanvaard te worden als verschijning, doch als maning aan het bestaan van
het ééne, vergeefsch-gezochte Land, dat bereikt kan worden iederen dag en
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ieder uur, als slechts het hart weet te ontstijgen aan den waan der begeerten. Van dit
alles geeft Jan Walch in zijn spel een schoone interpretatie. En méér nog. Want
Speranzo, de hoofdpersoon van het drama, de rustelooze zoeker naar
waarheid-en-troosting voor zijn volk, verwerpt het hem geboden liefde-symbool,
omdat hij in begripsvorm aanschouwen wil de Leiding-zelve, als symbool van het
symbool.... Zijn speuren verwaait in het ledige, hij wordt gescheiden van het
zielewezen, dat zijn eeuwige aanvulling is langs den weg der Liefde, eenzaam keert
hij tot de levenden in het Land der Begeerte. Edoch: zwijgende en vervuld van kracht.
Want elke begéérte, die wij volgen, wordt ons vervuld: zij het niet in den vórm,
waarin wij haar zagen.... Speranzo hééft de Leiding aanschouwd, zijn begrip mocht
omvamen zijn gansche taak, géén terugval is zijn keeren, doch een stijging.... De
jongeren gaan hem voor, en zij dragen het symbool. Doch hij die volgt weet, dat
door hém heengaat de vormlooze stuwkracht des Eeuwigen, welke de door den glans
des wonderbekers geraakten zal terughouden van machtelooze aanbidding-alleen en
hen zal voeren op den weg naar de Eenheid.... Tot ook voor hem de vereeniging met
Mediothea géén vliedend wonder meer is, doch durende werkelijkheid wordt in de
onttogenis van het Land der Liefde....

IV.
De gang van het spel is aldus: Vanuit de dorre vlakten van het Klaar Verstand heeft
als een kruistocht plaats van occult-gedrevenen naar het op steile, scherpe rotsen
gelegen Wondere Woud. Ondanks alle wijze voorzorgen heerscht ontzachlijke
droogte. Zooals Voce, de dichter zegt: ‘Het vee is gestorven. Het gewas is gestorven.
De mensch dorst; dorst op zijn wijde, met groote stelselen van drenking doorwebde
aarde.’ En ofschoon geleerd werd, dat het woud zonder heul is, bereidt tóch een
kleine schare zich om er lafenis te zoeken. Eerst Themena, de moeder van Mediothea,
een jonge vrouw en de beminde van Speranzo, welke de wijk had genomen naar het
woud (met zijn leerling Survivio) ná de voldongen overheersching van het Klaar
Verstand. Themena weet niet, wat zij zoekt. Zij is de moeder, die niet meer zorgen
kan. Haar zwerven is vlucht van het lijden der dochter, waarvoor geen baat is.
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Zij weet zich gedreven en getrokken. En op den weg naar het Woud, onbewust door
haar betreden, gemoet haar Voce, ‘Stem der liefde’, de jonge dichter, die de
‘dwaasheid’ der onbegrepen liefde wil, wijl hij de wijsheid van het verstand moede
is.... Zij bereiken Survivio èn Speranzo; Themena smeekt Speranzo om haar dochter
te redden. Zij herinnert hem aan wijsheid en kunde die hij zich wist te verwerven
tijdens zijn omdwalingen over de vlakten. Hij aarzelt. Doch de herhaling van
Mediothea's naam wekt in hem de oude verteedering. Hij gevoelt een geluk ‘in de
lage landen’ te hebben versmaad. Hij wil zich opmaken om Mediothea te redden.
Doch ontwaart, dat zijn kééren naar ginds geen baat gave. En het wordt door allen
gezien, dat Mediothea naar het Wondere Woud moet worden gebracht. Dan is het,
dat in Voce de hoogste verklaring van 't gebeurende begint als hij spreekt: ‘Nu
wachten ons wondere dolingen door het woud. En wij weten niet, waarom wij
gekomen zijn.’ Doch Themena houdt vast aan hetgeen zij als háár drijfveer
aanschouwt: Ik kwam hier om redding te zoeken voor mijn kind’, waarop Voce
antwoordt: Ja.... Gij kwaamt om.... Maar waarom gij hier-heen gingt, dat weet gij
niet. Neen.... En ik, waarom ik hierheen kwam, weet ik niet.... Themena, ik gelóóf,
ja ik geloof.... dat het toch één groote Macht moet zijn geweest, die ons dreef.’ Het
is dit besef des dichters, hetwelk hem gedurende den lateren loop der handelingen
àl wijder-bewust wordt en dat hem even verder doet uitspreken vier der schoonste
regelen, die het spel rijk is:
Redenen, redenen - het zijn gewaden
Waarmee de mensch zijn vreemd verlangen tooit....
Zijn overwegen, wat hem wel zal schaden,
Wat hem zal baten - 't wezen kent hij nooit....

Thans komen de knapen en de maagden, zij, die niet meer gelooven in de dorrende
wijsheid der vaderen en door de stem hunner verlangens werden gedreven naar het
Woud en zij vragen Voce hun te vertellen, wàt hem dreef en welke verrukking
aanstaande is. Doch ook de philosoof, de onverschrokken waarheidzoeker, voor wien
zelfs de verdwazing tot de waarheid mededoet en de geleerde stompe bewaarder der
realiteits-aanzichten hebben zich bij hen gevoegd. en de geleerde doet een verhaal,
dat hijzelf niet verstaat: ‘In de familie van Speranzo heeft een eigenaardige gewoonte
bestaan. Als een man gestorven was, werd door zijn
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vrouw de ring die zij hem bij zijn verloving gegeven had, hem afgedaan en met den
haren versmolten. Stierf eerst de vrouw, dan deed de màn zoo met hun beider ringen....
Men smolt de ringen tot één gouden rand. Die rand werd een verhooging van den
beker, die eeuwen in de familie is.... De bodem is van hout, dat hard is als ijzer - men
zei, dat een voorvader der Speranzo's het heeft medegebracht uit Palestina, dat het
een stuk was van 't echte Kruis.’ Voce interpreteert onverwijld het symbool naar zijn
diepste beduidenis, door te spreken van den ‘bodem, die het geloof was, waarop zich
hoogde de liefde.’ Maar zijn duiding wordt overstemd en de geleerde verhaalt nog
verder van de reliek, die gespaard bleef ondanks den eisch van vernietiging, door de
fanatieke Vecchio (Mediothea's vader) in naam der hooge leuze van het Klaar
Verstand gesteld.... Tot àl woorden verwaaien en het besef van het komende,
Mediothea's genezing, elk der saamgedrevenen naar den eigen wezensaard vervùlt....
De windharp aan de kapel, Speranzo's woon, vangt de wondere trillingen uit de
eeuwigheidsruimte. Voce duidt nog den sterrestand: ‘Luna is in harmonie met
Venus.... Juppiter en Saturnus in coniunctie in het beeld der Visschen....
Eén-en-twintig Maart.... Laat ons rusten en gereed zijn als de tijd der op-wake komt....’
***
Mediothea is gebracht naar de kapel van Speranzo. Knapen en maagden hebben van
bladeren een gouden leger gespreid voor haar matte blankheid. Zelfs haar vader, de
onbuigzame Vecchio is gekomen. Hij kwam door het Woud, zonder het te zien. Ook
hem dreef de eene drang, schoon als ‘schijn van reden’ hem werd voorgehouden,
dat hij heenging naar de kapel, waar zijn dochter werd gebracht ter genezing. De
twijfel blijft hem blinden....
Mediothea is ten doode verzwakt. Zij wil sterven, gelukkig in het besef, den éénen
geliefde althans ter laatste ure nog te hebben herwonnen. Doch in Speranzo werkt
àl woedender verzet. Hij zoekt een bezwering, een wóórd, om den nedergang des
doods te stuiten. Vergeefs roept hij de wijsheid op uit boeken of heilige
overleveringen, vergeefs bezweert hij Survivio hem te noemen den Steen der Wijzen,
den Sleutel der Eeuwigheid.... Survivio, staande in het licht van den Gekruisten, heeft
maar één antwoord: ‘De Steen der Wijzen.... Dat is de liefde, die Christus is.... Er is
geen
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andere.’ Doch Speranzo gevoelt een macht te behoeven, die daarboven uitgaat. Er
is niets. Het klaar bewustzijn zijner persoonlijke onmacht verheft zich. Hij geeft zich
een enkel moment verloren. En in die overgave voltrekt zich juist in hoogste realiteit
reeds het wonder, dat vormgeving zijner binding met Mediothea is. De verwerkelijking
wordt dan op ontroerende wijze gebeeld, doordat in Mediothea de wil rijst om te
leven voor hèm, welke haar de kracht verleent te stijgen hoog op de rotsen en na
driemalen met den symbolieken beker geslagen te hebben, ontspringt het begeerde
water, dat lesschen zal de dorst van haar en die met haar waren opgegaan. De jongeren
juichen in den Nieuwen Dag. Gansch het volk der vlakte komt gestegen naar het
Woud van 't Wonderbare. En Voce voorspelt den knapen en maagden: ‘Ik zie uit u
een geslacht rijzen, dat lééft van 't besef van dit Wonder.’
***
Speranzo en Mediothea doorleven een kort ongebroken geluk.
‘Mijn Lief.... als ik u aanzie, zegt mijn hart: eeuwigheid. Mijn man.... als ik u zie,
zegt mijn hart: liefde.’ Tot ín Speranzo opdoemt de begeerte nóg eenmaal met
Mediothea te stijgen zoo hoog, als zij eerst was gekomen. Hij wil het Begrip van het
wonder. Doorzien of het herhaling, dan wel voorzegging was. Hij wil staan in
‘eeuwigheid, die ontstegen boven het wonderbare klaarheid werd.’ Survivio
waarschuwt, zegt dat de rotsen steil zijn en 't neerstroomend water gevaar oplevert....
Mediothea is moede en vraagt rust voor den tocht. Zij gaat in de kapel, Speranzo
dwaalt zoo lang, bewaakt niet haar slaap. De beker wordt vergeten.... Wéér komen
de jongeren. Hun verwondert het, Mediothea alléén te zien; den beker, onachtzaam
verloren, te vinden. Zij nemen hem mede als talisman.... Speranzo en Mediothea
klimmen. Zij bereiken de begeerde hoogte. En Mediothea noemt aan Speranzo den
Grooten Naam, die de ééne is voor haar, heur eeuwigheid, den naam van haar liefde:
zijn eigen naam. Maar dit is niet wat hij zocht: deze vormgeving van het hart. Want
hij wilde staan: ‘zóó hoog, waar wonder gebeurt.... en dán begrijpend.’ Dus wordt
hem teleurstelling bereid. Doch in hetzelfde oogenblik overzien zij de vlakte en zij
ontwaren, hoe Vecchio strijdt tegen de aandringende jongeren, die den wonderbeker
dragen als Idool....
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Mediothea doorvoelt Speranzo's versmaden van 't geboden symbool, zijn verwerpen
van háár vormgeving des harten, zij wankelt en wordt door de beek van 't
zelf-ontbronde water meegesleurd....
Zij sterft en Speranzo gevoelt alles verloren te hebben dat is: alle begeerte.... Hij
ziet, dat hij volgen moet den ‘heerlijken drang’, dat hij keeren moet naar het vlakke
land en de ‘genezer’ zijn.... En aldus wordt tóch zijn diepste wensch vervuld: hij zal
de brenger kúnnen zijn van het Nieuwe Evangelium, omdat hij afliet dit te willen en
louter zwijgende volgen gaat den weg hem door de onbegrepen Leiding gewezen.

V.
Thans nog enkele losse opmerkingen. De taal van het spel is rijk en toch klaar, van
een rhytme-volheid, die het gedicht nabij komt. Bij sommige gedeelten plaatst de
auteur ook de indicatie ‘rhytmisch zeggen’, terwijl er andere gedeelten zijn, waar de
vijf-voetige jambe gemakkelijk te herstellen ware en zelfs het rijm niet ontbreekt....
Nergens daalt het gezegde tot rhetorick. Persoonsbeelding en stemmings-suggestie
zijn gelijk van sterkte. En merkwaardig: het tragische overheerscht niet, noch eigenlijk
de weemoed. Het spel is waarlijk in de overgave geschreven.
***
Toch ontbreekt één element, wat ik hier niet als een tekortkoming, doch als een
beperktheid wil aanmerken.
Ganschelijk uitgebeeld (dus voldragen) zijn:
a. begrip en besef van het wonder, als in III omschreven.
b. begrip en besef van het werken der Leiding, die motieven voorhoudt, waardoor
de individuen zich gedreven meenen, terwijl in waarheid de Eéne Vraag hen trekt.
Aangevoeld slechts wordt de inhoud van het Nieuwe Evangelie, dat na het
voldongen wonder zal worden aan de wereld. Men begrijpe mij goed: in dit spel ware
geene volledige beelding hiervan meer mogelijk geweest. Want naar den
eens-aanvaarden opzet gerekend zou die beelding van wat ik hier kortheidshalve
noemen wil ‘het Christus-licht rijzende tusschen den Man en de Vrouw in
eeuwigheidsstand’, het gebodene twéémaal zoo uitgebreid hebben
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gemaakt. Doch een kláárder duiding - bijvoorbeeld in de laatste woorden van Voce
- dan thans gegeven is, zou de werking van het slot in mystieken zin zéér hebben
verhoogd. Hoe schoon dit thans ook zijn moge. Themena zit stil bij de doode
Mediothea ‘Mijn Kruiskind. Ik kan den aanblik van uw geluk niet verlaten...’ (Zij
blijft in doodstille houding, die niet een houding van smart is. De windharp, die een
pooze zweeg, begint haar ijle, zilveren tinkeling, tinkeling).
Merkt men het diep besef in deze laatste woorden? In hun verband beschouwd
houden zij een samenvatting van het gansche spel in. Deze: zelf-openbaring van
diepsten ‘wil’ brengt noodwendig vervulling, doch het hoogste wordt slechts bereikt
door zelfvergeten te handelen naar den wil der tégenheid.
***
De auteur noemt zijn werk: lyrisch toekomst-spel. Waarom? Het staat toch ganschelijk
in dezen tijd!
Of meende hij, dat het eerst in de toekomst zal worden gespeeld?
Dit kon, bij de algemeene verbastering van ons tooneel, wel eens waar blijken.
Nog daargelaten, dat het stuk hooge eischen van regie en samenspel stelt.

VI.
Thans het Mysterie-spel. Dit behandelt het aloude verhaal van Christus' kruisiging
en wederopstanding, doch geheel verinnerlijkt en slechts in zooverre aanknoopend
aan de overlevering, als deze symbolieke waarde had voor de geesteshouding des
schrijvers. Dit spel is een gave herschepping der Bijbelsche legende, een
modern-mystieke interpretatie der beteekenis van den Wereldverlosser. Het bestaat
uit drie, zeer korte tafereelen, doch is zeldzaamzuiver van beelding, voldragen van
zeggenskracht en van een ononderbroken schoone bewogenheid. En ondanks alle
verklaardheid ijl: een doorzongen wolk. Het is vreemd, dat van een ‘spel’ te moeten
zeggen, doch ik kan het niet anders beseffen. Ook kan ik mij géén rëeele opvoering
denken en zou zeker naar geen poging daartoe gaan zien: voor mij heeft het de
bijzondere suggestiviteit,
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die geen ontroerender beleving dan die in den géést mogelijk maakt.
In dit spel werd in een korte spanne tijds saamgetrokken, wat in het Bijbelverhaal
loopt over een gansche periode. Voorts zijn Adam en Satan gepersonifieerd. Christus
heet ‘de Meester’, Johannes Baptista, de ‘profeet’, Petrus ‘de discipel der
geloofsmacht’, Johannes ‘de week-hartstochtelijke volgeling’, Judas, ‘de dienende
volgeling’, Thomas, de aldoor-wegende, de ‘verstandige volgeling’. Voorts worden
onderscheiden Maria de Moeder en Maria de Minnares (Magdalena). Eindelijk treden
op: de Man des Scepters en de Man des Boeks, als verpersoonlijking van leeg gezag
en doode wet of ook keizer- en priesterschap. Men leide uit mijn dorre opsomming
niet af, dat de personen in dit spel begripsgeraamtes zouden zijn met wat woordplunje.
Intégendeel: zij leven. Niet echter als mensch-wezens, gebeeld om zichzelfs wille.
Maar - overeenkomstig den innerlijken aard van het spel - als wezensstanden des
éénen Meesters, die léérde: ‘Allen zijt gij uit mij, gelijk mijn moeder was om mij,
ontvangende spiegel van het Beeld des Vaders, opene vore voor het zaad van zijn
Woord’ (Derde Tafereel).
Het spel begint in wat het naakte werkelijkheidsbegrip ervaart als ‘neergang.’ De
oude profeet, de voorganger, heeft zich terzijde van den Weg gelegd om te sterven.
Hij weet zijn taak voleind. De Man des Scepters en de Man des Boeks voelen de ure
der volkomen rust naderen en aanzien de laatste kramping van leven in den profeet
als een voorteeken der naderende bedwinging des Meesters. Toch treden zij nog
terzijde als hij komt met de volgelingen langs den langen weg naar Schedelheuvel.
De ‘verstandige volgeling’ is van twijfelingen vervuld. ‘Meester, gij hebt ons de
grazige mildheid beloofd van een weg in verheerlijkt licht. Uw woord was een kracht,
die onzen wil opnam. Wij volgden. En nu?’ Dan plaatst zich de Meester zoo, dat de
schedelheuvel onzichtbaar wordt en zijn witte lichtende gestalte het vervullend
vervolg is van den weg.
‘Ziet mij, ik ben de Weg.’
De weekhartstochtelijke volgeling wil met hem in den dood gaan.
‘Ik ben het Leven.’

Groot Nederland. Jaargang 15

438
De dienende volgeling vindt verheerlijkende beelden.
‘Ik ben de Waarheid.’
Doch geen van allen verstaat den diepsten zin van 's Meesters woorden.
Dan brengt Maria de Moeder hem hare vereering. ‘Mijn Zoon, verhevene, maar
MIJN KIND! Zie ik ben slechts de donkere aarde, die de helvervige bloem dragen
mag.... Maar ik droeg u in mij, o mijn kiemend kind en ik opende mij voor uwe
uitspruiting, die naar het Licht steeg. Boven mij uit reest gij....
De week-hartstochtelijke wil den Meester terughouden van de komende beproeving,
hem vragende te hooren, naar die hem liefhebben.
‘Ik hoor de stem der Aarde die naar den Geest ruischt. Ik hoor de moeder die des
Vaders beeld liefkoost.’
De Man des Scepters en de Man des Boeks komen onderwerping eischen.
De Meester zegt hun aan, dat zij dood zijn en louter zichzelven zien, ‘Wee u, van
gloed verlaten spiegels, waar niet in is dan de ijdele glim van eigen hoogmoed.’ Zij
gaan, zijn woorden nemend als schennis.
En de Meester profeteert:
.... De Zoon, die Mensch werd, zal sterven....
.... Gaat lieven. Ik ben uw voleinding, moeder. Ik ben uw verreining, minnende....
Er wordt aangezeten ter laatste tafel tot de zon laag is boven Schedelheuvel. Een
donkere groep nadert onder aanvoering van den Man des Scepters en des Boeks. De
dienende volgeling kust den Meester. En de Man des Scepters wijst zijnen volgers
op hem die de kus der erkenning ontving. De week-hartstochtelijke volgeling spreekt
van verraad. De Meester wijst op de noodwendigheid der vervulling en gaat alleen
den heuvel op. Zwart als een dreiging naderen de massa's van rondom. Doch allen
blijven vóór den Meester en blijven lager dan hij. De vervolgers willen hem drijven
van de Hoogte der Schande naar de Klove des Doods, zij zien hoe hij de handen in
smeeking heft, wijl Maria de Minnares zijn gebaar als zegening verstaat. De vervolgers
zien een grijns-kramp van angst, doch Maria ontwaart slechts verklaarden glimlach
aan zijn gelaat.... De dienende volgeling slaat zijn wolkkleurigen mantel om 's
Meesters voeten. Zoo is Hij een lichtend zwevend
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Kruis, gelijk aan de dalende Zon. En met haar glans vergaat ook de zijne, de aarde
splijt en de stem roept: ‘Het is volbracht.’
In de hellekrochten hoort Satan met welgevallen eerst den bode aan, die hem den
val van het Licht verkondt. Tot angst hem aangrijpt en hij dieper daalt.... Dan brengt
de bode des Meesters woorden tot de zwarte zielen, die wachten in duisternis. Eerst
heft zich de Profeet, die vóórging:
Hij werd het Kruis. Licht is het wezen des Kruises. Het is de grondvorm van al
het geschapene. Eeuwig herschept het. Het vangt des Vaders weerschijn. Satan is
het ontvlucht.
Dan breekt de Hel open en de Meester wordt gezien. ‘Ik was. Ik ben. Staat op.’
Adam verstaat:
‘Ik ben herboren in den gekruiste. Ik ben de eeuwige mensch.’
En als de meester gezegd heeft ‘Ik ben in u’, ‘Mijn vleesch wordt gekruist. Ik word
eeuwig. Ik zie den Vader.... Ik ben Christus.’
De profeet vraagt of Scepter en Boek nu vergaan zullen en de Meester antwoordt:
‘Hun heer is verwonnen. Maar hij zal opstaan. Zoolang men zal zeggen “God”,
zal wat niet Gods is, leven in onze gedàchten....’
In de sereene stilte van naderenden Dageraad wachten Maria de Moeder, de Minnares
en de volgelingen des Meesters wederkomst. Zij weten zich door onbegrepen leiding
saamgedreven. Slechts de ‘verstandige volgeling’ twijfelt en overweegt als immer.
Weer brengt de Profeet de aankondiging. Dan nadert de Meester des Lichts,
herboren over de wateren en vraagt erkenning.
De week-hartstochtelijke volgeling zegt: ‘Bij uwen nedergang is de hemel
verduisterd en de aarde spleet. Bij uwen wederkeer zijn de wateren de weg voor uw
glanzende voet. Hemel, aarde en water zijn u onderdaan!’
Maria de Moeder antwoordt: ‘Ik ken u niet; maar ik heb u lief. Mijn Zoon, mijn
Zoon. Ik heb de vrucht van uw heerlijkheid gedragen.... Om u ben ik levende, o mijn
zoon, o heerlijke, o wonder....’ En Maria de Minnende heet hem: de Liefde-zelf.
De Meester ziet, dat zijn erkenning voldongen is. Hij kan tot den Vader gaan....
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Slechts de verstandige volgeling meent in een vreemden droom te zijn....
En hém antwoordt de Meester: ‘Gij hebt het gezegd. Eens zult ook zelfs gij
droomende herleven. Herinner u. Het is avond geworden en nacht en morgen. Ten
derden tijde zaagt gij den tempel mijns lichaams herbouwd, blinkende. ....Ik ben u
voorgegaan in den schijn van het natuurlijke; ik overwon den dood, die het einde der
schijnen is. Zoo weet gij, dat ik eeuwig ben’. En tot de anderen: ‘Gij rotssterke zult
hoeden mijn volk; gij hartstochtelijke zult mijn liefde vertolken in kracht, gij minnende
vrouw in zachtheid. Gij verstandige zult in bleeker schrift met uwen geest mijn
wonderen verbeelden. Allen zijt gij uit mij....’
Dan vaart de Meester op. Een tweevoudige tinkeling duidt het vaarwel. De
overblijvenden zien in 't licht aanbiddend omhoog.

VII.
Twee symbolen waren het, die ons gedurende het gansche spel werden voorgehouden:
het Kruis en de Weg. Het Kruis als grondvorm van al het bestaande, bloei en vrucht
in éenen of in begrip: heffing en zegening. De Weg als rechte leiding naar het Huis
des Vaders. De Vereeniging van beiden als de symboliseering des Wereldverlossers.
En wij zien hoe deze waan-onttogene, in gestaltenis des vleesches durend den Vader
aanschouwende, álle vormgeving vermag te heffen tot symbool, terwijl hij vóór gaat
en wijst op de eeuwige vloeiing der Dingen, die stilstand noch verstarring gedoogt.
En dit is ten slotte de schoone bewogenheid, welke wij speuren achter al verbeelde
begrippen in deze mysterie: zij staan in den wind der geestesontroering, adem van
stilte vaart uit hen op.
***
Toch moet ik óók bij dit spel op een beperktheid wijzen. Het blijft zich uitsluitend
bewegen in de sfeer der beeindigde Christus-incarnatie d.i. de verschijning van het
Licht op aarde wordt gezien in één eenigen Meester geconcentreerd en niet
onpersoonlijk zich heffende tusschen de Man en de Vrouw als symbolen van Geest
en Hart. In den géést voltrekt alles zich: de wereldver-
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lossing, doch het vleesch heeft geen deel, eraan. Vandaar ook, dat wij de zonde
missen in dit spel. En het symbool van den Weg incompleet is: louter de rechte leiding
wordt getoond, niet de afdwalingen terzijde. Vandáár de eigenaardige interpretatie
der Judas-figuur, waaraan het menschelijke (door Dr. Walch zoo vér benaderd in
een zijner vorige tooneelspelen Judas Ish Karioth!) ontbreekt.
***
Natuurlijk kan men zeggen, dat de schrijver zich deze beperkingen heeft willen
stellen. Ik ben ervan overtuigd. Maar spreek tevens den wensch uit, dat hij 't niet zal
blijven doen en geven in even-voldragen vorm als de thans-gebodene den
dramatischen inhoud van het Nieuwe Evangelium, dat hij - blijkens den ganschen
opzet van zijn laatsten arbeid - zoo zuiver aanvoelt.
Intusschen werd onze literatuur een hoog-verfijnd zielespel en een prachtige zang
rijker. En men kan slechts hopen, dat een afzonderlijke uitgave dezer beide preciosa
niet lang op zich zal laten wachten.
Naschrift. Dit werd geschreven begin 1916.
Inmiddels heeft Dr. Walch al zijn kritischen arbeid neergelegd. Doch mijn wensch
is vervuld. ‘Het Wonder’ werd uitgegeven door Brusse te Rotterdam, met
penteekeningen van de Moor en het ‘Mysteriespel’ door van Dishoeck te Bussum,
met reproducties naar etsen van Lodewijk Schelfhout. Vooral de laatste uitgave is
prachtig verzorgd.
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De verzameling Bredius
door Joseph Kronig.
(Vervolg.)
Ongetwijfeld is Jan Steen een der markantste figuren onder onze XVIIde eeuwsche
schilders. Kieskeurig in zijn onderwerpen was hij niet, gezocht nog veel minder,
maar gemeen nooit. Hij gaf wat hij om zich heen zag. ‘Schep vreugd in het leven’
zou zijn lijfspreuk hebben kunnen zijn.
Ofschoon Vrouw Fortuna hem verwaarloosde, verloor hij nooit zijn goed humeur.
Bitter of hatelijk werd hij niet, zelfs daar, waar 's menschen dwaasheden zijn spotlust
opwekten. Mededeelzaam is hij, breedsprakig zelfs, maar vervelen doet hij niet. Hij
weet te vertellen. Al is het niet altijd nieuw, zijn jolige kout is zóó meesleepend van
voordracht, dat het publiek steeds tot hem terugkeert. Met Rembrandt is hij de meest
voortbrengende onder zijn tijdgenooten. Wel is zijn werk niet altijd van gelijke
waarde, doch meestal helpt dan de inhoud over de picturale tekortkomingen heen.
Hoe veelzijdig Steen is, bemerken we wanneer we al hetgeen we van zijn werk
kennen aan onze gedachten laten voorbij gaan. Van alles heeft hij geschilderd, tot
bijbelsche en mythologische voorstellingen toe. En steeds is hij verrassend. Completer
en onbevangener heeft geen schilder het leven om hem heen geïllustreerd.
Evenals Rembrandt laat Steen vrij invloeden op zich werken. Doch als Rembrandt
doet hij dit willens, beheerscht ze en weet ze daar aan te passen waar hij zijn voordeel
ermee doet.
Zien we wat Steen voortbracht (hij stierf op 53-jarigen leeftijd), dan begrijpen we
dat Dr. Bredius hem den geniaalste der XVIIde eeuwsche schilders na Rembrandt
noemde.
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Een open vraag is nog steeds het dateeren van Steen's werk. Wel loopen de data op
zijn schilderijen van 1650-1677, doch veel houvast hebben we daaraan niet. Hoewel
nooit geheel dezelfde, blijft Steen in 't algemeen zich steeds gelijk.
In deze verzameling zijn niet minder dan negen van zijn schilderijen. Slechts onder
voorbehoud durf ik ze chronologisch te behandelen, afgaande op de invloeden, die
ik er in vind.
In ‘het Dorpsfeest’, ‘de Kermis’ en ‘Terug van de Kermis’ is opvallend, hoe de
Ostades, Adriaen en Isaack, Steen tot voorbeeld geweest zijn. Compositie, teekening
en techniek dragen er de sporen van. Nog een ander Haarlemmer schijnt hem
aangetrokken te hebben. De lichtverdeeling, de behandeling van de boomen en het
koloriet van het landschap, vooral in ‘De Kermis’, toonen dat het werk van Jacob
van Ruisdael hem niet vreemd was. Nu was wel alleen Adriaen van Ostade te Haarlem
toen Jan Steen er woonde (1661-'70), doch Isaack van Ostade en Jacob van Ruisdaal
waren te krachtige persoonlijkheden geweest, om niet bij hun stadgenooten een
blijvenden invloed achter te laten, dien Steen bij zijn komst moet gevonden hebben.
Deze drie schilderijen toonen, dat Jan Steen onder onze beste landschapschilders
gerekend kan worden. De plaats, welke het landschap hier in de compositie inneemt,
is even voornaam als die van de figuren. Geen van beide overheerscht, ze zijn in
volkomen harmonie met elkaar. Drie momenten van den dag geeft Steen. Voor de
‘Kermis’ den vollen middag. De loomheid van den drukkenden zomerdag zou niet
fijner kunnen zijn weergegeven. Bladstil staan de boomen, terwijl het verschiet in
warmte van damp verwaast. Gloeiendt doorstooft de zon, aan zomers bewolkten
hemel, in spel van licht en schaduw, de nog rustig afwachtende groepen der
kermisgangers. Wel verwijderen zich reeds in zwaaiende ondersteuning een boer en
zijn gezellin, doch het is brooddronkenheid, entrain is er nog niet
Voor het ‘Dorpsfeest’ koos Steen den laten middag. Reeds is de zon te laag gedaald,
om het boomengroen van haar glorie te kunnen doordringen, slechts aan de uiteinden
overspat zij het nog met gulden flonkering. Dieper spreiden zich de schaduwen. De
natuur maakt zich reeds op voor den langzaam naderenden avond. Niet zóó de
menschen. Aan de in de natuur meer en meer intredende rust paart zich bij hen een
stijgen der hartstochten. Op een nog
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door zon beschenen open plek voor een boerenherberg slieren in woesten rondedans
twee paren, op de muziek van een violist, beglurend van de ton, waarop hij staat,
twee mannen in begeerige handtastelijkheid bij een schoone. Lonkend, kijkt een der
danseressen naar een achter haar zittende groep van mannen, die hiervoor niet
ongevoelig schijnen. In de schaduw voor de herberg zitten of staan druk redeneerende
boeren en boerinnen. Een man te paard en iets verder een in dichte omhelzing
wandelend paar hebben reeds den golvenden weg ingeslagen naar het dorp, waarvan
vaag de kerktoren opspitst tusschen het groen.
Voor den ‘Terugkeer van de Kermis’ koos Steen den avond. Tusschen de boomen
rossigt nog van ondergeganen zonnebrand de hemel. Ondoordringbaar, vol mysterie
teekenen de boomkruinen en een massale kerktoren zich hiertegen af. Op een het
bosch inkronkelenden weg slingert uitgelaten zingend en springend een groep mannen
en vrouwen.
De oudste onder hen heeft te veel aan Gambrinus geofferd. Trekkend en duwend
sleepen zij hem mee in aandonkerend geheim van bosch. Even laat een nog niet
geheel door duisternis omhulde groep van man en vrouw vermoeden waarmee de
dag besloten zal worden.
Beschouwen we in deze drie schilderijen het landschap, dan dient erkend dat dit
zelden fijner bestudeerd en weergegeven is. En met welk een eenvoud. Geen
geraffineerde bouw van lijnen of een bijzonder geval. De verlichting is als die van
de besten. Om het even of het middag, tegen den avond of avond is.
Een simpel décor voor zijn figuur is het landschap niet, evenmin als de figuren
stoffage voor zijn landschap. Beide naar hun aard weet hij te bezielen en zóó te
vereenen dat ze onafscheidelijk worden.
Welk een volmaakt teekenaar en schilder Steen was, bewijst ‘de Sater bij den boer,
die koud en warm blaast.’ Zonder een oogenblik academisch te worden of met een
moeilijkheid te kampen, geeft hij hier een interieur met groote figuren, van een
uitdrukking en handeling zooals alleen een groot meester vermag. In onderdeelen,
zooals het décolleté van de soepscheppende boerin en dat van de binnenkomende
meid, de halfontbloote rug van den Sater, toont hij zich een naaktschilder als weinigen.
Boerin en meid dragen een wit linnen onderlijf. Toch overglanst haar huid van
doorschijnend melkblank de helle strakheid der witte materie. We
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voelen het satijn dier huid, het pezig-knobbelige van des saters arm, zijn scherpen
elleboog.
Doch het pictorale deed Steen den inhoud niet vergeten. Zijn verontwaardiging
uitend over de valschheid der menschen, die koud en warm blazen, is de sater
opgerezen. Zonder zijn eten ervoor te laten, luistert gemelijk de boer, terwijl zijn
vrouw midden in het soepscheppen verbaasd zich naar den sater draait. Verbaasd
blijft ook de binnenkomende meid stokstijf staan. Beiden plotseling getroffen door
wat haar tot nu toe ontging.
Niet zoo de grootmoeder en de jongens. In hun oogen lacht de spot voor zooveel
lichtgeraaktheid over iets dat vanzelf spreekt.
Met een gemak, dat zou doen denken dat Steen niet anders dan groote figuren
geschilderd heeft, componeerde hij deze zeven figuren dicht opeengedrongen om
een tafel. Welk een atmosfeer is er om elke figuur. Geen is er plat, we kunnen er
omheen. En ofschoon elk détail, zooals de boter, lepel en mes op tafel, met de grootste
uitvoerigheid behandeld is, wist Steen in compositie de groote lijn en inhoud te
bewaren.
Het koloriet is van de grootst mogelijke distinctie. Olijfgroen, grijsbruin, een
weinig oker, en een dofrood, verbonden door een zilverend grijs, gloeien zacht op
in het door avondzon verlichte vertrek.
De vlotte luchtige streek, de volbloedig plekkerig roode wangen der jongens, de
zilverige grijzen wijzen op invloed van Hals.
De twee jongens zijn de zoontjes van den schilder. Slechts van één, Thaddeus,
weten we het geboortejaar, Februari 1651. Nu was Steen in 1649 met Margriet v.
Goyen, dochter van den landschapschilder, getrouwd. Aangenomen dat Thaddeus
een ouderen broer had, kunnen we diens geboorte in 1650 plaatsen. De oudste jongen
hier is steeds de oudste op Steen's werken. Te oordeelen naar zijn leeftijd, hij lijkt
me hier ongeveer 12 jaar, kan dit schilderij na Steen's vestiging te Haarlem in 1661,
ontstaan zijn.
Eenige jaren later ook te Haarlem ontstaan lijkt me de Allegorische voorstelling,
daar dezelfde zoon, die ook hier voor model stond, 15 à 16 jaar toont.
Een medicus sprak het vermoeden uit, dat Steen hier heeft willen voorstellen de
overwinning der zich toen baanbrekende nieuwe geneeskunde op de oude. Een
vermoeden, waar de verschillende attributen: de dokters wandelstok en de salamander,
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het embleem der apothekers, voor pleiten. Te oordeelen naar de groote handteekening
en het zich aan de lijst stooten der figuur, schijnt dit schilderij een fragment.
Doch in deze figuur laat Steen zich van zoo'n ongewonen kant zien, dat dit het
verminkt zijn van het schilderij doet vergeten.
Steen is hier van een elegantie en rhythmiek in teekening die aan Rafael en
Signorelli doet denken. Welk een lichte gratie van jonge mannelijkheid in dezen zoo
ferm op zijn voeten geplanten genius, die met kinderlijken ernst krachtig zeker, den
luid schreeuwend tegenspartelenden salamander aan ketting legt op zijn, op een soort
altaar geheven linkerbeen. Ook in het koloriet en de techniek een jeugdige frischheid.
Een sappig olijfgroen van een soort peplum, om de lenden door een riem
bijeen-gehouden, is de hoofdtoon, waartegen parelend de witte borst van den
salamander uitstaat. Een luchtig breed neergestreken rose en grijs doen het bloed
onder de huid van gezicht, armen en beenen voelen. Streelend glijdt het licht door
de blonde krullen, over hals, en in sierlijke ronding geheven rechter arm af langs
dijen en kuiten. Transparant, de omtrekken verzachtend, zijn de schaduwen.
Een mysticus was Jan Steen niet. In de ‘Aanbidding der Herders’ is geen geloof
aan het wondere gebeuren.
Geen extaze voor de tot werkelijkheid geworden verkondiging, Slechts
nieuwsgierigheid bij de herders, gebogen over het door een kaars verlichte Kind.
Geen Maria, stralende in de overtuiging een God gebaard te hebben, maar een
schuchtere jonge vrouw, verlegen onder zooveel belangstelling.
Als een gewoon kraambezoek echter treffend van observeeren. Hoe raak geeft
Steen die soort van verteedering der menschen bij het zien van een pasgeboren kind.
Beantwoordt de inhoud niet aan het gegeven: van de uitvoering kan dit niet gezegd
worden. In den nog nachtelijk duisteren stal worden moeder en kind in fluweelen
gloed verlicht door een kaars, die de achter hen staande Jozef houdt. Een voor de
krib gezeten boer dient als reflector.
Zacht warm rood beschijnt het licht de gezichten der voorste herders, en een boer
die zich van achter de krib, steunende op een ton, naar het Kind rekt. In den
achtergrond buigen zich twee kinderen, bezig over een vuur. Een jongen met een
lantaarn en een hond loopen uit de schaduw van den voorgrond de in een boog
binnentredenden te gemoet.
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Buiten boven een heuvelrug gloort de nieuwe dag, die weifelend met de menschen
mee den stal insluipt. Het rood, gedempt in de muts van den jongen in den voorgrond,
opglanzend in het kleed van Maria en weer doovend in dat van het meisje bij het
vuur, verlevendigt het in halftoon gehouden koloriet.
In de ‘Rederijkers’ toont Steen wat hij Frans Hals heeft afgekeken. Zijn
penseel-vaardigheid doet hier voor die van den grooten Haarlemmer niet onder. Met
een verbluffende zekerheid en brio heeft hij de toetsen neergezet. Geen oogenblik
weifelde zijn hand, elke streek was raak. Nergens liep hij over heen. En hij gaf nog
meer dan de Haarlemmer vermocht: een tot in de details tintelenden spot. Geen
onderstreepen, een eventjes aanduiden, maar daarom striemend als fijne zweepslagen.
Breed leunende op een balustrade, waartegen een bierkroes met pijp en een bord met
opschrift ‘In liefde verwarmt’, zingt vermaakt een kaalhoofdig lauwerbekroonde,
een op muziek gezet gedicht, dat hij in beide handen houdt. Op zij van hem staat met
punthoed en pen achter oor de vervaardiger pedant bescheiden naar zijn kunstwerk
te luisteren. Aan den anderen kant schaterlacht Steen met opgeheven roemer over
zooveel geestigheid. Doch zijn schaterlach is voor de goe-gemeente.
Hij giert met spottend toegeknepen oogen over de zelf-ingenomenheid van den
kwast en de onnoozelheid der toehoorders.
Een onnoozelheid, eventjes aangeduid, maar daarom niet minder fel, in het
gelaatfronsen van niet begrijpen en toch zoo doen, van den achter hem staande.
Het koloriet is van de grootste soberheid. Een donker oker, een dofbruin, een
matzwart opgevroolijkt door een weinig diep rood.
Meerdere exemplaren zijn mij van ditzelfde onderwerp bekend. Een te Munchen
en vroeger één in den Kunsthandel. Doch beide leggen het af wat uitvoering en
inhoud betreft, bij het schilderij in deze verzameling. Misschien is dit het werk
waarover Campo Weyerman het volgende aardige verhaal doet.
‘We hebben van voren af gezegd, dat den beruchten Frans van Mieris een getrouwe
Klant was van Jan Steen, welke beiden somtijds wel een nachtje bleven overzitten.
Het gebeurde eenmaal dat Frans van Mieris tegen den ochtendstond een wedspel
aanging met Jan Steen, wie het allereerst een doekje van een zekere bepaalde groote
zou beschilderen in den minsten tijd, en dat geschiedde uit een punt van eer, dewijl
Jan Steen tegen Frans had
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gezegd: Wat Sakrem XXX! Kaerel, praat je van vaardig schilderen, ik neem aan je
binnen korten dagen zoo te bestommelen met mijn kunst, dat geen mensch zal kunnen
zien waar dat van Mieris is gestooven. Zoodra was zijn mededinger niet vertrokken,
of Jan Steen nam een doekje1) bij 't hoofd, waarop hij drie Rederijkers schilderde,
die uit een venster lagen te zingen op een Boerenkermis; een stukje zoo geestrijk
geordonneerd en zoo kunstiglijk geschilderd, dat het een mirakel scheen aan de
Kunstkenners, hoe het doenlijk was om binnen dat eng bestek des tijds zoo een zaak
te voltooien, want het was al op en top opgemaakt voor dien zelfden middag. Frans
van Mieris beleed zijn verlies, voldeed den inhoud van het wedspel, en daar mee was
en bleef de vriendschap in den ouden haak.’
Wel wat heel dartel voor onze hedendaagsche begrippen is het ‘Opstaan’. Doch
in een tijd toen ‘le Roi Soleil’ ontving, gezeten op een eigenaardigen troon, is de
groote onbevangenheid van een Steen te begrijpen, daar hij slechts het natuurlijke
van het geval zag, gewaagd, maar niet obsceen.
Van het bed op een stoel stappend draait een in grijswitte zijde gekleede jonge
vrouw spottend lachend, eventjes haar hand in veelzeggend gebaar heffend, zich naar
een nog half onder de dekens liggenden niet meer jeugdigen man, die haar tracht
vast te houden. Een luidkeffend hondje wacht zijn meesteres bij den stoel op.
In alle onderdeden weet Steen zoo te boeien dat dit schilderijtje voor elk wat wils
heeft. Het koloriet is van de grootste verscheidenheid zonder in het bonte over te
slaan.
Over de leuning van den stoel hangt een rok, van ritselende zijde met grijsgroenen
weerschijn in soupelen plooi, een karmijnrood laken keurs, naast een diep wijnrood
fulpen jak, omzoomd met donzig wit bont. Over het bed hangt een zacht oranje
gordijn, van voren in wijden boog over de kap geslagen. Op het bed ligt een prachtig
Perzisch kleed, van blauw, geel en rood patroon.
Eigenaardig is het slaapkostuum der beide personen.
Is een dronken man geen aantrekkelijk gezicht, een dronken vrouw is
weerzinwekkend.
Zien we een dergelijk onderwerp van onze XVIIe eeuwers, dan voelen we het
genoegen dat zij er in schepten. Het triviale ligt er dik op. Niet zoo bij Steen. Zijn
luchtigheid van gebaar en de

1) Dit stuk is op paneel geschilderd.
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eventjes aangeduide moraal ontnemen aan de ‘Dronken vrouw’ het afstootende.
Voorafgegaan door een voor haar uitspringenden, op een viool krassenden
speleman, wordt een zwaar beschonken vrouw door haar genooten thuisgebracht.
Ze weet niet meer wat er met haar gebeurt. Ziek, haar jak geheel open, tuimelt zij
voort, ondersteund door een oud wijf en een in bacchanale vroolijkheid luid
opblèrende vrouw, de borsten bloot, het hoofd met los zwierende haren in den nek
geworpen. Een in lichte beschonkenheid meeschreeuwende man, zich grijpend aan
een afhangenden tak van het wingerddak dat dicht groeit boven den boom waarnaast
zij zich bevinden, vult de groep aan, die aan een dronken Silenus met zijn volgelingen
denken doet.
Bij een huis met een open raam, waaraan een man met punthoed van een blad
papier leest, staat een groep mannen en vrouwen verontwaardigd of vermaakt toe te
kijken Een door een jongen gedragen kind huilt met uitgestrekte hand om zijn dronken
moeder, terwijl een zindelijk varken met schalkschen blik naar de zich hooger
voelende menschen kijkt. Bij hem staat een jongen die vragend een bruin aarden pot
voor de beschonkene ophoudt.
En uit al dit leven rijst ondoenlijk, machtig, sereen, geen uitspattingen kennend,
de boomstam, zich verliezend in ondoordringbaar geheim van dicht wingerddak.
De avond nadert, de roode, blauwe en bruine kleuren met zijn schaduwen doovend.
Een kerkspitsje dommelt reeds in het verschiet tegen stapelende wolken.
***
Tot de groote landschapschilders behoort Aert van der Neer. Een van Goyen, een
Cuyp, een Hobbema pakken eerder door hun zelfbewustheid. Aert van der Neer is
evenals Jacob van Ruysdael een bescheiden natuur. Een schilder met een dichterziel.
Een droomer gevangen in den toover van het steeds wisselend spel van licht en
schaduw.
Zooals we ook in zijn werken van deze verzameling zien, is zijn gegeven
eenvoudig. Een bevroren stadswal op een laten winterdag en een stadsgracht bij
ondergaande zon op een zomeravond.
In het eerste kronkelt zich tot in ver verschiet en om de wallen van een stad met
massale poort, een door ijs gestremde vaart,
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waarop op den voorgrond een groep deftige burgers zich in het kolfspel vermaakt.
Naast dezen onderzoeken eenige visschers den inhoud van een fuik, die zij in een
bijt geplaatst hadden. De horizon tegemoet, zwieren in groepen, of alleen, de
schaatsenrijders onder een kille winternamiddagzon, die een ijlrose schijn geeft aan
de baksteenen gebouwen der stad en bleek triltintelt waar hemel en aarde zich in
elkaar oplossen. Zware sneeuwwolken komen aangedreven, de spiegeling van het
ijsvlak hier en daar donkerend, terwijl de melancholie van den zich in verstijvende
schaduwen ten einde spoedenden dag verhoogd wordt door een den voorgrond
beheerschenden boom, verstard in kramp van twijgen, een troosteloos beeld van den
winter.
Welk een ruimte heeft van der Neer op dit doek weten weer te geven door zijn
spel van zich snijdende lijnen en het weerkaatste licht op het ijs. Bijna monochroom
is het koloriet, grijs en bruin verlevendigd door een weinig rood in de figuren en wat
blauwgroen in het ijs van den voorgrond. Breed is de visie en breed de voordracht,
zonder veronachtzamen der onderdeelen.
In den ‘Buitensingel bij ondergaande zon’ treft de niet alledaagsche weergave.
Evenals Rembrandt's Leidsche navolgers in hun kaarsverlichtingen, plaatst van der
Neer zijn schaduwen tegen het licht. Als Rembrandt weet hij die schaduwen van
geheim te doorhuiveren.
In gouden brand is de zon gezonken achter het huis en de boomen aan het water
in den voorgrond, nastralend als een aureool boven donker mysterie, waaruit een
man en vrouw zich stadwaarts spoeden, de gemoedelijkheid van de indommelende
trapgevels tegemoet.
Merkwaardig om de groote overeenkomst met Aert van der Neer's werk is het
‘Stadsgezicht aan een kanaal.’ Onderwerp en uitvoering zijn geheel in van der Neer's
geest. Ook de onderteekening, een monogram van A en V door elkaar naast een N
lijkt veel op dat van onzen schilder, die echter nog een D door de N schrijft. Zeer
zeker beschikte de meester die dit werk schilderde over veel vaardigheid van hand.
De compositie is weldoordacht, het koloriet smaakvol genuanceerd en de voordracht
heeft een zekere elegantie; doch hetgeen Houbraken Frans Hals zoo pittig zeggen
laat ‘het kennelijke van den meester’ is er niet. Aert van der Neer's forsche streek,
vaste teekening en diep gevoel ontbreekt ten eenenmaal.
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Zou dit misschien het werk kunnen zij van Aernout van der Neer, een zoon van
Eglon?
Onder zijn archivalia heeft Dr. Bredius verscheiden dokumenten, die aantoonen
dat deze kleinzoon van den grooten van der Neer tusschen de jaren 1684-1692 te
Amsterdam en Gouda als kunstschilder voorkomt.
***
De antipode van van der Neer en Ruysdael is Meindert Hobbema, leerling en vriend
van den grooten Haarlemmer, doch zijn werken missen de poëzie van die zijns
meesters. Hobbema was geen droomer of idealist, doch een klare practische natuur.
Aert van der Neer offert het zekere voor het onzekere uit liefde voor de Kunst, want
vóór hij zich geheel aan het schilderen wijdde was hij houtvester bij den heer van
Arkel, en dat zijn schilderen hem niet veel opleverde bewijst, dat hij later een logement
heeft moeten houden, dat ook al niet voor den wind ging. Hobbema handelde juist
omgekeerd. Van zijn schilderen kon hij schijnbaar niet bestaan en hij gaf dit op nadat
hij door toedoen van een vriendin zijner vrouw, de meid van burgemeester Reynst
van Amsterdam, het ambt van Stadswijnroeier verkregen had.
Dit klare, prozaïsche karakter heeft ook zijn kunst, die het gevoelige van Ruysdael
mist. Hobbema geeft de natuur zooals zij zich toont, zonder eigen mijmerij. Verre
is de onbewuste weemoed, die zich door de landschappen van zijn meester weeft.
Van kracht en levenslust getuigen Hobbema's werken. Veel verbeelding bezat hij
niet. De meeste zijner schilderijen vertoonen hetzelfde motief: een weg door enkele
boomgroepen, waartusschen een rood dak van een woning en dikwijls een watermolen.
Eenvoudig als zijn karakter in zijn kunst.
Zweemen zijn groote boschgezichten door hun overeenkomst van compositie wel
eens naar het conventioneele: zijn kleine werken, zooals het schilderijtje uit deze
verzameling, bezitten alle frischheid en charme van werk direct na de natuur. Een
vloeiend breede toets, een krachtig koloriet en een pittige voordracht.
Een stapeling van breed zich breidende laag aandrijvende wolken overschaduwt
het van zon doorstoofdezomerlandschap. Moeizaam boomt een man in rood een
schuit het langs een hoogen weg stroomende
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kanaal af, waarop twee zwanen loom ronddrijven. Achter den weg waaraan een
boerderij ligt, verheft zich massaal loodgrijs een molen, wier wieken in den
opkomenden wind de lucht als zwaarden klieven. Aan den einder steekt een kerkje
zijn spits bescheiden uit het weilandengroen. Een drukkende zomerwarmte spreidt
zich alom.
***
Is Jan Steen de populairste onder de genreschilders, zijn schoonvader Jan van Goyen
is dit onder de landschapschilders. Te verwonderen is dit niet. Uit zijn werk spreekt
de ware geestdrift van den kunstenaar. Het lyrische, fijnbesnaarde van den in zichzelf
gekeerden Ruysdael bezat van Goyen niet. Mededeelzaam was zijn van levenslust
en kracht bruisende natuur, beschrijvend zijn groot talent. Wat hij beschreef, gaf hij
kernachtig en raak weer, zonder droomerij, maar gloedvol, met de spontane
bewondering van een door schoonheid bewogen gemoed. Een raskunstenaar, was
het schilderen hem een behoefte, een tweede natuur.
Het werk van zijn hand in Dr. Bredius' verzameling, ‘een Watergezicht’, 1655
gedateerd, een jaar voor zijn dood, toont den 59 jarigen kunstenaar in zijn volle
kracht. Tot aan zijn dood was zijn kunnen steeds stijgende. Uit de jaren 1650-1656
dateeren zijn mooiste werken.
In de rukwinden van een opkomende bui hebben verscheiden zeilschepen de ruimte
gekozen uit de, door veruitstekende hoofden, af gedamde haven.
Van achter dik stapelende wolken werpt een kille zon haar licht in groote vlakken
over de kortstootende golven. Een atmosfeer van doordringende waterkou, die de in
valschen gloed schijnende zon niet kan verwarmen, ligt in dit werkje. Het koloriet,
monochroom, maar in die éénkleurigheid rijk aan schakeeringen, bestaat geheel uit
grijs, van schitterend parelgrijs tot beangstigend zwartgrijs. Een diagonaal, waarin
hemel en aarde vervloeien, bepaalt den bouw van de compositie, waarin de
havenhoofden als coulissen werken, en evenals de lichtverdeeling op het water,
schaduwen in den voorgrond en licht aan den einder, het perspectief helpen en
verdiepen.
***
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Nauw aan van Goyen verwant is zijn Haarlemsche tijdgenoot Salomon van Ruysdael.
Forsch en rijk van temperament, dat hij volkomen in zijn macht heeft, is hij misschien
niet zoo veelzijdig als van Goyen, doch in diepte van gevoel gaat hij boven dezen
uit. Wel heeft hij niet de teederheid en subtiliteit van zijn neef Jacob, maar toch bezit
hij een innigheid, die zijn forschheid voor ruwheid bewaart en hem poëzie verleent.
Het groote ‘Riviergezicht’ in deze collectie is wel zijn meesterwerk en behoort
mee tot het beste wat onze XVIIe eeuwsche kunst heeft voortgebracht.
Kalm daalt de zomeravond over een diep het land inkronkelende rivier aan wier
begroeide oevers de lage huizen van een dorp nederig een hen hoog domineerende
kerk omringen terwijl iets verder statig rijzen de tinnen van een kasteel.
In den voorgrond boomt een man een met menschen en koeien beladen pont van
onder een over het water hangenden wilg naar de overzij, terwijl, met den wind in
het bollend zeil, een boot, begeleid door een jol, zacht den einder te gemoet glijdt.
De met den avond komende rust kondigt zich reeds aan. Het zonlicht, nog gevangen
in zijn dichte bladerkroon, straalt in donkeren gloed den boom tegen den langzaam
doovenden hemel van aandrijvende en languit vegende wolken. Diep vallen reeds
de schaduwen, hier en daar een sluier van donker geheim spreidend over het licht
rimpelende watervlak. Een witte koe op een in het water vooruitstekende landtong
verbreekt de stilte met haar geloei.
Weinig bekend is Salomon van Ruysdael als schilder van stillevens. Dr. Bredius
bezit één van deze curiosa, voluit gemerkt en 1661 gedateerd. Op het eerste gezicht
herinneren deze doode vinkjes op een aanrecht, waarboven een roodborstje aan één
zijner vlerken hangt, aan het werk van Jan Vonck. Doch Ruysdael is vaster van
teekening en pittiger van uitvoering, zonder daarom de teerheid van het onderwerp
te kort te doen. Slap liggen de brooze lijfjes dicht opeen, als zochten zij nog warmte
en beschutting bij elkaar. Stijf met saamgekrampte krallen steken breekbaar fijn een
paar pootjes uit in den dood gebleven glans der roode, zwarte, groene en gele veeren.
Het aan een geopende vlerk hangende roodborstje geeft gratie aan de compositie.
***
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Minder begaafd dan van Goyen en Salomon van Ruysdael kon Pieter de Molijn, die
van eenzelfde kunstrichting was, hen zeer nabij. Hun weidsche visie, losheid van
hand en een zich steeds verder ontwikkelen mist hij. Getrouw geeft Molijn de karakter
stiek van het landschap weer, met de nog wat zware voordracht der vroege XVIIe
eeuwers, wier voorliefde voor lokaaltonen ook bij hem te vinden is. Leerling te
Haarlem van Esaias van de Velde, het groote voorbeeld voor van Goyen, miste Molijn
het talent, om evenals zijn leerling Sal. van Ruysdael en Jan van Goyen, te voltooien,
wat van de Velde begonnen was.
In het ‘Duinlandschapje’ uit deze verzameling is invloed van een ander meester,
een glorie zoowel van de Vlaamsche a Hollandsche schilderkunst: Adriaen Brouwer.
Er is van diens vloeiende schilderwijze, diep gevoel en roodbruin gloeiende toon
in dit werkje. Zelden is Molijn van een stemmingsgevoel en intimiteit als hier. In
den vallenden avond waart geen beanstigende verlatenheid om de ineengedrongen
woning achter het duin, van welks top een knotwilg vertrouwelijk overneigt. Mysterie
brengt de schaduwende avond niet, maar kalme rust die alles weldra zal doen inslapen.
***
In zijn Latijnsche Autobiografie schreef tusschen 1629 en 163 de kunstminnende en
scherpzinnige opmerker, Constantijn Huygens (vertaling Dr. J.A. Worp IXe jaargang
Oud-Holland): ‘Te slotte komt wegens zijn geboortejaar hier een plaats toe aan
Hendrick Vroom, een beroemd zeeschilder, maar thans zóó zeer overtroffen door
Porcellis en anderen, die minder naam hebbe dat ik hem nauwelijks met deze in éën
adem meen te moge noemen.’
Hoewel hooggeschat door zijn schilders-tijdgenooten, raakte Jan Porcellis al heel
spoedig in het vergeetboek. Aan Dr. Bredius en den heer P. Haverkorn van Rijsewijk
komt de eer toe, Porcellis, ‘dien grooten Raphel in 't zeeschilderen’ zooals Samuel
van Hoogstraten reeds schreef, zijn plaats onder onze groote schilders hebben
teruggegeven.
Porcellis, een Vlaam van geboorte, (hij zag het levenslicht Gent ± 1584) werd de
grondlegger van de realistische weergave
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der zee, die in Holland tot volkomenheid zou worden opgevoerd. Tot nu toe waren
de schepen hoofdzaak geweest. Statige galjoenen werden met een uitvoerigheid en
deferentie weergegeven als gold het de vereeuwiging van een groot personage; het
water was bijzaak. Zonder op atmosferische invloeden te letten, werd dit conventioneel
in regelmatig dalende en rijzende golven van éénkleurig groen weergegeven. Porcellis
bracht hier plotseling een algeheele ommekeer in. De natuur werd bestudeerd en in
waarheld nagestreefd. In de eerste plaats gold het nu de zee, immer wisselend door
atmosferische invloeden; de schepen dienden als stoffage, atmosfeer en toon waren
doel. Het groote zeestuk in deze verzameling is van een zeldzame distinctie en
observatie. Een opkomende bui heeft violetgrijze waterwolken voor het hemelblauw
gedreven, waaronder de in korte windstooten kruivende wolken in spel van grijze
schakeeringen, wisselend van zilvergrijs over donker tot loodblauw, dalen en rijzen,
de schepen haar heftige roeringen meedeelende. Aan den einder trekt de zon van
achter de wolken een gulden lijn.
Minder belangrijk is een kleiner zeestukje. De bevangenheid van uitvoering, vooral
van de golven in den voorgrond waar nog flauw de conventioneele teekening van
een Vroom gevoeld wordt, doen een vroeg werk vermoeden. Ook de lucht heeft nog
niet den ijlen opbouw en atmosferische bewogenheid van het bovengenoemde werk
en doet nog eenigszins zwaar aan.
***
Een eveneens tot nu toe te weinig bekende vroeg XVIIe eeuwer is Jan Lijs, door zijn
Romeinsche bentgenooten Pan bijgenaamd.
Zijn nationaliteit is nog niet met zekerheid vastgesteld. De Rijpsche Kroniek laat
hem het levenslicht te Hoorn aanschouwen, doch Sandrart, die te Venetië met Lijs
bevriend was, en wiens ‘Teutsche Akademie’ de voornaamste bron over Lijs' leven
is, noemt Oldenburg als zijn geboorteplaats.
Jong schijnt Lijs naar Amsterdam gekomen, waar hij zijn leerjaren doorbracht,
beïnvloed door Goltzius' werken. Als zoo vele kunstenaars van het Noorden ging hij
in Italië de bevrediging zijner kunstaspiraties zoeken. Over Parijs trok hij naar Rome,
waar Caravaggio's invloed overheerschte. Toch scheen Lijs hier
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niet te vinden wat hij zocht. ‘Der Antichen aber und ihrer seriose Schulen achtete er
nicht viel, mit Vermelden, er aestimire zwar selbige sehr hoch, wann er aber dieser
seiner Manier ganz widrigen Art wolte nachfolgen müste er wiederum von vornen
anfangen lernen. Dannen hero beliebte ihm mehr Titians, Tintorets, Paul Verones,
del Fettis und andere Venetianer Manier, sonderlich des letzten’, schrijft Sandrart.
Vóór alles was Lijs dus kolorist, daar hij te Venetië vond wat hij vergeefs zocht te
Rome bij een Caravaggio, die de tot manierisme vervallen Italiaansche kunst in
nieuwe banen leidde.
Lijs' mythologische en bijbelsche voorstellingen van groote afmetingen toonen
veel overeenkomst met het werk der Italiaansche Caravaggisten, waarmee hij dikwijls
verwisseld wordt. Doch staat hij boven dezen daar hij dieper en gevoeliger is en in
zijn belichting hun rauwheid mist. De twee schilderijen in Dr. Bredius' verzameling,
laten in de genrevoorstelling zijn noordelijke afkomst zien. Hoe ver hij zijn
tijdgenooten vooruit was toont een vergelijken met een Pieter van Laar, de Both's
e.a. Ofschoon Lijs reeds in 1629 te Venetië aan de pest gestorven is, is het alsof deze
beide werken omstreeks 1650 ontstaan zijn. Zwak is een transalpijnschen invloed in
het koloriet te bemerken, dat in het gloeiend rood en diep blauw van zijn verblijf te
Venetië getuigt. Het stereotiepe van de overzonnigge naar een vast recept gemaakte
werken der overige XVIIe eeuwsche Hollandsche Italiegangers vinden we niet in
die van Lijs. Vrij had hij in Italië de invloeden op zich laten werken, overgenomen
had hij echter dàt wat zijn kunst zou verrijken: het gemakkelijk componeeren, een
brillant koloriet en een sierlijk luchtige voordracht. Het ‘Kortegaardje’ is hiervan
een voorbeeld. Hoe vloeiend van lijn is hier de compositie, waarvan de bouw bepaald
wordt door de languit in ongedwongen gratie gezeten soldenier, die zich omdraait
en den beschouwer met geheven glas toeklinkt.
De ongeveer gelijktijdige D. Hals, W. Duyster, S. Kick, J. Ducq en A. Palamedesz,
hebben niet die vrijheid van hand en gemakke lijke voordracht. Ook missen zij in
dergelijke onderwerpen Lijs gratie, een gratie eigen aan de Latijnen en die Lijs had
weter over te nemen. In ‘Voor de Smidse’, treft naast de soberheid van behandeling
het groote stemmingsgevoel. Langzaam loopt de dag ten einde. De dalende zon heeft
de wolken met goud omrand
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en laat, nog even opvlammend in de vermiljoenkleurige jas van een der gezellen,
haar gloed zacht over menschen en dieren glijden en de reeds indommelende boomen.
Luid klinken door de ter ruste gaande natuur de slagen van den ijverig hamerenden
smid, die, geholpen door twee knechts, een ijzeren band om een wiel klinkt.
***
Als vanzelf sprekend wordt aangenomen dat Jan Vermeer van Delft, door Carel
Fabritius, Rembrandt's invloed onderging. Grooter contrast dan tusschen beide
kunstenaars is niet denkbaar. Geeft Rembrandt in zijn werken een geconcentreerde
bovennatuurlijke verlichting, Vermeer vult zijn composities met het diffuse, werkelijke
daglicht, zooals het voor iedereen is waar te nemen. Maken bij Rembrandt de figuren
zich lichtend van haar omgeving los, bij Vermeer, in navolging van Carel Fabritius,
is het juist omgekeerd.
Is bij Rembrandt en Fabritius de belichting een middel, bij Vermeer is zij doel.
Verder dan het uiterlijk zichtbare gaat Vermeer daarom niet. Het peilen van een
karakter lag niet op zijn weg, meer dan voorbijgaande gemoedsstemmingen had hij
voor zijn kunst niet noodig.
Duidelijk komt dit uit in zijn allegorische voorstelling van het ‘Geloof’ in deze
verzameling, tot nu toe bekend onder den naam van het ‘Nieuwe Testament’. Dr.
A.J. Barnouw heeft afdoende bewezen (Oud Holland 1914) dat Vermeer hier een
allegorische voorstelling geeft van het ‘Geloof’ volgens Cesare Ripa in zijn door
Pers vertaalde Iconologia of uitbeeldingen des verstands. Op eenige uitzonderingen
na, ten behoeve van de compositie, heeft Vermeer Ripa's omschrijving trouw gevolgd,
wat voor niet veel verbeeldingskracht van den kunstenaar getuigt. Is de voorstelling
daarom rhetorisch, ze is toch zonder valsch pathos, waar de houding der vrouw en
haar omhooggerichte blik in hadden kunnen vervallen. De uitvoering doet het
onderwerp geheel vergeten.
Geen magisch licht omstraalt de vrouwefiguur of schittert uit het stilleven van
gouden beker en crucifix op de tafel en het in zware plooien neervallende wandtapijt;
maar een gelijkmatig verdeeld daglicht weeft zich in het vertrek, alles drenkende,
en bezielende met koel voornamen luister.
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Het wandtapijt, waarop een koning ter aanbidding tijgt, in zijn gebonden
zachtvervloeiende schittering van blauw, geel en groen, hangt zóó tastbaar neer, dat
we de techniek van het weefsel kunnen volgen, waarnaast de breede, en toch zoo
week versmolten schilderwijze, in de overgangen als een raadsel verschijnt.
Etherisch, gelijk een zeepbel, daalt van het balkplafond aan blauw lint, een glazen
bol, waarin naast elkaar, als valeurs op een palet, de kleuren zweven, die de meester
mengde voor zijn werk.
Tegen den strakgrijzen muur hangt, dofzwart omlijst, een Kruisiging van Jordaens,
een even dramatisch klinkend accent, juist voldoende om nuchterheid uit de
compositie te bannen.
***
Dat het schilderen de XVIIe eeuwers in het bloed zat, bewijst wel het in beeld brengen
van hetgeen zij in het aldagelijksche om zich heen zagen. Daardoor bepaalden zij
zich niet tot de levende natuur: ook de niet-levende, het stilleven, vond in hen zijn
beoefenaars, die het een zelfstandige plaats in de Kunst gaven en tot zùlk een hoogte
wisten op te voeren als voor of na hen niet bereikt werd.
Wel de grootste onder hen zijn Abraham van Beyeren en Willem Kalff. Is van
Beyeren de temperamentvolle, Kalff is de evenwichtige, steeds voorname. Pakt van
Beyeren door zijn bruisende, soms wat ongebreidelde levenskracht, Kalff boeit door
de klassieke rust en eenvoud van gebaar. Blijft Kalff door zijn ingetogenheid de
immer koel-voorname lyricus, van Beyeren's temperament maakt hem meer
omvattend. Fel bewogen, dramatisch wordt zijn kunst, waar hij door storm
opgezwiepte zeeën schildert, of visschen met de verschrikking van den
verstikkingsdood in het uitpuilende, gebroken oog.
***
(Wordt vervolgd).
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Buitenlandsche literatuur.
Stefan George. Der Krieg. Dichtung. Berlin. Georg Bondi. 1917.
Een der meest verrassende feiten in het begin van den oorlog was de solidariteit van
Duitschland's ‘dichters en denkers’ met de groote ten strijde trekkende massa van
het volk. Hoewel wij deze onbeperkte liefde voor den oorlog bij den duitschen
intellectueel eerst niet konden begrijpen, hebben wij hem toch soms benijd. Want
wij zagen hier evenals in Frankrijk, dat de scheiding tusschen de mannen van den
‘Geest’ en het volk verdwenen bleek te zijn. We zagen met ontroering en somwijlen
met afgunst, hoe de voorheen bijna groteske verbijzondering en eenzaamheid van
den intellectueel en kunstenaar bleek opgeheven, hoe hij door éen stroom gedragen,
door éen gedachte bezield, naar de wapens snelde, om voor een gemeenschappelijke
zaak te strijden en te sterven. Dit is geloof ik zeker: deze menschen waren te goeder
trouw en geloofden dat de oorlog een groote cultureele beteekenis had, dat een nieuw
idealisme was ontstaan, dat de oorlog een loutering beteekende, waaruit het land
gezonder zou te voorschijn treden en dat niet een machtsimperialisme maar een
‘imperialisme van den geest’ het einddoel van den strijd zou zijn. Dit heeft menige
neutrale toeschouwer verkeerd begrepen. Deze had gehoopt, dat de élite van
Duitschland's kunstenaars en geleerden van het begin af aan had geprotesteerd tegen
de ‘verkrachting van recht en menschelijkheid’, maar hij begreep niet, dat de oorlog
voor deze menschen een renaissance beteekende. Lezen we b.v. de ‘Blätter für die
Kunst’ uit de jaren vóór den oorlog, dan zien wij daarin een wanhopig zoeken naar
geestelijke eenheid, een innig geloof in Duitschland's toekomst, een worstelen naar
vorm, een streven naar gebondenheid en een eerlijk en oprecht pogen om uit de
materieele vervlakking den ‘Geest’ te bevrijden en te redden. Daarom is het zoo
begrijpelijk, dat deze menschen den oorlog in den beginne opvatten als een middel
tot het doel der vervulling van Duitschlands ‘Sendung’ en niet als een barbaarsch
atavisme. Maar de diepe tragiek van dit geloof lag juist daarin, dat het een fictie bleek
te zijn. Zij waren zooals gezegd,
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allen waarschijnlijk te goeder trouw; zij geloofden, dat hun ‘Kultur’ de hoogste
aangelegenheid des geestes was. Maar ze zagen voorbij, dat zij dit geloof wilden
realiseeren door een middel, dat bij uitstek destructief, nooit een zoodanige
wedergeboorte kan doen ontstaan en de reactie, de ontnuchtering kon niet uitblijven.
Het ware zeer belangwekkend na te gaan, hoe de kentering langzamerhand is
begonnen, hoe twijfel en moeheid ontstond en hernieuwd besef van het
‘algemeen-menschelijke’ in den loop der laatste twee jaren bij de besten de plaats
weer innam van het nationalistisch imperialisme en 't geloof in de ‘groote toekomst’.
En nu in het vierde oorlogsjaar verheft plotseling een van Duitschlands grootste
dichters, die tot nu toe gezwegen heeft, zijn stem. In een, zooals bij George vaak,
duistere taal, op de hem eigen magistrale en profetische wijze begint hij te spreken
en als een boeteprediker geeselt hij met zijn woorden tijd en volk:
‘Wie das getier der wälder das bisher
Sich scheute oder fletschend sich zerriss
Bei jähem brand und wenn die erde bebt
Sich sucht und nachbarlich zusammendrängt:
So in zerspaltner heimat schlossen sich
Beim schrei der Krieg die gegner an... ein hauch
Des unbekannten eingefühls durchwehte
Von schicht zu schicht und ein verworrnes ahnen
Was nun beginnt... Für einen augenblick
Ergriffen von dem welthaft hohen schauer
Vergass der feigen jahre wust und tand
Das volk und sah sich gross in seiner not’1).

Dus ook in hem trilde in het begin van den oorlog het groote gevoel van eenheid met
zijn volk. Maar hij beseft dat de opheffing van alle partijgeschillen en van alle
menschelijke verbijzondering slechts schijnbaar is. Hij gelooft niet aan een regeneratie
door den oorlog; hij ziet in hem slechts een voortzetting van de onuitsprekelijke
ellende der tijden van voorheen. Hij wil en kan ook geen chauvinist zijn.
‘Was ist Ihm mord von hunderttausenden
Vorm mord am Leben selbst? Er kann nicht schwärmen
Von heimischer tugend und von wälscher tücke.
.....................
Der alte Gott der schlachten ist nicht mehr
Erkrankte weiten fiebern sich zu ende
In dem getob................

1) Dit en het volgende geciteerd naar de spelling van George.
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Wie faulige frucht schmeckt das gered von hoh-zeit auferstehung
In welkem ton. Wer gestern alt war kehrt nicht
Jetzt heim als neu und wer ein richtiges sagt
Und irrt im letzten steckt im stärksten wahn’.
........................

't Belangrijke van dit gedicht is, dat daarin, zoover ik na kan gaan, eigenlijk voor 't
eerst door een groot Duitsch kunstenaar wordt bekend, dat deze oorlog geen loutering
kan beteekenen en dat daardoor geen hoogere idealen kunnen worden vervuld, maar
hierin wordt met diepe overtuiging uitgesproken, wat wij allang meenden te zien:
dat deze oorlog slechts de onmiddellijke voortzetting der verrotting en verwording
van het ‘moderne’ cultuurleven is, dat de ‘Geest’ in deze tijden ten ondergang is
gedoemd.
Er is maar één hoop voor hem:
‘dass vielleicht ein 'Hass und Abscheu menschlichen geschlechts
Zum zweiten male die erlösung bringt’.

Het slot vormt een innige bede om redding uit den ontzettenden chaos. Hij, een
mensch die trots alles zijn vaderland hartstochtelijk lief heeft, kan niet gelooven dat
dit land te gronde zal gaan, het land ‘dem viel verheissung noch inne wohnt’. Hij
eindigt zijn zang met een oproep aan de nieuwe jeugd. Het geloof, dat Hellas' tijden
weer zullen komen, dat Apollo en Baldur, dus grieksche en germaansche cultuur de
synthese zullen vormen der toekomst, blijft hij trouw. Deze idee die in zijn geheele
werk, zoowel in de ‘Siebente Ring’ als in de ‘Stern des Bundes’ te vinden is, wordt
ook aan 't slot van dit gedicht uitgesproken:
‘Apollo lehnt geheim an Baldur:
Eine weile währt noch nacht,
Doch diesmal kommt von osten nicht das licht'
Der kampf entschied sich schon auf sternen: Sieger
Bleibt wer das schutzbild birgt in seinen marken
Und Herr der zukunft wer sich wandlen kann’.

HERMAN WOLF.
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Dramatisch overzicht
De Roepstem van het Leven1).
In dit stuk van Arthur Schnitzler heeft ieder woord de schrille bijtoon van den leugen.
De dokter, de dochter en de tuberculeuze nicht zeggen, de een voor, de ander na,
dingen die zeer diepzinnig schijnen maar waaronder geen wijsheid en geen overtuiging
verborgen liggen. En een wezenlooze ongewóónheid kan een gebrek aan menschelijke
gedachten en menschelijk gevoel niet maskeeren. Toch vindt zulk een tooneelspel
nog vertolkers en bewonderaars. Dat zijn zij die wat zij vaag begrijpen gaarne tot
hooge schoonheid proclameeren om vooral vernuftig en op de hoogte van hun tijd
genoemd te worden. Wanneer men er prijs op stelt zich nauwkeurig rekenschap te
geven van de wáárde en de beteekenis der spelen die zich, in de wereld en op de
planken, voor ons oog ontwikkelen, dan eindigt men noodzakelijkerwijze met de
ergernis, die mij, gedurende de voorstelling van ‘De Roepstem van het Leven’ in de
Stadsschouwburg, voortdurend geprikkeld heeft.
Bij lezing en herlezing nadien groeide de volle afkeer tegen deze
valschheid-in-geschrifte en de behoefte om te waarschuwen tegen deze luidruchtige
gevoelszwendel.
De ‘geschiedenis’ is al direct allerbuitengewoonst en uiterst interessant.
De officieren van een regiment blauwe kurassiers doen onderling de gelofte dat
géén hunner levend uit den strijd zal terugkeeren, om aldus het vaandel te zuiveren
van een ouden smaad. Dit is het motief van het stuk: hoe in de menschen troebele
en wreede instincten losbreken als zij de dood zéker en heel nabij weten.

1) De redactie van Groot Nederland, er prijs op stellend aan de medewerkers zooveel mogelijk
de vrijheid te laten hun meening te zeggen - vooral waar die meening goed gezegd wordt verleent gaarne plaats aan 's heeren Greshoff's oordeel over het stuk van Arthur Schnitzler
en zijn opvoering in den Stadsschouwburg. Zij acht het echter wenschelijk, ter voorkoming
van misverstand, er op te wijzen, dat men uit het feit dier plaatsing geenszins kan afleiden
de instemming der redactie, in het algemeen of in het bijzonder, met het uitgesproken oordeel,
en zelfs uit het feit van dit onderschrift eer het volkomen tegendeel kan onderstellen bij ten
minste één der redactieleden: den redacteur-secretaris.
F.C.

Groot Nederland. Jaargang 15

463
De oude Moser is de ritmeester die jaren geleden in den slag bij Lindach met zijn
escadron op de vlucht is geslagen. Hij is de eenige die nog leeft en die nog wéét.
In het eerste bedrijf krijgen wij het veel te lang gerekte conflict tusschen de oude
hulpbehoevende vader, die niet alléén gelaten wil worden, en de dochter. Deze is
bezeten door haar driften in die mate dat zij eindigt met haar vader te vermoorden
om... den nacht door te kunnen brengen in de armen van een blauwen kurassier met
wien zij eens op een bal eenige malen gedanst heeft. Men ziet voor zulke
kleinigheidjes zijn deze hysterica en de heer Schnitzler niet vervaard.
In het tweede bedrijf bespreekt een ter dood gewijde met een collega het pro en
contra van het zich ter dood wijden. Dit is een uiterst vervelend debat.
Dan komt de dochter met de hartstochtelijke driften om zich in zijn armen te
werpen. Maar zij moet dit plan voorloopig opgeven omdat de ter dood gewijde nog
een klein intermezzo heeft met zijn maîtresse Irene, de vrouw van den overste. Deze
laatste heeft bezwaar tegen zulke nachtelijke samenspraken. Hij schiet daarom Irene
dood.
Het derde bedrijf bestaat dan uit napraten over ‘de dingen die voorbij gaan’. Allen
praten. En over heel diepe dingen waaraan geen touw is vast te knoopen. Maar het
is niettemin zeer stichtelijk. Vooral de dokter weert zich dapper.
Schnitzler verschijnt in den huisarts zelve op het tooneel als de sympatieke. Hij,
die een valsche verklaring heeft afgelegd om de brutale vadermoord van Marie Moser
verborgen te houden, de medeplichtige van de moordenares, houdt schoone toespraken
over het leven en de dood, geheel in den toon die modernen vrijen geesten eigen is.
Het is merkwaardig na te gaan wat Schnitzler plicht en edelmoedigheid noemt!
Intusschen komt het tuberculeuze nichtje, dat ook lang niet vrij van zinnelijke
lusten blijkt te zijn, na lang zwerven terug om te sterven, hetgeen zij doet met veel
poëtische toelichtingen: ‘wenn gute Reden sie begleiten so flieszt die Arbeit munter
fort’. Men ziet overigens hoe aangenaam de schrijver zijn lijken over de bedrijven
weet te verdeelen.
Ik moet nu eenige voorbeelden geven van de gewichtige dingen die ons de dialoog
telkens weet voor te zetten. Niets is hier gewoon. De eenvoudigste wendingen krijgen
een ‘beteekenis’.
De oude Moser is onder het voorlezen van de krant even ingedommeld. Meer heeft
Schnitzler niet noodig. Zie hier:
Moser:

Mir war doch ich hätte geschlafen.

Marie:

Nicht länger als eine halbe Minute.

Moser:

Mir war als hätte ich eine Stunde
geschlafen.

Marie:

Nein.
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Moser:

Ein halbe.

Marie:

Wie ich sagte keine halbe Minute lang.

Moser:

Keine halbe Minute: u n d s o t i e f i n
die Nacht gesunken.

Dit dutje heeft verder met het verloop der gebeurtenissen of met de ontwikkeling
der karakters n i e t s te maken. Het is dus alléén maar een aanleiding tot de nuttelooze,
wezenlooze samenspraak die ik aanhaalde en waarvan de bewonderaars van ‘de diepe
levensdingen’ hun hart kunnen ophalen.
Ik moet nog enkele voorbeelden geven. De dokter, de sympathieke, tracht in het
eerste bedrijf Marie af te brengen van haar eenvoudige en natuurlijke kinderplicht
en haar over te halen haar doodzieken vader te verlaten. Om voor zich zelf ‘de
vrijheid’ te zoeken. Waarin de vrijheid bestaat zien wij later. En Marie antwoordt
hem in een lyrische tirade waaruit ik slechts dit citeer: ‘da lag das Leben vor mir.
Und wär es nur für einen Tag und eine Nacht gewesen, es war das Leben, das mich
rief, das Leben, das mich erwartete.’
Het leven! Daar hebben in dit stuk allen de mond van vol. En wat is het voor hen:
niets dan een nacht in de armen van een blauwen huzaar. Tuchteloosheid en geestelijke
armoede, die de vrijheid laten aan de instincten èn zoo nu en dan een melodramatisch
gebaar: dàt is het leven voor Arthur Schnitzler.
Nog één citaatje.
Het is nu de tuberculeuze nicht die thuis komt en die ook dadelijk haar
diepzinnigheidjes weet te plaatsen.
Marie:

Wonach duftest du so seltsam?

Katharina:

Hatt' ich nicht Blüten im Haar? Die
werden's wohl gewesen sein.

Marie:

Woher kommst du, Katharina?

Katharina:

Woher ich komme? Vo n w e i t .

Marie:

Von weit?

Katharina:

Es liegt so weit wie ein Ufer,
das man wie mehr betritt.

Marie:

Woher?

Katharina:

Frag' nicht woher, - ich wende mich nicht
um.
Hinab, ihr Blüten! (nicht traurig) Vorbei
ist Vorbei!

En in het tweede bedrijf, als Max zegt: ‘Ich hasse dich, Irene!’ dan antwoordt zij
‘liebst du mich so sehr?’ - Dit is eerst diep. En gloednieuw daarenboven. Ik behoef
niets meer van deze bombastische uithalen weer te geven om te overtuigen dat dit
stuk geschreven is een geest, die alleen met een Duitsch woord aan te duiden is, een
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Irene, na den dood van Irene, na de scène tusschen Max en de overste - Marie, over
het lijk van de vrouw heen huppelt ten einde den blauwen kurassier om de hals te
vallen, dan wordt het schouwspel van een weerzienwekkende bestialiteit.
‘De Roepstem van het Leven’ is een door en door slecht stuk werk. Géén enkel
woord correspondeert met een werkelijkheid van het gevoel of het verstand. Géén
hemelverlangen draagt de lyrische volzinnen. Geen innerlijke overtuiging bindt de
karakters en de daden tot een eenheid van leven.
Louis Bouwmeester speelde den ritmeester. Hij speelde hem zoo menschelijk en
zoo tragisch als Schnitzler het maar eenigzins toeliet. Zelfs de langdradige en volmaakt
zinnelooze tirade waarin Moser van zijn vlucht bij Lindach vertelt kreeg in zijn mond
donkere accenten van vertwijfeling en zielsellende. Mevrouw Mann-Bouwmeester
was de vrouw van den overste. Zij had de insinueerende laaghartigheid en de
katachtige gratie van enkel minnares. En wie kan zóó in een houding, in een zwaar
néérgedrukt liggen tegen de aarde, de verlatenheid en het onherroepelijke van den
dood verwerkelijken.
De doode Irene, zooals mevrouw Bouwmeester die gaf, was het éénige beeld van
schoonheid in deze treurigen avond.
Rika Hopper en Willem van der Veer keken telkens eens, vol verbazing, hun rol
aan. En het pleit voor hun echtheid als mensch, voor hun goeden smaak als kunstenaar,
dat zij zich zoo onbehaaglijk bleven gevoelen tegenover de valsch-pathetische tirades
van den auteur.
Met dat al blijft het mij duister, wie zulke stukken kiest, wie de man is die de
verstandelijke en moreele ontwikkeling van het Nederlandsche volk laag genoeg
aanslaat, om te durven veronderstellen dat insaniteiten als dit tooneelstuk succes
kunnen hebben.

Het Licht in den Nacht.
Een oorspronkelijk stuk door Inte Onsman is thans het groote succes van de
Plantage-Schouwburg. De goede eigenschappen, die deze auteur ongetwijfeld bezit,
zijn helaas niet de oorzaak van het welslagen. De bezoekers van dit populaire theater
geraken eerst recht in den stemming, als vanaf de planken oppervlakkige
vervloekingen tegen machthebbers en toestanden - men kent de strekking en de toon
van deze boutades uit ‘Het Volk’ - de zaal worden ingeslingerd. Juist deze zwakke
plaatsen - zwak van vorm en zwak van gedachte - treffen de hoorders. En dat is te
betreuren waar men den heer Onsman een zuiverder waardeering zou toewenschen.
Want hij is - hoe hol zijn proza telkens tegenklinkt -
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door en door welmeenend. Hij is, ondanks uitroepen als ‘moge de tijd mijn zielewond
heelen’ een ernstig en fatsoenlijk schrijver, die aan het slot van het vierde bedrijf een
sterk dramatisch effect weet te vinden; die ons één oogenblik werkelijk kan ontroeren:
als de blinde vader de blindheid van den terugkeerenden zoon ervaart.
‘Het Licht in den Nacht’ is een oorlogsdrama, waarin wij de geschiedenis van het
gezin van den blinden mandenmaker Peter Balke volgen van het rustig leven door
angst en smart heen tot een nieuw vreugdig levensbesef, dat voor Inte Onsman nu
eenmaal het socialisme is. Zulk een naïf vertrouwen in het politiek geloof van
Schneideman moge ons verbazen, wij kunnen er Onsman geen verwijt van maken,
waar zijn stuk gedragen wordt door een oprechte overtuiging en waar hij één
oogenblik het zuivere geluid der liefde doet klinken. Het drama heeft tallooze feilen,
het is niet boeiend en niet nieuw, maar ik verkies het toch verre boven alle
opdringerige en diepzinnige meesterwerken uit den Duitschen school.
Het ernstigste bezwaar tegen den schrijver heb ik reeds aangeduid. Het is een
karakterfout als men zoo gretig speculeert op de gevoeligheden van een
halfontwikkelde, ontevreden massa.
De acteurs van het gezelschap Colnot en Poons hebben Onsman naar hun beste
weten en niet zonder vele talenten gesteund. Willem Faassen verloor den adem zelfs
in de meest hoogdravende uithalen niet. Mevrouw Poons - van Biene was een geestige
en gevoelige Elsje - de hartelijke Alsacienne - en Mejuffrouw Enny de Leeuwe heeft
een lieve klankrijke stem, waarin wij slechts de donkere grondtoon van leed en leven
missen.

Parfum.
‘Geen Farina, geen Wolff, geen Dralle. Neemt een snuifje van het echte Fransche
Parfum.’ Aldus de verlokkende affiches van Frascati.
Maar het werd nog verlokkender, ‘Parfum. Drie bedrijven van héérlijken prikkel’.
Onwederstaanbaar. En ik hèb dan ook geen weerstand kunnen bieden aan deze
opwekkende voorspiegelingen. Ik heb een avond lang te midden van aankomende
jongmaatjes en gezellige verlofgangers de genoegens die des kappersbedienden zijn
gesmaakt.
‘Parfum’ is een klucht zonder kop of staart, zonder stijging en bewegende lijn,
zonder geest en verleidingen.
Dat is te zeggen ‘Parfum’ in de Nederlandsche vertaling die Frascati's
kluchtspelsemble, met het oog op de aard van de clientèle der zaak, heeft doen
vervaardigen. Want ik ben ervan overtuigd dat de origineele Fransche text heel wat
geestiger en heel wat vermakelijker zal zijn.
De Franschen hebben het geheim van deze stukken: piquant, nooit plat; luchtig,
nooit hinderlijk. Het beste voorbeeld hiervan is ‘Le Rubicon’ door Edouard Bourdet,
dat in zijn soort een meesterwerkje is.
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De Nederlander die zich amuseeren wil, en die dit amusement zoekt in inrichtingen
als den schouwburg Frascati, heeft echter behoefte aan krachtiger kruiden.
Toespelingen en aanduidingen gaan hem voorbij.
Hij wil wáár voor zijn geld: stevige Hollandsche vuilbekkerij, stevige halzen en
stevige beenen onder korte rokjes uit. Wat bliksem als je twintig jaar geworden bent,
losse verkeering en je vrijen avond hebt, dan wil je mannelijke geneugten smaken.
Het Nederlandsche volk is toch ook door en door gezond. En al de laffe Fransche
kostjes, die sausjes en die capertjes zijn niet geschikt voor de maag die alléén met
zuurkool en spek flink te vullen is. In Frascati, dien avond van heerlijken prikkel,
heb ik eerst recht gevoeld welk een voorrecht het is Nederlander te zijn.
De acteurs - en de directie Delmonte en de Vries - weten wat ons toekomt: traag
en duidelijk werden de smakelijkste schunnigheden voor ons uitgestald. Tast toe,
heeren, wel bekome het u. Talent is overbodig. Dat leidt de aandacht van de zaak
maar af. En daarom is Antoon van Elsen, die eigenschappen voor een goede comische
rol bezit, eigenlijk niet op zijn plaats in dit gezelschap.

'n Millioen.
Dan is ‘'n Millioen’ - een waardeloos en onsamenhangend kluchtspelletje - een heel
wat aangenamer en heel wat nobeler vermaak. Dat ik hier nog over dit Septemberstuk
van het blijspelensemble van de N.V. Tooneelvereeniging schrijf, heeft een goeden
reden: ik wil rechtvaardig zijn tegenover Piet Köhler. Zijn Grochard, een allerliefste
en edelmoedige inbreker - was een weloverwogen, naar alle zijden afgerond stukje
werk, Ik heb mij afgevraagd: waarin steekt die onwederstaanbare comische kracht?
Ik weet het nog niet. Het is niet alléén de intonatie van zijn stem, het is niet alléén
dat onverwachtsche gulgrappige gebaar, het is niet alléén dat gelaat, waar in ieder
plooitje en hoekje een guitigheid verstoken ligt, want het ìs in de geheele verschijning
van Piet Köhler. Hij heeft als alle straatjongens en alle vroolijke vagebonden, ‘muziek
in zijn buikje.’ Dàt zal het zijn.
Bij Köhler komt de humor van bìnnen uit. En daarmede weet hij aan een stukje
als dit Millioen nog een zeker relief, en in ieder geval een aangename prikkelende
levendigheid te geven.

Intieme Kunst van het Hofstad-Tooneel.
Monologen, eenacters en grapjes. Zooals altijd in het Centraal-Theater. Maar het
gehéél is ditmaal van een beter gehalte. Speenhoff heeft zijn bekoringen, maar ook
zijn zwakke zijden, in zijn monoloogjes: ‘Juffrouw
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Mina’, ‘Eventjes Babbelen’, ‘De Padvinder’ merken wij van déze het meest. De heer
Johan W. Broedelet is altijd een grof en troebel persoon geweest - men herinnert
zich zijn pornografische successen met een roman, ‘Hofstad’ - en hij is begaafd met
een soort geestigheid die overeenkomt met de alom bekende en gewaardeerde
geestigheid van studentenfeestjes en societeitsavonden. De heer Albert van Waardijk
zoekt het meer in het kinderachtige genre. Hij slaagde er in, met den eenacter ‘De
Baard’, iets bijzonder goeds op dat gebied te leveren. Wie om zoo iets ook maar
flauwtjes lachen kan is nog geen veertien jaar of wat beperkt van vermogens.
Waar was dan het goede? Dit waren hier de acteurs.
Cor Ruys in de eerste plaats. Hij was als ‘Minister van Schoone Kunsten en
Veeteelt’ - in een vlugge, vroolijke schets van Reyding - van een nonchalante,
overdadige grappigheid. Dit was gehéél goed: van houding, stemklank en parodistische
bedoelingen. Ruys werkt met heelveel juist geobserveerde en wel aangebrachte
détails, waardoor hij aan zijn beeld een tinteling van licht en leven weet te geven.
Naast hem is Cor van der Lugt een wat robuster, maar lang niet zoo fijne makker in
het Gesprek van den Dag (door Barbarrossa). Hij was beter op zijn plaats in een
dramatische schets van Mr. C.P. van Rossum, die wel héél goed zijn tooneeleffect
weet te berekenen, maar die men altijd warmer, menschelijker en vooral van beter
smaak zou wenschen.
Dan moet men Anton Roemer noemen.
Waar zag men ooit zulk een monumentale karakteristieken: hij was de Eeuwige
Kellner, de Volmaakte Koetsier.
***
Ten slotte wil ik gaarne, om het juiste inzicht op de verhoudingen niet verloren te
doen gaan, een citaat geven.
‘Que des gens ‘travaillent’ spécialement pour le théâtre, pour assurer sa fonction
publique, rien de plus naturel: c'est une nécessité vitale qu'il faut satisfaire comme
la faim ou la soif.
Le boulanger, le charbonnier, le confectionneur approvisionnent pareillement la
ville selon ses besoins quotidiens: l'auteur et l'acteur sont sortis de cet impératief
primordial. Mais que des poètes, des artistes ne voient pas l'abîme qui les sépare
aujourd'hui de ces réalités commerciales, utilitaires, municipales, reste en vérité
stupéfiant (Henri-Martin Barzan)
De tooneelcritiek in Nederland vergelijkt. En komt naar aanleiding van die
vergelijkingen tot betrekkelijke lof en betrekkelijke blaam. Maar wij vergeten nooit
dat de tooneelkunst in Nederland geminacht wordt en dat oude en jonge talenten
misbruikt worden door de directies, die hun kassier het repertoire doen kiezen.
GRESHOFF.
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[November]
Donkere drang.
Door H. van Loon.
- Kom Trees, ga's kijken waar Bert blijft. De soep is opgedaan.
Betsy veegde zich onbehaaglijk 't zweet van 't voorhoofd. Voor haar was 't genot
van den wachtenden maaltijd bij 't begin al vergald door de moeite, die ze vóór het
heete vuur, in de smoorheete keuken, daaraan placht te besteden. Laat de meid 't
over, had Kees eerst geraden. Zij had hem daar haast om veracht. Wilde hij
aangebranden, armoedig bereiden kost op tafel krijgen....? Zij vertikte het. Daarvoor
was het waarachtig te duur. De logica was hem ontgaan. Hij had namen genoemd:
die en die en dan die van hun kennissen, daar keek, zoover hij wist, de vrouw des
huizes niet naar 't eten om, vóór het op tafel kwam. Betsy had iets minachtends
gemompeld, schamper met de schouders gewrongen; 't was waar, het dienstboden
stel wisselde vaak bij hen. Maar was daar dan niemand bij, die de edele kookkunst
verstond....? Zijn opzettelijk laffe spot deed haar razen; de verstoken beschuldiging:
‘'t ligt aan je zelf, Bets’ trof doel. Dat had hem leeren zwijgen: als ze niet anders
wìlde....! Maar juist die berusting als gold het iets gewoons, al sloofde ze zich af
voor 'r eigen genoegen, verdroot Betsy 't meest. Kees behoorde haar toewijding te
waardeeren, wijl daarvoor bezwaren moesten worden overwonnen. Toen had hij,
nuchter en daardoor spotziek lijkend tegenover haar bezwaren-zoeken, haar
geëxalteerd en door niemand gewenscht, volstrekt noodeloos slachtofferschap, Bets
geraden: ‘laat den timmerman toch komen. De ramen in de keuken kunnen véél
verder open. Nou stik je in den zomer, aan die binnenplaats....’ Ook daarvan kwam
niets, de gebrekkige toestand blééf. Even gebrekkig, even nukkig en stuursch bleef
het humeur van zijn vrouw. Daarbij hield geen dienstmeid het uit. En dan nog die
keuken, een hòk....!
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Op de breede vensterbank had Kees zitten soezen. In vogelvlucht had hij in gedachten
die huwelijksjaren overschouwd. Betsy's hatelijk-kribbige toon, - toon van wie,
onmachtig en geprikkeld, prikkelen wil, - waarop ze naar Bert had gevraagd, was
niet de eenige aanleiding. Wel had juist die stemming van Bets heel zijn, heel hùn
huwelijk verbitterd. Was het eigenlijk nog wel een stemming bij haar? Haar karakter,
haar houding, haar gezicht hadden dienzelfden tragen trek van
verongelijkt-zich-voelen en behoefte-aan-wraak. Toen ze trouwden...., neen, toen
was het anders. Had hij dan daaraan schuld, had hij haar zoo... gemáákt....?
Treesje holde buiten adem de kamer weer in, terwijl Bep, de lipjes ingespannen
geplet bij het zware tillen en niet willen morsen, bang voor ma's donkeren blik, de
borden bijhield, deed vollepelen en voorzichtig neerzette.
- Go' ma, hij is nog niet thuis. 'k Heb op z'n kamertje gekeken en aan de kapstok
hangt zijn hoed niet en Jans zegt, dat ze 'm nog niet heeft gehoord.
Betsy staakte het soep dienen. Ze werd rood in 't gezicht: - Hoor je dat, Kees....?
Haar oogleden trilden van woede. Kees keek niet op van de krant, waar hij niet in
las, al scheen het zoo, al werd Betsy door dien schijn gehinderd. En gemelijk den
romp omwrikkend, nu opeens heugenis van eigen jeugd, van te laat komen en de
reden daarvan, van vrees voor straf en de straf zelf hem te binnen schoot, gemelijk
wijl hij den jongen op grond daarvan wilde verdedigen, maar juist deze grond tot het
pleiten van verzachtende omstandigheden tegenover Betsy niet kon worden genoemd,
trachtte hij aan de val te ontglippen, die zij hem met haar pertinente vraag had gesteld:
- De jongen is jong. Nog een kind. Hij zal met vriendjes den tijd hebben vergeten.
- Een jongen van zestien kan begrijpen, dat in een huishouden regel noodig is. En
als hij dat niet kan, behoort 't 'm te worden duidelijk gemaakt. Met zachtheid win je
niets. Hij moet leeren gehoorzamen Voor z'n eigen bestwil. Later is hij je daar
dankbaar voor.
Betsy had Beppy onderwijl knorrig gewezen, met het aangeven der borden door
te gaan.
- Ook Bert's?
- Natuurlijk. Denk je, dat we 't expres voor hem warm houden? 't Is bovendien
Jans' uitgaansavond. Dan eet-ie maar koude soep
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't Beste was, 'm eens zonder eten naar bed te sturen. Dan leert-ie die kuren wel af.
- Maatje.... ma, barstte Trees opeens los, die de laatste oogenblikken, een wijsvinger
op de toegeplette lipjes, in gedachten had gestaan.
- Wattisser kind? vroeg ma ongeduldig, Bep het laatste dampende bord aanreikend,
toen het kind hunkerdreinend aanhield.
- 't Heb Bert laatst met een meisje gezien. Weet je wel, Bep? Op den hoek bij de
bloemenmarkt.
- Ja, de meisjes van de klas zeggen, dat-iee lken middag na vieren met 'r wandelt,
viel Beppy met rood verschuchterd hoofdje bij.
- Kom je zitten, Kees?
Ma hield zich een oogenblik, of ze niets had gehoord. Maar toen hij tegenover
haar zat: - Voilà. C'est ce que je pensais.
- Leuterpraat.
Norsch boog Kees het hoofd over het volle bord. Een oogenblik keken Trees'
donker brandende oogen in het verindischt gezichtje hem gespannen van schrik en
woede om verongelijktheid aan. Toen snikte ze 't geluidloos uit, het hoofdje met de
sluike zwarte haren aan Betsy's borst. Deze legde gemelijk den lepel neer en, Trees
over het warme hoofd strijkend:
- Zoo meent va 't niet, liefje. Natuurlijk is 't waar, wat jij zegt. Trees jokt niet, he?
En terwijl het kind zacht doorschreide, het gezichtje schaamachtig en
droef-schuddend wreef aan moeders borst, vroeg deze berispend meer met lippen en
oogen dan met de keel aan Kees:
- Waarom doe je dat nou....?
- 't Is welles, va, wendde toen Bep, de minst krachtige van de tweelingen, zich tot
Kees; het eene magere armpje heffend naar zijn boord en de groezelig-vette vingers
daarom krauwend als was 't een halsband. Zij bevestigde met groote oogen van
overtuigd-zijn Trees' beschuldiging.
- 'k Heb 't zelf gezien: Bert liep met een meisje.
Zacht zich losmakend uit den vettigen greep, moest Kees lachen: die twee juffertjes,
nauwelijks twaalf jaar oud, zij het oud voor hun leeftijd, eigenwijs en over het paard
getild, wijl Bets alles in hun tegenwoordigheid beredeneerde, wijl ze ook van de
verdeeldheid der ouders getuigen plachten te zijn, wat begrepen die van een jongen,
die achterbaks de eenzaamheid met een meisje zocht?
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- Stil maar kinders, trachtte Betsy de geschoktheid der meisjes te gladden, terwijl ze
het lusteloos naslikkend Treesje weer recht zette op haar stoel:
- Vader weet 't wel, maar vader wìl 't niet weten. Vader kan geen kwaad hooren
van Bert.
- Kwáád...! 'k Zie niet in, wat er voor een jongen van zestien voor kwaad in steekt,
met een meisje te praten of te wandelen.
- Dat zal wel....
- Mag ik je ook vragen, Betsy, wat je daarmee bedoelt?
- Tais-toi. Les enfants...., berispte Betsy zijn te luiden toon van opborrelende
geprikkeldheid, zelf beseffend, dat ze te ver was gegaan.
Kees schokte de schouders, wrevelig het leeg gegeten soepbord wegduwend en
zich van vleesch bedienend:
- Je begint er zelf mee. Wat jij op mij heb aan te merken, wat jij te mijnen opzichte
insinueert, zinspelingen op mijn.... verleden kortom, die schijnen de kinderen wèl te
mogen hooren....
Ofschoon nog niet klaar, schoof Betsy ook opeens haar bord opzij. Baloorig het
slachtoffer spelend, steunde ze het hoofd in de hand. Het vertoon van onschuldige
geplaagdheid dreef hem het bloed naar het hoofd. Opeens sloeg de hitte hem uit. 't
Liefst had hij het een of ander stuk gesmeten. Maar terstond bezon hij zich: denk
aan de kinderen! Morrend beet hij de tanden opeen. Betsy's zwijgen vergemakkelijkte
zijn zelfbeheersching.
Zwijgend aten ze haastig verder in de broeiige spanning van dit onbeslist en
daardoor dreigen blijvend krakeel, tot aan de schel werd gerukt. Een rilling schokte
door de gebogen lichamen: Bert....!
Inderdaad stond hij afgejakkerd met rood-bezweet hoofd en piekig plakkende
haren aarzelend-gejaagd op den drempel.
- 't Spijt me dat ik zoo laat ben.... Ik heb bij 't wandelen den tijd vergeten.
Het groote, te groote hoofd met de schuwe oogen neer als woog 't te zwaar aan
den schralen nek, glipte hij, zich als een slaag verwachtende hond klein makend,
naar zijn hatelijk-onaandoenlijk open gebleven stoel. Op zijn bord was de soep
geschept. Schokkig schrokte hij die naar binnen. Hij dorst niet opkijken. De ontvangst,
schoon onwelwillend, vijandig zelfs verwacht, onthutste hem nog. Den laatsten tijd
was hij méér te laat gekomen. Mama keek dan altijd zuur, placht hem niet aan te
zien, terwijl hij angstig haar giftige blikken vermeed. Maar in een zoo diepe put van
ijzig-hardnekkig zwijgen en van ver-
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beten vijandschap was hij nog nooit geplompt. 't Deed hem een oogenblik denken
aan 't ganzebord, als hij de ‘Dood’ gooide of een spel, wanneer hij ‘af’ was en zich
stil moest houden. Maar nu was 't ernst. Zelfs vader keek norsch op zijn bord, at
evenals de zusjes schielijk af als schaamden ze zich om met hem, Bert, aan één tafel
te zitten. Dit besef maakte hem opeens ongelukkig. Dat mama hem treiterde, dat zij
elke gelegenheid aangreep om hem te kwetsen, dat was hij gewend, al lukte haar
toeleg trots al zijn tegengestelde pogingen keer op keer, al wist hij zich niet te harden
tegen haar sluipschen en vinnigen haat. Bij de zusjes vond hij geen steun. Zij konden
hem niet zetten. Reden hadden ze daarvoor niet. Hij was dikwijls vriendelijk voor
ze, bracht vaak een kleinigheid mee, leerde hun spelletjes, waar ze op dat oogenblik
razend plezier in hadden. Maar niet zoodra moeide mama zich daarmee of Bert
bestond evenmin voor hen als op dit oogenblik nu zijn tegenwoordigheid halsstarrig
scheen te worden ontkend, nu hij lucht voor hen was. Zelfs voor vader.... of leek het
zoo? Anders hield vader er de stemming nog in. Dat hij nu ook samenspande, maakte
iets week in Bert.
Maar juist vanmiddag was Lucie Bever zoo bijzonder lief geweest. Hij werd weer
warm, als hij daaraan dacht, aan haar oogen en haar stem en die parmantige witte
muts met een pauweveertje als 't steekje van een Engelsch soldaat. Verder dan andere
dagen hadden ze in den stijgenden schemer buiten de stad over de stronkerige
polderpaden van straten-in-aanleg gedwaald, terwijl na 't snelle zinken van de roode
zonschijf, grooter dan anders, een in kille vlagen uitschietende wind zijn warme
wangen bevoer, in de wijkende huisblokken de lichten opvlamden en zich tot snoeren
regen. Heerlijk hadden ze gepraat, hij dacht toen nergens meer aan, zag nauwelijks
waar ze waren, zijn hart popelde in zijn warme lijf en bij 't afscheid nemen had Lucie,
voor 't aller-, allereerst, hem haar wang toegekeerd! Hij zelf had niet dùrven vragen
om een zoen! O, van de jongens in de klas had hij daar veel van gehoord. Die sneden
daarover op en zwakjes, niet van harte was hij mee gaan doen. Maar in bed bekende
hij 't zich zelf: hij begreep dat niet. Wat was er aan? Hij durfde dat niet. Een meisje,
dat met warme oogen naar je keek, meisjeslippen, die glimlachend spraken, de haren
van 't bij een lezing van den gymnasiastenbond naast je zittend meisje, die je streelden
in 't opgewonden gezicht, daarbij ging zijn hart open, daarbij werd hij vróóm. Het
deed hem denken aan Engelen en hemelsche dingen. Wat dominee op cathechisatie
leeraarde
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en wat hem tot nu toe onwezenlijk gebleven was, werd daardoor bezield. Er was dus
nog wat anders dan het 's ochtends wakker worden in een ijzeren bed in een nauwe
kamer vol vaalheid van licht met een hoofd, gedrukt en weerbarstig in het besef: al
weer een dag van lessen najachten, ontbijten, school en de rest. In de afgeloopen
week was daarin een geweldige verandering gekomen. De menschen thuis en de
klasgenooten zouden er wel niets van gemerkt hebben. Als hij nu vanmiddag maar
op tijd aan 't eten was geweest! Stommeling om zichzelf zoo bloot te geven! Want
al wandelden Lucie en hij stiekum samen, tegen het vallen van den avond en op
paden, waar nauwelijks iemand kwam, de zusjes waren daar toch meest schielijk
achter. Ma's bot-onwillige strengheid dwong hem eens voor al tot geheimhouding.
Zoo was hij 't immers gewend: alles, wat hem bezwaarde en verrukte moest voor ma
verheeld, bleef vader verborgen. Zij was afgunstig op zijn schaarsche plezier.
Inderdaad, dit was anders dan de genoegens van zijn klasgenooten, dan van de meeste
jongens van zijn leeftijd. Wat hen aantrok en boeide, liet hem koud. 'n Saaien vent
scholden ze hem. In de rustpoos tusschen de uren werd hij er mee gesard. Hij sufte,
hij droomde liever. Wat hem, in zich zelf gekeerd, bezig hield, was hun geheel, hem
zelf voor een deel onbekend. 't Onbesuisde doen der jongens stootte hem af. Liever
zocht hij gezelschap bij de meisjes. Maar juist dit werd tegengegaan. Ook Bert moest
zich daarin schikken. Doch dit verhinderde niet, dat, werd zijn opmerkzaamheid niet
door dingen van buiten, door den leeraar, ma's stekelige opmerkingen of
huiveringwekkend slachtofferschap in beslag genomen, meisjesgestalten hem in
droom verschenen, meisjesoogen, door blonde lokken omdarteld, hem als tusschen
waken en slapen in een damp van raadselachtige weemoed en verwondering
toeblikten....
Bert jakkerde het eten naar binnen, trachtend gelijk met de anderen klaar te zijn.
Vandaag kostte het moeite. Anders werd er gepraat, hadden de tweelingen verhalen,
deelde vader in de vroolijkheid, werd soms zelfs ma in de algemeene opgewektheid
meegesleept. Nu mokte ma, mokte vader, deden de zusjes anstig-bedeesd en
terughoudend.
Gelukkig werd er van zijn laat komen niet gerept. Vroeger zou dit op zich zelf
hem al hebben voldaan. Nu deed de druk van die gedwongen-loerende stilte een
bitter gevoel van verongelijktheid zwellen naar zijn keel. Ma verweet hem het achter
de mouw te hebben. Stille waters hebben diepe gronden, werd, waar hij bij was,
tegenover tan-
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tes smalend gemeesmuild als te denken gevende verklaring van zijn zwijgzaamheid.
Ma gaf graag ‘te denken’. Insinueeren heette dat. Vandaag juist was het woord in de
geschiedenisles toegelicht. 't Duidde op wat leelijks, op politieke kuiperijen, op den
drang, om langs slinksche wegen het doel te bereiken, op dingen, die ma's beweerde
rechtschapenheid, ma's kwansuis recht-door-zeesche opvliegendheid voorgaven te
verfoeien. Hoe 't een met het ander te rijmen? Bert begreep het niet. Het was een van
die onoplosbare vraagstukken, waar hij zich vruchteloos het hoofd op brak. Hij kòn
zich nu eenmaal niet met de uiterlijke waarneming der feiten vergenoegen. Met het
ontleden der bloem, noch het indeelen der plantensoort was hij tevreden: gretig
ontgroef hij den wortel. Aan ma's wrange kwel-lust, haar verwaande nederigheid
van in-leerstellingen-geklemde, stootte zijn speurzin zich beursch. Prat op vermeende
oprechtheid griefde zij hem het bitterst met haar striemenden en zijdelingschen smaad.
Daartegen legde hij het af, wijl deze houding verweer onmogelijk maakte. Naar ma's
meening paste dat niet bovendien. Bert was nog een kind en wàt een onaangenaam
kind, stil en valsch en leugenachtig en zonder gevoel. Hij kende de zondenlijst! In
zijn tegenwoordigheid had ze vader meer dan eens verweten, Bert vroeger te weinig
te hebben geslagen. Bert zelf moest dit, en erger, aanhooren. Zelfs tegenover de
zusjes werd zijn trots van eenzaamling, zijn lichtgekwetstheid van jongen zonderling
ontzien noch hoog gehouden. Zoo immers was ma's taktiek, al geloofde hij wel, dat
dit alles bij haar onbewust bleef. Met de aanneming van een planmatig overleg ware
haar verstand overschat! Maar hoe dan ook: door hem, ofschoon in de kamer, volstrekt
te negeeren kon zij hem 't ergst krenken. Op zichzelf was dit hem niet zwaar te dragen.
Wel, dat hij gedwongen was ook vader alle vertrouwen op te zeggen.
- Kom Bert, wat ben je stil. Wat is er vandaag op school gebeurd, vroeg Kees,
toen ze aan het dessert, den eeuwigen rijstschotel, waren. Bert knikte schichtig bij
het noemen van zijn naam het groote warme hoofd op, dat tot nu toe nukkig-strak
bij 't schrokkig eten naar het bord was gewend gebleven. Maar vóór hij vader had
kunnen áankijken en, was het maar met de oogen, dànken voor dit bewijs dat hij niet
heelemaal verwaarloosd werd, hoestte ma zoo erg, dat heel haar gezicht er rood van
zwol en vermaande ze den tweelingen, welke ook opeens de blikken op Bert richtten
in de verwachting van het antwoord:
- Vooruit kinderen, dooreten en vlug. Jullie weten: 't meisje
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heeft vandaag 'r uitgaansavond. Op Bert hoeft ze niet te wachten.
- Je t'en prie, Betsy....
- Natuurlijk...., en ma, driftig rukkend aan het halsboord, dat knelde na 't
keuken-geredder en de hoestbui van straks, zuchtte slachtofferig, onderwijl met
woedende vingers het servet opvouwend. En toen Kees zweeg, mopperde ze door:
- Je zei 't immers om mij te sarren. Ja, 'k weet al, wat je nu weer gaat zeggen: of
de kinderen daarmee noodig hebben. Je hebt volkomen gelijk, jij bent ook zoo ijselijk
verstandig.
En Betsy smeet het servet, in den ring gewrongen, zoo hard op de tafel, dat het
weer lossprong en op den vloer gleed. Ze lette er niet op:
- 't Zit me tot hier. 't Moet er eens uit. Ik begrijp immers allemachtig goed, dat je
alleen vriendelijk ben tegen Bert, om mij te dwarsboomen. Ik erken oogenblikkelijk:
in dat opzicht ben ik je mindere. Als ik wat heb, wat me hindert, moet 't er uit. Ik
weet er geen mooie doekjes om te winden. Jij ergert mij met steken onder water, jij
redt den schijn. Prachtig: als de kinderen, als niemand er maar iets van merkt. Als
ik 't maar voel, he?.... Bah.
Met een ruk was Bets op. Haar eene voet schopte den stoel naar achteren, waardoor
hij krakend tegen het buffet stoof. Heur handen en stem trilden, toen ze beval:
- Trees en Bep, jullie naar boven. Oogenblikkelijk.
- Waar ma....?
- Op Bert z'n kamer.
- En Bert dan? Voor 't eten heeft-ie niets gedaan.
- Met Bert hebben wij niet te maken. Daar zorgt pa voortaan voor. Vooruit.
Maar vóór ma 'r zin had kunnen voleinden en aan Jans, die tegelijk op het schellen
binnenkwam, zeggen, dat mocht worden afgenomen, had Bert er tusschendoor gegild:
- Nie' waar. 'k Ben bijna klaar. 'k Heb op school m'n huiswerk gedaan.
't Klonk in smartelijke en opgejaagde verontwaardiging. Ma hield zich, als hoorde
ze niets. Geen blik was hij waard. En toen de zusjes hem aankeken, geboeid en
verschrikt door dien rauwen kreet van overtuiging en een gepijnigd worden, welke
hen in ma's gejammer, ma's redelooze driftbuien nooit tot meevoelen had genoopt,
stootte ma ze stuursch voor zich uit de gang in naar boven.
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Opeens waren Kees en Bert met de meid in de gespannen leegte. Jans ruimde haastig
den boel op.
- Bê-je klaar, jongeheer, vroeg ze, toen Bert, den laatsten rijsthap als een pruim
in de linkerwang met moeite kauwend, zijn kaken onwillekeurig even deed rusten
onder den invloed van ma's nog verbijsterenden uitval, waarbij de tweelingen haar
natuurlijk in heur onrecht stijfden. Wat hoefden zij zich met hem te bemoeien! Wat
begrepen die kinderen van hoe 't op het gym met huiswerk en zoo was gesteld?
Waarom noemden zij zijn naam anders dan om ma en dus door den weeromstuit
hemzelf te prikkelen? Nu Bert weer aan 't gebeurde dacht, spatten hem de tranen in
de oogen. Had hij zich maar kunnen verweren! Hij zat machteloos, wijl hij werkelijk,
alsof het wat had te beduiden, alsof kameraadjes niet minstens vijf keer per week te
laat aan tafel kwamen, terwijl niemand aanmerking had, wijl hij werkelijk den
krankzinnig strengen regel van het huishouden had overtreden en omdat ma terstond
alles, wat de zusjes hem onaangenaams zeiden en deden, met haar onherroepelijke
en dus tot bittere onmacht doemende verantwoordelijkheid dekte. Geheel die
behandeling vernederde en griefde hem: tegenover zichzelf, tegenover de
tweelingen,... tegenover Jans.
Daarover piekerend, terwijl de zusjes naar boven stommelden, door ma achtervolgd,
had Bert zonder dat hij 't wist het servet in zijn hand gekrampt gehouden. Woedend
liet hij 't los op Jans' vraag. ‘Zeg toch geen jonge-heer, ik heet Bert,’ had hij gemokt,
in dien toestand van overprikkeldheid door nietigheden als deze duldeloos gestoken
en een aanleiding zoekend, om eens uit te razen. Ma gaf immers zoo even het
voorbeeld.
- Doe toch niet zoo dwaas, jongen, vermaande Kees met iets van goedig meewaren
in oogen en stem, maar dat ontging Bert.
- .... Ma máákt 't er ook naar, barstte deze los met een lang uitgehaald maakt na
een oogenblik stilte, die de bui aankondigde, welke zijn schrale lichaam bij 't snikken
krampachtig deed schokken, terwijl 't groote, heete hoofd schudde op den linker-arm,
die, op het tafelblad gekromd, ook dat deed sidderen.
- Bert, vooruit, stel je niet aan.
Weer hoorde hij niet den droef-verbeten ondertoon in vaders berisping. Gekrenkt
stoof Bert op:
- Ik stèl me niet aan. Waarom is ma dan ook zóo....?
En nijdiger groef hij het hoofd in de holte van de nu allebei op tafel naar elkaar
gehoekte armen.
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- Stil nou maar....
En na een kort zwijgen, waarin Kees nadacht, vroeg hij vriendelijkernstig:
- Bert, jongen, wij moeten eens als vrienden praten.
De jongen beurde onder den druk van het doorhittend besef, verongelijkt te zijn
en dit te moeten dulden, het hoofd niet op. Slechts schokten de schouders, gromde
er een smalende snik uit zijn keel, toen vader een hand op zijn hoofd lei:
- Kom jongen, wees nou verstandig. Dáármee win je niks.
Tegen dien toon was Bert's te kwetsen zoekende onwil niet bestand. Maar deze
rauwe en blinde onhandelbaarheid, deels als zelfkwelling door zijn woede gewild,
bemoeilijkte hem het toegeven aan vader's verlangen. Wel mokte hij nog door, wel
spartelde hij kribbig tegen, toen Jans, een grapje bedoelend, hem onder den arm nam,
maar schielijk volgde hij vader naar diens kamer.
- Ga daar 's zitten. In dien grooten stoel.... Heb jij wel eens gerookt, Bert?
- We doen 't elken dag, vóór de school.
- Màg dat?
Bits krompen de hoekige schouders van den jongen op ter weerszijden van het
groote spitse hoofd, dat mokkig hing gebukt en dat, als Bert wat werd gevraagd, om
den mond nauwelijks de grimmige gleuf toonde van een in bitterheid verstijfden
lach.
- Rook dan nu eens van mij.
En Kees hield hem een doosje sigaretten voor. Onwillig-minachtend koos Bert er
een. Kees zelf nam een sigaar en zette zich achter 't bureau. Een oogenblik bliezen
beiden de rookkringels naar de zoldering. Zonder inleiding begon toen Kees met
haperende stem, terwijl zijn oogen schijnbaar aandachtig het verzweven van de
kronkelsluiers volgden:
- Je begrijpt natuurlijk, Bert, waarover wij eens samen moeten praten. Zooals de
toestand tegenwoordig is, gáát 't niet langer. Ik zeg dat, zooals ik beneden al
aankondigde, als.... vriend tegen vriend. Ik weet wel, je bent pas zeventien....
- Nog niet.
- Nou ja, overmorgen toch, maar de.... omstandigheden hebben er nu eenmaal toe
geleid, dat je méér heb beleefd dan andere jongens van jouw leeftijd. Die hebben je
ouder gemaakt. Dat.... spijt mij voor een deel. Spijten, omdat het je berooft van een
stuk plezier in je leven,
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dat zóó niet meer terugkomt. Ik bedoel dit: je heb zorgen. Dat behoef je niet te
ontkennen: 't is duidelijk merkbaar. Ik lees 't op je gezicht. Je oogen staan anders dan
van jongens op jouw leeftijd wordt verwacht en dan natuurlijk is. Je heb scherpe
trekken in je gezicht gekregen. In roezemoezigheid van rooversspel en dergelijke
heb jij geen trek....
- Dat ligt alleen aan mij. Niemand heeft daar schuld aan.
En Bert wiebelde geërgerd op zijn stoel, terwijl zijn vingers ongeduldig om zijn
knieën klauwden. Dat ontledend praten over hem zelf maakte hem tureluursch. Maar
even bedaard ging Kees door:
- Dat weet ik wel. Ik ben begonnen met te zeggen: de omstandigheden hebben
daartoe geleid. Maar al ben je...., al word je nu overmorgen pas zeventien, je begrijpt
heel goed, dat die omstandigheden ten slotte maar een uitvlucht of liever: een scherm
zijn, waarachter de menschen liefst hun verantwoordelijkheid voor de gevolgen van
een verkeerde, van een mis-stap dekken. En nu wou ik vanavond jou eens achter die
schermen meenemen. Maar laat ik je eerst dit vragen....
En Kees schoof zijn stoel naast de schrijftafel, zoodat hij nu recht tegenover Bert
zat, terwijl zijn blikken die van den jongen te vatten en vast te houden trachtten:
- Heb jij op school of op straat van vrienden wel eens wat ten opzichte van je zelf
met betrekking tot ons thuis gehoord, wat je niet begreep en wat je pijn deed? Ik
bedoel: heeft nooit iemand, een jongen of een groot mensch, in drift zich eens een
minachtende toespeling veroorloofd over jouw.... afkomst....? Nou....
Weer zakte het sombernorsche hoofd voorover, terwijl de schouders vinnig op en
neer schokten.
- Nee. Ik begrijp u niet.
- Daarom vroeg ik je juist, naar boven te komen. Ik zal 't je uitleggen. 't Doet me
waarachtig plezier, dat je dat van mij 't eerst zult hooren, al is 't niet zoo.... plezierig,
wat ik te vertellen heb. Maar eerst moet je me beloven, Bert, dat je verstandig zult
zijn. Geef me daar eens een poot op.... Zoo. Ik vertrouw dus, d[a]t je bij het aanhooren
van en nadenken over wat nu komt, een even flinke jongen zult blijken als waarvoor
ik je houd. Anders was ik natuurlijk dit niet begonnen. 'k Heb me zelf er al dikwijls
een verwijt van gemaakt, dat ik je niet eerder in vertrouwen heb genomen. Ik vreesde,
dat je wat van anderen, en dan averechts, zou opvangen. Maar telkens schrikte ik er
voor
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terug. Je was nog zoo jong. Maar wat vandaag weer aan tafel is gebeurd, zonder dat
ik daar nu overdreven beteekenis aan hecht, heeft me over die aarzeling heen
geholpen... Kijk eens hier, Bert: mama is.... jouw moeder niet. Wel van Beppie en
Trees, niet van jou.... Begrijp je?
- Wie dan?, vroeg Bert eindelijk na een opzettelijk zwijgen, als uiting van koppigen
onwil en sjagrijnige onverschilligheid bedoeld.
Ook Kees had met bedoeling zijn verhaal gestaakt uit vrees, dat het den jongen
zou aangrijpen en deels ook om den indruk van wat hem zelf een in zijn nuchterheid
verbijsterende boodschap leek, op diens gezicht te lezen. Maar Bert verried niets van
wat er in hem omging. Stuursch bestaarden zijn oogen het karpet, te stugger, naar
vaders blikken, vaders stem, vaders heele gestalte pal tegenover hem krachtiger
aandrong.
- Wie je moeder is, doet er nu niet toe. Dat vertel ik je later wel eens. Voorloopig
wilde ik je alleen den toestand thuis duidelijk doen inzien. Ik wilde niet, dat je je zelf
de vraag zoudt stellen: ‘hoe is 't mogelijk, dat 'n moeder zich zóó tegen haar kind
gedraagt, als ma tegenover mij?’ Begrijp me goed: ik leg niet alle schuld op ma. Je
weet wel hoe ik daarover denk: met wat attentie, wat aanpassen en toegeven van
jouw kant, zou je in de eerste plaats je zelf, zou je ook ons en mama zelf 't leven
aangenamer kunnen maken. Je bemerkt Bert: ik spreek volkomen openhartig. Ik
vergeet om zoo te zeggen, dat ik met mijn zoon, die nog zoo jong is, over mijn vrouw
praat. Je begrijpt ook, dat dit mij moeite kost. Want 't is duidelijk, nie'waar....?: met
ma kan ik zóó niet redeneeren over jou. In dit opzicht stel ik jou dus boven ma.
Daaruit blijkt, is 't niet zoo?, dat ik jouw verstand hooger schat, dat wij dichter bij
elkaar staan dan mama en ik. Nog eens, 't doet me innig leed, dit zoo kras te moeten
uitspreken. Ik had 't hooren van de pijnlijke bekentenis aan jou, mij 't uitspreken
daarvan liefst bespaard. Pijnlijk, omdat dadelijk bij jou de vraag moet opkomen:
waarom hebt u haar dan getrouwd?.... Ik hoopte zoo innig, jongen, toen ik je, nu twee
jaar geleden, van kostschool thuis haalde, dat je 't met mama zou kunnen vinden. Ik
drong bij haar, bij jou op inschikkelijkheid en 't toonen van wat goeden wil aan.... 't
Heeft niet gebaat! 't Wordt dag aan dag erger, ondragelijk erger. Liefde laat zich niet
dwingen.... Ja, binnen.
Na den schuchteren klop stak Bep het hoofd om de deur:
- Compliment van ma en ma gaat vanavond niet mee naar 't concert. Ze heeft erge
hoofdpijn.
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Kees dacht even na. Daar was 't weer: dat had hij waarachtig vergeten, ze zouden
samen naar het Toonkunst-concert zijn gegaan. Hij glimlachte bitter- verteederd,
bitter om Betsy's behoefte, hem met speldeprikken te blijven vervolgen, verteederd,
wijl het kind als middel daartoe werd gebruikt. Vriendelijk antwoordde hij, Bep over
de haren streelend:
- Dank je wel, Beppekind. Ik kom dadelijk beneden. Zeg dat maar aan ma, hoor.
Dàg.
Het donker hoofdje knikte beslist van begrijpen. Uit den toegenepen mond kwam
geen geluid, terwijl ze met een steelschen blik naar Bert langzaam de deur sloot.
- Komaan, we vergeten den tijd. Zie 's hier, Bert, waarom we 's vertrouwelijk
samen moeten praten, is vooral 't volgende.... Je bent geen kind meer. Jij wordt een
màn. Dat brengt veranderingen mee. Veranderingen voor den geest, voor je kijk òp,
je beschouwing vàn de dingen, veranderingen óók voor 't lichaam. Je heb zelf gemerkt:
je stem is zwaarder geworden. Je heb den baard in de keel, naar de menschen zeggen.
Zoo is er meer, waar we later nog wel eens over praten. Ik begrijp overigens wel,
dat je daar al meer van heb gehoord, van schooljongens bijvoorbeeld. Ik herinner
me dien tijd nog best, toen ik zelf zoo was. Toen liep ik ook achter, mèt meisjes, toen
kwam ik òok te laat thuis. Toen werd ik ook daarom beknord.... En nu wilde ik je
dit maar zeggen, Bert: heb je moeilijkheden in verband met den leeftijd, dien je nu
bent ingegaan, wàt 't ook is, - geen valsche schaamte, kerel, van nu af aan ben jij ook
een man, staan we in dat opzicht gelijk.... Jongen, wat klets ik....
En Kees sprong, hoofdschuddend, lacherig en heelemaal opgefleurd, overeind.
Bert gul de hand toestekend, die deze nog bedremmeld, maar van harte drukte, besloot
hij:
- Dat is dus afgesproken, baas. Jij vertrouwt er op, dat ik, juist, doordat ik je vader
ben, je van raad kan dienen over vragen, die zich bij jou zullen voordoen in verband
met je... puberteit. Dat heet zoo, weet je wel?
Bert knikte van ja. Toen gingen ze uiteen, Bert met een hoofd vol, en toch licht,
van wat vader aangeroerd en aangeduid had. Juist daardoor had hij hem raadsels
opgelost, welker bestaan Bert zich tot nu toe nauwelijks bewust had gemaakt, die
hem juist daardoor, door dat geheimzinnige en onbegrepen-branderige, hadden
gehinderd en bij tijden neerslachtig gemaakt. Nu had vader voor 't eerst als man tegen
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man met hem gesproken. Ook dat had hem verward, spreken van zijn kant onmogelijk
gemaakt. Wat had hij ook tusschen beide kunnen brengen? 't Was alles nog zoo vaag,
zoo zwevend in zijn hoofd als in dezen herfsttijd buiten in den eersten schemer. Die
tijd van kwijnend licht tusschen dag en avond, welke met zijn stemming van den
laatsten tijd geheel overeenkwam, dien hij de laatste weken, - vroeger dacht hij daar
niet aan, - met de gretigheid van een naar liefde en droomende eenzelvigheid
verlangenden weemoed zocht. Achteraf verweet hij zich zijn kribbig lijkend zwijgen
tegenover vader's goed gemeende openhartigheid. Hij leek onverschillig. Vader deed
't toch alleen voor hem, vader had nog erkend: 't deed hem pijn, daarover met Bert
uit te weiden. Hij had dus beter verdiend.
Alleen op zijn kamertje, door de zusjes ontruimd, stampvoette Bert van ergernis
over zichzelf. 't Liefst was hij aanstonds naar vader toegeloopen, was hij hem zonder
spreken om den hals gevlogen. Vader deed, hij wist 't precies, zoo'n uiting van
onbewimpelde hartelijkheid bar goed. Nu Bert zelf daaraan dacht, werd hij warm.
Nog luisterde hij op de gang. In de huiskamer hoorde hij hem. Op va's kamer was 't
licht ook uit. Ze zouden elkaar vanavond dus niet meer zien. 't Sprak van zelf na die
openbaring.
Mistroostig sloeg Bert een boek op. Leeren deed hij, kon hij niet. Waarom was
hij ook zoo.... zoo onbeholpen? Waarom uitte hij zich niet....? Ma had daarover
dikwijls een kéél opgezet! Zij hield hem voor onaandoenlijk, voor een lijs, een....
Hij had zich dat niet moeten aantrekken. Vooreerst, omdat 't ma was, die dat zei. En
dan, hij kon van ernstiger dingen beschuldigd worden.... Blijkbaar was 't bij hem het
zelfde als bij vader: daartegen hielp geen redeneeren - ma's oogen, ma's stem, ma's
heele wezen bewerkte, dat, wat zij zei hem dubbel griefde als vergiftigde ze
onwillekeurig elk woord, dat haar over de lippen kwam.
Het was toch maar waar: die gedwongenheid van vrees om te laten blijken wat in
hem omging, hinderde hem zelf 't meest. Nu had hij vader zelfs, en niet voor 't eerst,
verdriet gedaan....! Nijdig keilde hij 't boek weg als had dat schuld. De onnoozelheid
van de lesjes sarde ondragelijk. Toen ontkleedde hij zich maar in eens. 't Huiswerk
zou morgen wel in orde komen. Ma moest dan maar brommen, dat hij niet wel te
rusten had gewenscht. Hij kon altijd nog hoofdpijn voorwenden....
Toen schoof Bert baloorig en verslagen onder de dekens....
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In de huiskamer had Kees ma getroffen met de meisjes. Op zijn luchtige vraag, of
ze nog meeging naar Toonkunst, had haar hoofd enkel naar den klok gewezen, terwijl
oudergewoonte een stuursche knauw haar mondhoeken naar beneden wrong. Wat:
al kwart voor negen....? Maar zijn verrastheid verbergend, had Kees schertsend
aangehouden, dat ze best naar de pauze konden komen. Deftige menschen als zij,
die laat dineerden.... De vale spottoon had ma vlijtiger met vingers, die van nauw
betoomde drift beefden, verder doen zoomen. Uit het hardnekkig omlaag gehouden
hoofd ving hij met moeite de woorden: ‘als jij je zoo lang met Bert alleen opsluit...’
Kwansuis opgewekt zette Kees zich, sloeg hij een blad van de krant op. Lezen
deed hij niet; wat kwam het er op aan, wat raakte het hem, wat daarbuiten in de
wereld voorviel, of de menschen elkaar bij zwermen doodden....? Dat afschuwelijke,
dat leegte was en machtelooze wrok, wrok om eigen zwakheid, om de lievige slaafschen karakterloosheid der tweelingen, wrok om Bets' heerschzucht en domheidsmacht,
warde en knaagde in hem. 't Was voor hem hier de gewone toestand. Zoodra de
huisdeur achter hem in het slot viel, de trap steil vóór hem steeg, zoodra hij Bets'
stem maar hoorde of, op reis, althans buitenshuis, een oogenblik aan den ‘eigen
haard’ dacht, verstijfde terstond in hem iets, wat om te leven even onontbeerlijk was
als brood.
‘Makkelijk’ noemden hem de kennissen, ‘makkelijk’ smaalde hem Bets, wat
aanging eten, kleeding, slapenstijd. Betsy achtte dat onverschilligheid, of.... gaf vóór,
dat te denken. Zij was nu eenmaal aangewezen om te zorgen voor wat Kees soms,
in radeloosheid bij het besef, zijn beste bedoelingen telkens stomp te stooten tegen
haar niet begrijpen willende kwade-trouw, opzettelijk-wegwerpend beuzelingen
noemde.
Zoo ook nu. Betsy zweeg, norsch-ingespannen pikkend aan wit goed. De meisjes
zwegen, de donkere hoofden neer over boeken met woordjes, de ooren als bewijs
van toegewijde aandacht met de vingers toegedrukt, soms zelfs woordjes prevelend
uit de taak voor morgen, maar telkens ook oploerend, om te zien, wat pa deed of een
laten ‘hooiwagen’ te volgen, die met broos-geknakte pooten over de tafel wandelde.
Ook hij zweeg. De atmosfeer van het huis, van de woonkamer vooral, woog op zijn
borst. Ze verlamde zijn tong, ze omwikkelde zijn lichaam met een macht, die
ongedwongen bewegen belette, waardoor flauwe scherts, naar hij zich straks had
veroorloofd als weerslag op Bets' ongenaakbare zwaarwichtigheid, valsch klonk. Hij
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hinderde haar daar maar mee. Deed hij 't daar dan om....? Och nee, hij wilde 't waarlijk
wel laten. Maar die drang naar speelschheid, naar sollen met Bets' nijdig-gedrukt
gezicht was sterker dan hijzelf. Toch had hij ongelijk. De anderen konden daarbij
enkel verliezen, Bert in de eerste plaats. Onrechtvaardig was dit. Ook dat kon Kees
soms schrikkelijk hinderen. De tweelingen verdienden de begunstiging eenvoudig
niet. Neen, hij was niet zoo dom, om op deze te wreken, wat hun moeder hem aandeed.
Waarachtig hij hield van de meisjes. Ze waren toch ook van hem, al was er tusschen
hem en haar geen zweem van vertrouwen, al vervreemdde Betsy's doen, Betsy's
onverstand, Betsy's grillen van toegeven en snauwen ze meer en meer van hem. Dat
had, kon 't anders....? de twee in den grond bedorven. Ze kenden geen fierheid. Met
de katachtige lenigheid van aanpassingsvermogen, met listig gemodder en gluiperige
kuiperij in 't werven om ma's gunst, eigenschappen, die reeds hun onvolgroeide
lichamen en steelschen gang toonden en welke ze van Betsy's moeder, dochter van
een Javaansche moesten hebben geërfd, met dat intuïtief doorzien van den toestand
en er ten eigen bate gebruik van te maken, wisten ze ma in te palmen en.... voor den
gek te houden. Hij zag dat zoo duidelijk. Maar ook dit moest hij voor zich zelf houden.
In alle opzichten was Bets een kruidje-roer-me niet - dubbel, driedubbel, waar het
Trees en Beppie gold. Dus hadden ze stilzwijgend afgesproken: voor hem was dat
taboe. Van de meisjes, hun opvoeding, keuze van school, kleeren en zoo voort had
Kees definitief de handen afgetrokken. Vroeger had hij wel eens een opmerking over
de tweelingen.... gewaagd; o, ten aanzien van haar kinderen was Bets' prikkelbaarheid
van hun geboorte af aan op 't krankzinnige af geweest. In alles achterdochtig, had ze
hem naar aanleiding van het geringste afdingen op Trees' of Beppie's gedrag de
ongelooflijkste verwijten gedaan. Ze doorzag hem wel, heette het dan: hij wilde de
meisjes aan haar liefde onttrekken, kinderen over den vloer verveelden hem. Evenals
dat voorkind van hem, toen op kostschool, moesten ze buitenshuis worden opgevoed.
En een ander maal erger, toen hij in drift tegen Trees opgestoven was: hij wilde de
kinderen, de meisjes vermoorden, maar dat zou niet gebeuren, als een tijgerin zou
zij haar jongen beschermen. Als hij nog eens een vinger naar ze uitstak....! En toen:
natuurlijk was 't om haar geld te doen, om haar geld had hij haar immers getrouwd.
Nu wou hij beletten, dat het, stierf zij vóór hem, deels aan haar kinderen zou komen....
Deze uitval, zóó redeloos, zóó door-alles-heen, had hem naar

Groot Nederland. Jaargang 15

485
een ziele-arts om raad doen loopen. De zaak was kiesch. Een rechtstreeksch onderzoek
van Bets was uitgesloten. Zelfs kon Kees den dokter nauwelijks kwansuis argeloos
introduceeren. Dat was nu eenmaal zijn gewoonte niet. Betsy's houding maakte het
eens voor al onmogelijk, - al mokte ze gaarne, dat ze een plantenleven leidde, - een
kennis mee te brengen. Weerde zij niet indirect elke ongedwongenheid bij 't
binnenhalen van vrienden, juist om zich over het gevolg daarvan te kunnen beklagen?
't Was immers altijd hetzelfde, wanhopig hetzelfde: rechtstreeks lei ze hem niets in
den weg. Zou hij nu aankondigen: morgenavond komt Dirk Verbeek, komt Henri
von Kreschen, komt wie ook wat bij me babbelen - ze zou slachtofferig veinzen, dat
haar dat niets aanging. Hij was immers vrij. Zelfs zou ze er moeite, met het eten
bijvoorbeeld, voor over hebben. Maar het arbeidsvermogen, daaraan besteed, zou ze
later zonder mankeeren omzetten in giftige woede tegen hem. Dat was haar lust, naar
hij den psychiater met veel anders vertelde. Het haalde niets uit. Het geval was
hopeloos. Maar intusschen verdroot hem dit het ergst voor Bert. De jongen begon
pas, zijn ervaringen waren toch al bitter, hij wàs voor indrukken zeldzaam
ontvankelijk; hoe moest hij deze onbetwistbare onrechtvaardigheid dan ondergaan?
Welke uitwerking zou de waarneming daarvan op geheel zijn levensbeschouwing
hebben....?
Korzelig schoof Kees de krant op zij; wat tobde en piekerde hij weer! Waarvoor
zat hij hier eigenlijk....? 't Was immers ook weer hetzelfde: eigen zwakheid, die Bets'
redelooze gemelijkheid met schijn van toegeven vruchteloos - van 't begin af aan
was hij zich dat bewust, toch herhaalde hij telkens de komedie - trachtte te sussen.
Met dat doelloos-zwijgend hangen op een stoel zonder te lezen, hitste hij haar
overprikkeldheid aan, ergerde hij zichzelf en de meisjes, die, hem uit vrees voor ma
hoofdzakelijk, aan hen vijandig voelend, in hem de belemmering haatten, die hij
bewerkte tusschen hen en ma.
Kees herademde, toen hij eindelijk buiten stond, toen hij den griezeligen dwang
van zich had afgeschud. Waarheen? Wat moest hij beginnen....? Aanstonds kwam
Mia Stomps hem weer in den zin. Na Bets' boosaardigheid was ze eigenlijk niet uit
zijn gedachten geweest. Dit, het besef, dat hij zich aan precies hetzelfde.... schuldig
maakte als zijn zoon, had hem aan het einde van het middagmaal Bert's partij, zij 't
indirect, doen nemen. Dat had Betsy toen weer helsch gemaakt, als vermoedde ze
iets van Kees'.... verhouding....
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Gekheid, Mia Stomps en hij woonden in verschillende steden, al deed de electrische
tram, die beide verbond, daarover niet meer dan een half uur. En voorzichtig was
hij, jonge-ja. Toch nam dat niet weg, dat hij onverantwoordelijk handelde. Niet, dat
hij, getrouwd man, zich schuldig voelde. Eerlijk zich zelf gebiecht: de gretigheid,
waarmee dat frissche kind op zijn zwakken aandrang was ingegaan, de kloeke en
schalksche blijheid, waarmee zij zich aan hem had gehecht, hem haar jonge warme
liefde had gegeven, die eigenlijk niet meer dan vriendschap was, streelden en
verheugden hem, wijl hij, niet jong meer, immers zeven en dertig, evenmin in staat
was, haar voor de toekomst uitzicht op verandering der uiteraard schrijnende
verhouding te openen. Maar 't gemak van haar omgang, de lenigheid van een
aanhankelijkheid, die drukte noch eischte, wijl dit tijdelijke en in hem het
rijpe-en-dartele haar aantrok, hadden al dadelijk het pijnlijke van de beiden bewuste
noodzakelijkheid om hun ontmoetingen in 't diepst geheim te hullen, vervangen door
een eenstemmige voldoening, die als het overschot van zomerhitte in deze lauwe
herfstdagen hen omwarmen bleef, daar er, gevolg van haar stelligen wensch, ruimte
voor verlangen bleef. En daarbij had hij zich te gereedelijker neergelegd, wijl juist
de gestadig ondervonden gevolgen van een verzadigheid in alle opzichten, hem naar
dat.... avontuur gedreven hadden. Hij kende zich zelf: hij was geen vent voor een
duurzame verhouding. Vurig bestreed hij, dat menschen, die zich door vriendschap,
liefde, hoe ook gebonden voelen, van zelf elkanders tegenwoordigheid blijven zoeken.
Daartoe eischte hij van 't leven in het algemeen, van liefde en vriendschap in 't
bijzonder te veel. Voortdurend samen-zijn verontreinigde en haalde neer. De nietig-,
de laf- en laagheden van het dagelijksch leven deden ook daarin zich gelden. Ware
het nu met Mia een gewone, een vulgaire ‘verhouding’ geworden - hoe schielijk zou
't hem hebben tegengestaan! Hij verlangde immers iets anders. Och, iets bescheidens
maar, in het besef der afwezigheid waarvan hij zich reeds had geschikt. Dat was wat
koestering van jonge vrouweoogen, dat was de geur van meisjeshaar, dat was het
natuurlijke en, zij het voor een uur, het toegewijde, het hartelijke en het
vroolijk-afleidende van wat hem sinds eigen puberteit het verwonderlijkst in 't leven
toegeschenen had: een jonge vrouw, die met hem die schatten deelde. Waarlijk, Mia
wàs een schat van blijden natuurdrang.
Aan haar denkend, had hij de provinciestad doordrenteld, waar
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Betsy's relaties hem het collecteurschap van de Staatsloterij hadden bezorgd, een
betrekking, sinds hun huwelijk in datzelfde huis door hem vervuld. Maar van de
bezoldiging alleen had hij niet kunnen leven op den voet, die Betsy gewend was. 't
Hoefde ook niet. Wat zij aan inkomsten in het huwelijk meebracht, vrijwaarde haar
voor de noodzakelijkheid zich te bekrimpen, maakte voor hem te leven mogelijk in
een stand, hooger dan hij zich in zijn jeugd en later kon hebben gedroomd. Zoon van
een lorrenkoopman, die nog dag aan dag in een andere stad met den wagen leurde,
wijl een trots, fier en hardnekkig, hem weerhield, van Betsy een aalmoes aan te
nemen en hij zich in zijn werk op zijn plaats gevoelde, bleek Kees weldra in 't bezit
van een geestkracht, eerzucht, helder verstand en andere eigenschappen, die hem
een toekomst in de maatschappij beloofden. De jongen heeft handen aan zijn lijf en
een kop er op...., hij hoorde 't den onderwijzer nog zijn vader verzekeren. Met eigen
kracht grootendeels was Kees er in zijn twee en dertigste jaar bovenop. Toen werd
hij tot directeur van een druk bezocht en eerste-rangshotel in deze zelfde provinciestad
benoemd. Maar de fiere volharding, welke hem zichzelf de hoogste eischen deed
stellen en dien maatschappelijken vooruitgang mogelijk had gemaakt, dolf hem in
de nieuwe betrekking zijn graf. Die eigenschap bleek den directeur van een hotel
niet te passen. Ze verstramde zijn ruggegraat, wanneer de uiterste lenigheid werd
vereischt. Ook met de commissarissen bracht ze hem in konflikt. Het einde was, dat
hij ontslag vroeg en verkreeg. Daarna hadden betrekkingen van Betsy, zijne vrouw,
hem aan 't open gekomen collecteurschap geholpen. Maatschappelijk was hij nu
binnen en onafhankelijk: voor zichzelf had hij daarmee de capitulatie geteekend, zijn
zelf-eerbied zoo doende versjacherd voor den schotel linzen van Betsy's kapitaal.
Ook daarin striemde besef van 't verschil tusschen schijn en wezen. Verweer tegen
Betsy's nukken was onmogelijk. Baloorigheid over het wisse gevoel zijner onmacht
had hem naar Mia gedreven, zich aan Mia doen hechten. O, hij beeldde zich niets
in: zoo goed voor haar als voor hem was hun verhouding-vol-onschuld gevolg eener
toevallige ontmoeting. Had hij haar niet getroffen - ongetwijfeld was een ander haar
gezel geworden. Ze maakten zich geen illuzies. Nu leidde de een de ander af, trachtten
beiden elkaar wat te geven, in die enkele uren per week!, van de zon, die het lot hun
levens onthield, die ze beiden - om dat gemis? - behoefden.
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Met haar vergeleken was hij oud. Twee en twintig was ze pas geworden. Hij bespeurde
echter 't verschil in leeftijd zoo min als in.... stand, al gaf zij zich opzettelijk volstrekt
geen moeite, dat te doen vergeten. 't Was alleen haar ranke, gretige en soms weer,
waar de konventie in 't gedrang te raken dreigde, benepen natuurlijkheid, die hem
jong maakte en genot deed vinden in wat hem overigens nauwelijks raken kon...
Inmiddels had hij de tram bereikt. Die was op het punt naar Mia's woonplaats af
te rijden. Als hij meeging, zou hij net op tijd zijn, om haar aan het telefoon kantoor
te treffen. Dan konden ze samen nog wat loopen. Thuis bracht ze haar late komen
zonder moeite in 't reine. Wel had hij zich stellig voorgenomen, 't uit te maken. Nog
eens: niet uit liefde of achting voor Betsy, maar op grond van zijn eigen trots, die
zich bezwaarlijk kon handhaven, gesteld dat Betsy, bij toeval van die avondlijke
wandelingen op de hoogte gekomen, hem daarover de les las. Hoe zou de schijn dan
tegen hem zijn! En.... hoe kinderlijk onnoozel was eigenlijk de verhouding met Mia!
Maar met den schijn had hij voornamelijk te maken, in de eerste plaats tegenover
Bert, zijn grooten jongen. Als vader moest hij zijn eigen gedrag afkeuren. Wàt, als
Bert hem rekenschap vroeg, vooral na dat onderhoud....?
Kees stond al op de tram. Tegelijk gierde de fluit van den conducteur, schokte de
wagen op gang. Al die bezwaren had hij zich zóó vaak voorgehouden, ze hadden
nauwelijks meer vat op hem. Thuis had hij eenvoudig geen leven, afgescheiden van
de schuldvraag....; wat natuurlijker dan dat hij buitenshuis vergoeding zocht?
Vergoeding.... hij praatte het zich voor: het had er wezenlijk niets van. Dit besef, aan
éen kant teleurstellend, deed hem overigens lichter gewetensbezwaren vergeten: de
verhouding met Mia.... maar die verdiende den naam ‘verhouding’ niet! In hem
veranderde die niets ten opzichte van Bert.
Van het wagenbalkon dreef de zuiging van den killen herfstwind hem naar binnen.
Daar loom zich nestelend in een hoek op de bijna geheel leege bank, kneep hij
behagelijk en niet alleen, om den hinderlijken wisselschijn van het telkens doovend
en weer aangloeiend licht te ontwijken, de oogen dicht om zich des te vrijer te kunnen
verlustigen in de gedachte, Mia straks te zullen ontmoeten. Tegelijk lachte hij zich
zelven uit. Hij leek wel een schooljongen. Als gold het zijn eerste amourette! De
herinnering aan zijn liefdesavontuurtjes vóór zijn huwelijk, vooral, aan zijn ernstige
verhouding met Dora Duyvis, aan wat daar-
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van in 't algemeen de grond was: zijn behoefte aan, zijn niet kunnen buiten vrouwelijke
toewijding - de herinnering aan dat verleden had in hem na Bets' verwijt, bij 't gretig
klikken der meisjes, zorg voor Bert gewekt. Tot nu toe had hij den jongen nooit van
dat standpunt beschouwd. Toch had Bert den leeftijd. Hij wist het van zich zelf:
ervaringen, dan opgedaan, hechten zich. En Bert was van nature gesloten. De
omstandigheden lokten waarachtig niet tot vertrouwen-geven uit. Betsy bekreunde
zich niet om wat er in den jongen worstelde. Zijn plicht was het dus, Bert in dien
overgangstijd bij te staan. Ook de jongen beleefde een gevaarlijken leeftijd, net als
hij zelf nu. Bert stond op den drempel: geheel het leven lag vóór hem. Make the best
of it, had hij hem in gedachten toegevoegd. Op het laatste oogenblik had hij de
woorden teruggehouden. Daarmee zou hij immers zijn eigen, niet geheel beredeneerde
levensleer, hebben uitgesproken. Een leer, een behoefte aan warmte geven eer dan
ontvangen, een liefde om de liefde, waaruit de toenadering tusschen Mia en hem
voortgekomen was, maar die tevens Mia zelf als middel tot het bereiken dier, ten
slotte schijnbare, voldoening op den achtergrond drong.....
- He! Jij hier?!
Mia's groet duidde op verbazing, bezorgdheid en blijdschap.
In het donker bij het telefoonkantoor had Kees gewacht. Natuurlijk duurde het
langer, dan hij had gehoopt. Ook bleef dat stiekeme doen op zich zelf hem onwennig.
Het prikkelde hem, ofschoon en omdat het maar al te duidelijk was: wilde hij
afspraakjes maken, best, maar dan nemen wat daarbij stond. Mia had daaraan in geen
geval schuld. 't Was zijn eigen zelfbewuste koppigheid, die het hem lastig maakte,
voor een politie-agent, een winkelier, wien ook in de buurt, zijn bedoeling en
bedenkelijke aanwezigheid te versteken.
- 'k Verlangde naar je, antwoordde hij enkel, door haar stem, haar oogen, in angst
hittig glanzend van onder den hoedrand, door de warmte van haar ruigen mantel als
een berepels terstond zijn bezwaren en ergernissen kwijt.
- Kan je je vriendinnen zoo maar in den steek laten? Je kwam toch met andere
meisjes uit het gebouw, vroeg Kees, om haar gedachten af te leiden, nu ze, het hoofd
wat neer, bezorgd scheen.
- Dat zijn ze gewoon, antwoordde Mia afdoende, blijkbaar zonder den draad van
haar gedachten te verliezen.
- Gewóón....? vroeg Kees ironisch, haar oogen zoekend, maar
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Mia voorkwam, nu werkelijk kribbig van ongeduld, wijl hij haar stóórde, verdere
toespelingen met:
- Nu ja, je begrijpt wel. Ik wil zeggen: ik ben een zelfstandig wezen, dat weet, wat
het wil en dat doet zonder met de meening van anderen rekening te houden. Mijn
vriendinnen weten dat wel en of anderen dat weten kan me heelemaal niet schelen.
Kees lachte stil voor zich heen. Hij greep haar arm en zij liet dit toe. Anders mocht
het midden in de stad nog niet. - Je ben een dappere meid, fluisterde hij, haar arm
drukkend, maar Mia, vanavond niet af te leiden, stijfkop als ook zij was, viel hem
in de rede:
- Zeg Kees, wat beteekent dat nu, dat je van avond gekomen ben?
- De groot-inquisiteur!
- Dat versta ik niet.
- Jij schijnt mij niet verstaan te hebben. Ik zei je al, juffertje: ik verlangde naar je.
Schalks blikten openbloeiend nu haar oogen in de zijne: - Da's een smoes. Of....
een smoes is 't waarschijnlijk niet. Maar wat is dan de oorzaak, dat je nu juist
vanavond zoo onweerstaanbaar erg naar me verlangde? Je heb me vroeger eens
verteld en natuurlijk neem ik élk woord van jou, waar 't mij geldt, letterlijk en bewaar
ik 't zuinig: je verlangt altijd náár, je denkt altijd áán me. Maar meer komen dan de
afgesproken dagen kon-je niet. Dat zou verdenking wekken bij je vrouw en je zoon.
Je hoort: ik breng je je eigen plechtige woorden over. Dus.... Of heb je misschien
een boodschap voor me....?
Na een korte stilte plaagde hij:
- Toe, zeg 't maar Mia. 't Brandt je op de tong.
En toen met nadruk: - Je onderstelt dus, dat ik ruzie heb gehad met...., dat ik thuis
ruzie heb gehad.
Van onder den hoedrand fonkelden enkel, spottend-toestemmend, haar oogen.
- Je heb 't geraden, kind. En nu ben je natuurlijk dol nieuwsgierig, wat daarvan de
aanleiding was, beantwoordde Kees haar verzwegen toestemming.
Toen was het Mia's beurt om even na te denken.
- Och nee.... of ja: één vraag maar; was ik daarbij betrokken? Heeft je vrouw
achterdocht opgevat? Vermoedt je zoon wat?
- Haal je niets in 't hoofd; daarvan is geen sprake.
- Gelukkig.
- Gelukkig....? Waarvoor? Luister 's goed, Mia, ik heb 't je
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al meer gezegd, maar jullie meisjes begrijpen dat nooit: dat wij samen kennis hebben
gemaakt, dat wij wel 's samen wandelen en praten, dat verandert absoluut niets aan
de verhouding, waarin ik tot Betsy, mijn vrouw, of tot Bert sta. Ja kind, ik merk 't
deksels goed: je kijkt me ironisch en ongeloovig aan. Jij denkt natuurlijk: de ouwe
heer...
- Schei toch uit over je leeftijd. Flauwe coquetterie....
- Jij denkt natuurlijk: hij houdt zichzelf voor den gek. Goed, ik wil niet ontkennen,
dat ik me daaraan dikwijls schuldig maak. Wie doet 't niet? Ook weet ik, dat, wat ik
daar zei, allemachtig schijnheilig klinkt. Maar 't is maar de vraag, of 't wáár is. Voor
jou hoef ik daar geen doekjes om te winden: jij weet, hoe Betsy en ik nièt naast, nee:
tegenover elkander staan. Als verkropte en daardoor des te feller vijanden. Doordat
wij, jij en ik, elkaar kennen en elkaar vertrouwen, ontneem ik haar dus niets. Sterker:
jij maakt 't mogelijk, dat ik dat leven thuis volhoud. Klinkt pathetisch, wat? Alsof ik
daaraan zoo onschuldig ben als een pasgeboren kind. Jij weet beter, Mia. Je hoeft
niet aan schùld te denken. 't Zijn de omstandigheden: ‘de binding deugt niet.’
Natuurlijk is dat in laatsten aanleg mijn schuld. Ik had die binding niet tot stand
moeten laten komen.
- Dat vooropschuiven van de omstandigheden bevalt me niet.
- Pláag.
Inderdaad hadden weer haar oogen geflikkerd bij het even steels naar hem opzien.
- Hoe zoo? vroeg ze nog met ingehouden blanke stem.
- Jij wil zeggen: dat doe je maar uit vrees, omdat je anders zelf de
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een daad moet dragen of anderen
opleggen. Uit zwakheid van struisvogelpolitiek dus, nietwaar?
Mia knikte nauw merkbaar. Ernstiger ging ze voort:
- 't Spijt me, Kees, dat dat, een feit, een.... ruzie zelfs, tusschen beide is gekomen.
Daardoor lijkt 't, of wat ik jou ga zeggen, wat ik al dagen, heusch waar, op 't hart
heb, daardoor is uitgelokt. En nu moet je me gelooven: dat staat erbuiten. Maar ik
wou je alleen...
En opeens blikten haar oogen groot en hel in de zijne, maar hij meende, dat ze
met opzet de leden sperde, om een befloersing te weren, die in de hoeken aan te
trillen leek.
- .... 't Moet uit zijn tusschen ons, Kees. Je herinnert je natuurlijk precies, hoe we
kennis maakten. Door mijn werk aan 't loket. Toevallig zagen we elkaar den volgenden
dag op de kermis. Ik was
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met m'n vriendin. We hadden schik. Jij met je vrienden ook. Jullie leken wel
studenten. Toen sprak jij me aan. Ik had toen nog niet opgemerkt, dat je een trouwring
droeg. Ik ben eigenlijk nog zoo'n schaap. Ik weet niet, wat jij toen van me dacht. 'k
Stelde me dien eersten avond, geloof ik, nog al aan. Dat gaat zoo, he? in kermisherrie.
Toen hebben we een afspraak gemaakt voor een avond. Ik beet gauw toe, he....? Maar
je kan onmogelijk beweren, dat ik bij jou verwachtingen heb wakker gemaakt, die
ik niet van plan was te verwezenlijken. Ik heb 't je toen dadelijk onbewimpeld gezegd,
‘een.... een “makkelijk” meisje ben ik niet, wil ik niet worden. Zie nu zelf, wat je
doet.’
't Spreekt van zelf, dat ik iets voor je voelde, anders was ik nooit met je meegegaan.
Maar nu moeten we daarmee ophouden, Kees. Voor je zelf en voor mij. Jij ben
getrouwd, je heb groote kinderen. We verschillen in leeftijd. Ik.... ik voel werkelijk
te veel voor jou, om ermee door te gaan. Trouwens, wat heb je er eigenlijk aan?
Veranderen doe ik in dàt opzicht toch niet. Wat jij onze verhouding noemt, heeft dus
geen toekomst. Ze moet doodbloeden, tenzij jij er, wat ik zeer begrijpelijk zou vinden,
vóór dien tijd een eind aan maakt. Maar jij begrijpt van jouw kant, dat dat mij zéér
zou doen. Bovendien zou ik me te erg aan jou gaan hechten, als we samen blijven.
Ik zou.... ja, lach maar; ik zou erg verliefd op je worden en dat zou nog meer pijn
doen......
- Dat heb je daar kranig betoogd. De slotsom is dus: we moeten uit elkaar.
- Ben je 't niet met me eens?
- Och, ik weet dat zoo niet. Natuurlijk, in wat je daar zegt heb je volkomen gelijk.
Maar er zijn ook dingen, die je niet kunt wegen en die dikwijls den doorslag geven.
Maar wat mij persoonlijk aangaat.. mijn verhouding tegenover jou en tegenover mijn
vrouw is natuurlijk...... gewrongen. Och, dat zal zich nooit klaren. Maar ik wil je niet
tegenspreken, kind. We hebben samen een prettigen tijd gehad. Ja, je heb gelijk: erg
veel had 't niet te beteekenen. Jij, ik, we moesten oppassen. We konden telkens maar
kort samen zijn. En natuurlijk: altijd in de open lucht. Maar alla, wie zoo leeft als ik,
leert zijn eischen matigen. Dus....
Kees wuifde een moedeloos gebaar van komische berusting. Nu eerst keek hij om
zich heen. Haast werktuigelijk hadden hun beenen hen de stad uit gedragen. Langzaam
beliepen ze den buitenweg, waar ze de schaarsche avonden van hun samen-zijn
plachten te dren-
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telen of op een bank te zitten. Ook nu keerden ze bij de witte grenspaal om. Kees
had daar wàt om gespot: telkens gingen ze samen tot de grens, eròver waagden ze
zich nooit in strengste plichtsbetrachting. Dan werd het ook voor Mia tijd. Ze moest
aan thuis denken. Kees had zich daar gemakkelijk in geschikt. Vijftien jaar geleden,
toen zou dat wat anders zijn geweest. Daaraan merkte hij, in die verstreken jaren een
stuk levenswijsheid rijker te zijn geworden. Alles, wat hij had beleefd, was dus niet
zonder een spoor te laten, over zijn hoofd gegaan. Bevredigde dit samen wandelen,
den arm om haar middel, de hoofden vlak bij elkaar, hem dan?.... Hij wist wel beter,
't leek er niet naar. Ook daarvoor was hij blijkbaar te oud geworden. Afgezien van
de kleine ijdelheidsstreeling, was ook dit voor een deel gedwongen fraaiigheid.
Ongetwijfeld, haar natuurlijkheid, haar lieve kopje hadden hem aangetrokken zoo
goed als haar schalksche oogopslag, de lenigheid van haar loop, 't getippel in den
nauwen rok, heur kleine, mooie handen. Maar overigens: een uitwisseling van
indrukken was nauwelijks mogelijk. Hun gesprekstof slonk naar mate ze elkaar langer
kenden. In 't begin vlotte het nog, later moest hij zoeken. Ook diende hij op te passen
met vreemde woorden: ofschoon telefoonjuffrouw, dus eenige ontwikkeling en
beschaving rijk, was ze niet ‘bij’ Kees begreep zijn onverschilligheid zelf niet. 't
Moest aan hèm liggen. Eigenlijk zag zij de wereld frisscher, door minder
vooroordeelen heen dan hij. Met wàt natuurlijke kieschheid wist zij
onaangenaamheden, rechtstreeksche gevolgen van de gewrongen verhouding, te
ontgaan....!
- Weet je wat, Mia, besloot hij zijn eigen gedachten: ik ben 't met je eens, er moet
een eind aan komen. Maar laten we nu zoo afspreken: aanstaanden Zondag komen
we 't laatst bij elkaar. Dan zien we elkander in de duinen, je weet wel, bij die eenzame
boerderij en dan loopen we naar dien man, die pannekoeken bakt. Daar komen toch
geen kennissen, he? Voor Bets kan ik wel een alibi vinden.
Mia lachte weer schelms van ter zij naar hem op, terwijl haar arm als onwillekeurig
zwaarder op den zijnen drukte.
- Heeft Hare Majesteit daar bezwaren tegen?
En Kees boog zijn hoofd tot vlak bij het hare, dat zij tartend eerst terugwrong op
den slanken nek, waarna ze, als had ze iets goed te maken, hem plotseling kuste op
de wang.
- Daar. Die krijg je ongevraagd.
- Je heb me daarmee waarachtig niet verwend.
- Daar is 't ook niet om begonnen.
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Zijn handen omgrepen haar middel. Uitgelaten als kinderen dolden ze samen op den
donkeren weg, terwijl zij uitdagend met de handen het gezicht beschermde.
Het een en het ander, zijn aanval en haar verweer, waren komedie, die hem, naar
ze bedoelde, aanhaalde en boeide Ze beloofde: op het afgesproken punt zouden ze
elkander vinden.
Inderdaad liet ze zich niet wachten. Ze leek hem liever dan ooit met de simpele
witte japon en den strooien hoed, om welks breeden rand zich rozen rankten. 't Was
een zoele nazomerdag, die trilde en waasde over de gladde zee. Ze liepen over den
smallen duinkam, aan de binnenzij waarvan het weelderig, met tal van boschjes
bepluimde weidenland zich als een panorama strekte. Ze schertsten en stoeiden als
echte jonge verliefden, die toch nog aarzelen.
- Ik ben van middag vervelend, he? Soms heb ik heelemaal geen lust om te praten,
zei Kees na een zwijgenspoos.
- 't Hindert niet, antwoordde Mia. - Ik praat meestal voor twee.
- Ik loop te bedenken, dat we elkaar nu nooit meer zullen spreken.
- Die gedachte kan jou zoo vreemd niet zijn.
- Och nee, 't spijt me toch.
- Er is een tijd van komen....
- En voor we ‘gaan’ verwacht jij van mij natuurlijk confidenties.
- Verwachten...? Hoe je 't nemen wilt. Die moeten van zelf komen.
- En àls ze nu van zelf komen, als jouw tegenwoordigheid, jouw groote vraagoogen,
jouw fijne mond, jouw stem en alles van jou nu eens dienst hadden gedaan als die
staf van Mozes, die het water klopte uit de rots, wat dàn....?
Haar oogen lachten plagend, zijn blikken mijdend.
- Als jij dan zoo oud-testamentisch-dichterlijk wordt, kan ik niet anders dan me
aan je voeten vleien en als een discipel toeluisteren. Ik geloof overigens....
En de vonken gloeiden in heur oogen aan, terwijl ze, den schouder aan den zijnen
vleiend, hem vol en schalks-uitdagend in de oogen keek:
- .... Dat jij naar 't onthullen van je... verleden minstens even hard verlangt als ik
om het aan te hooren....
Ze zei 't met opzettelijke plechtstatigheid en grappig-weidsch gebaar als in een
melodrama. Erg bekoord en weer op eens uit alle tobberij omhoog getild tot den
aandrang, die hem zich zelf verloofde
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voelen deed, mepte hij haar op de wang en pruilend keerde zij hem die toe om 't af
te zoenen. De mulle glooing afbuitelend, stoeiden ze als kinderen en toen ze, warm
en rood en achter-adem, hijgend en lacherig zich strekten in een dal, een lauwe kom
aan den binnenrand der duinen, die, zelf beschut door de zachte welving van den
rand en 't daarop groeiend zilverig fijn gewas van stekelige, rooddoortroste struiken,
aan één zij uitzicht opende op 't vlak en vredig land met boerderijen, roestig vee en
kippen, met vlosse hagen, bleeke wegelingen en hier en daar, uit toefen boomend
rijzend, slanke torens.
't Duurde wat, vóór ze zich op hun gemak genesteld hadden. Hier lag ze niet
gemakkelijk en dáár was 't zand te vuil en elders weer.... tot hij, op den rug, zijn
hoofd met opzet ruw neerplompte in haar schoot. Toen was ze ook tevreden en onder
schijn van plaagschheid bette ze hem het klam bezweete voorhoofd. De oogen strak
naar het sluier-blauw daarboven, begon hij toen:
- Je heb gelijk, ik heb je nooit van Bert's geboorte gesproken. Met niemand, behalve
natuurlijk met Betsy, heb ik daar ooit van gerept. Niet, dat dat een geheim gebleven
is. Mijn vrienden, die enkele, begrèpen; dat spreekt. En verder is 't verhaal door
zoogenaamde vrienden braaf gecolporteerd Maar toch niet zóo vrijmoedig, of Bert
zelf is er, naar me gebleken is - op 't woord van dien jongen kan ik aan - onkundig
van gebleven.
- Heb je 't 'm nu verteld?
- ... Nee. Ik.... dorst niet.
En op haar verbaasd-verwijtend kijken, verontschuldigde hij zich.
- Hij is nog zoo jong.
- En als hij 't morgen van een ander hoort?
- Dat is niet waarschijnlijk. Maar natuurlijk: 't kàn, alles kàn. En dàn.... daar moet
je niet aan denken. Dat zou een deuk geven in zijn verhouding tegenover mij. Een
deuk, die ik waarschijnlijk met den besten wil niet weg kan werken.... Maar daar
hebben we 't nu niet over. Kijk 's Mia, toen ik twintig was, en ondergeschikte, ik, de
zoon van een leurder met ‘vodden en beenen’, werd ik tot over de ooren verliefd op
de vrouw van een.... nu zul je lachen: van een ritmeester. Een groote meneer dus,
die op een villa woonde in Venlo. En nu zal ik je nog eens doen opkijken: die vrouw,
een jonge, levendige, mondaine, een vrouw met een lichaam als een bloem en
aanbiddelijke handen, die uit ivoor leken gesneden en oogen met een donkere, blauwe
vlam en.... nu ja, ik idealiseer natuurlijk of.... als je
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wil: ik vlei mezelf, waarachtig; om die overwinning was ik toen, arbeidersjog,
vent-van-niks, onmenschelijk trotsch, zou ik nòg... Ik sla door: dat beeld van een
vrouw dan, veel jonger dan haar ijzervreter van een man, nam mij in huis. Daar was
ik ineens in 't groote, 't weelderige en geurige leven. Geurig.... Als ik nu daaraan
terugdenk, ruik ik de violette zeep, die er op de waschtafels lag, waarmee ik me
ochtend, middag, avond waschte. Ik, mijn schooierslichaam, mijn facie, mijn vingers,
die vroeger lompen hadden gesorteerd, wasschen met zeep, die.... schrik niet, per
stuk een gulden kostte! Ik had een lust van 'n kamer tot mijn beschikking. Alles was
er licht en fleurig. Het behang roombleek en ook 't bed en aan den muur schilderijen
om te watertanden. Waarachtig, zoo'n uilskuiken was ik niet of ik proefde daarvan
het mooie en wat ik tot dan toe had gemist. Ik genoot alles in die omgeving van
behagelijkheid en verfijning als een champagne-roes. Dáár heb ik pas 't genot van
champagne geleerd, 't genot en 't gevaar. Trouwens, wat heb ik er niet geleerd! Heel
m'n leven ging er pas open. Van die weken af begint mijn tijdrekening. Gewoon, zelf
met de pet in de hand te staan, hoe mijn ingeboren trots zich ook daartegen verzette,
in elk geval als ondergeschikte geboren en naar alle waarschijnlijkheid veroordeeld,
dat te blijven, al was mijn.... positie in de maanden, vóór ik haar leerde kennen,
werkelijk verbeterd.... hoe had ik anders ooit met haar in aanraking kunnen komen?....
in dien tijd dan zag ik me opeens door ondergeschikten omringd. Een kamermeid,
een linnenmeid, een keukenmeid, een huisknecht. 'k Moet zeggen, ik kon me daar
best in schikken. Achter mijn rug lachten die gedienstigen me natuurlijk uit. Trouwens,
dat snap je, voluit plezierig was dat verblijf voor mij niet. De booien lieten me hun
haat voldoende voelen, al moet ik zeggen: Dora, de vrouw des huizes, had er den
wind onder. In haar tegenwoordigheid beefden ze allen. Dan nam ik wraak, dan had
ik mijn triomf, als ze mij, waar de ondergeschikten bij waren, behandelde met die
tegelijk gul-natuurlijke en kiesche onderscheiding, waarmee ze mij terstond inpalmde.
En die attenties waren te hoofscher, wanneer ze bijvoorbeeld eens wat had bespeurd
van wat de knecht, de meiden mij met speldeprikken trachtten aan te doen.... Och,
achteraf gezien, was dat een afschuwelijke tijd. Eén ding hield me op de been, maakte
't me mogelijk, dat nog.... laat 's zien, zes weken vol te houden. Dat was m'n
grenzelooze zelfverblinding. Die kwam natuurlijk weer, behalve uit mijn
hartstochtelijk temperament, uit ijdelheid en eerzucht voort.
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Dat een vrouw van de groote wereld, dat een ‘grande dame’ als Dora Duyvis, het
plat-du-jour van de bitter-tafelgesprekken tusschen jonge lui, officieren in de eerste
plaats, op de societeit, dat de vrouw van ritmeester baron van Weerensteyn toenadering
zocht, weldra.... verliefd was op mij.... groote goden, dat deed mijn hart haast barsten
van zaligheid. Verliefde menschen, bakvischjes vooral, zeuren als ze verliefd zijn
bij voorkeur van droomen, nietwaar?, en dat ze niet weten, of ze nou eigenlijk waken
of.... Lieve schat, nee, pruil maar niet, ik bedoelde jou niet met dat ‘bakvischjes,’ jij
bent verstandiger, al ben je nog...., jij heb misschien ook meer.... ervaring op dat
gebied.... oei, oei....
En snaakschen angst voorwendend om wat hij zich had laten ontglippen, bedekte
hij 't gezicht aan haar kant met zijn opgesjorde jas als om de klap te weren, waar zij
speelsch mee dreigde.
- .... Lieve schat, ik verzeker je! ik ben nuchterder, al ben ik voor dergelijke
aandoeningen volstrekt niet ontoegankelijk, maar waarachtig.... verbazend snel ging
alles in zijn werk: de kennismaking met Dora, haar opvallende belangstelling, haar
bezoek onder een voorwendsel aan mijn armoedkamers, haar zeggen, dat er méér in
mij stak dan in den eerste den beste, wat in die omgeving moest verkommeren, en
dan, de apotheose: Kees Horstman, zoon van een lorrenventer, zelf toendertijd klerk
aan het spoor, die zijn intrek neemt, die ‘afstapt’, noemen ze dat van hooge pieten,
ten huize van de familie van Weerensteyn-Duyvis.... Nu, daarmee is dan ineens 't
heele avontuur verteld. Je zult vragen: nam de baron daar maar genoegen mee? De
man had eenvoudig niets in te brengen. En toch zweer ik je: 't was een
mannetjesputter, beware. Hij vloekte de booien geregeld stijf. Maar hij en zijn vrouw
leefden eenvoudig náást elkander voort. Beiden deden, wat ze verkozen. In de kleine
stad was dat algemeen bekend en aanváárd. Hij sleet den meesten tijd, behalve in de
kazerne, in de societeit en 't buitenland. Daar zette hij 't jongeluisleven voort, door
de enkele maanden geregeld samenleven na zijn trouwen, zijn tweede!, met Dora
niet noemenswaard onderbroken. Zij zelf interesseerde hem evenmin als wat ze
ondernam. En, potverdikkie, ze wàs ondernemend: wat kwam 't er op aan? Hij was
rijk, rijk voor twee, voor tien desnoods. En kinderen waren er niet.... Je begrijpt de
rest: de ritmeester ontving me met hoofsche correctheid. Let wel: in zijn eigen huis,
een paleis van een villa, waaraan je ondanks alles den edelman herkende. Een
correctheid,
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eenig middel, om de dolle situatie eenigszins te redden, en die minachtenden spot
om mijn kleeren, mijn zeggen, mijn doen in die omgeving nauwelijks deed merken.
Dora en ik waren dus, afgezien van de achterdocht van booien, volkomen vrij. Met
die achterdocht moest natuurlijk rekening worden gehouden. En 't doet nog mijn
fierheid goed, 't te kunnen bekennen: betrapt zijn we nooit. Laat dat maar aan Dora
over. Bij al haar impulsiviteit, bij haar zinnelijk en romantisch temperament is ze
duivelsch sluw.
- Jasses, smaalde Mia opeens.
Kees lachte somber, toestemmend: - Blij, dat je 't zegt.
- 't Ontsnapte me.
- Ik had 't eerder verwacht. 't Wàs walgelijk. O, ik ben geen heilig boontje. 'k Heb
je m'n.... zonden voldoende gebiecht. Maar waarachtig, dat moet je gelooven, Mia:
ik heb van 't begin af aan mijn tanden op elkaar geklemd, ik moest en ik zou er
komen.... de middelen, waarmee ik er zou komen, zijn me nooit onverschillig geweest.
En nee dàt met Dora kon niet door de beugel, al heb ik daar bij haar veel geleerd,
ook in levenservaring, bedoel ik. Zij heeft me bovendien op 't paard geholpen. Daarna
wàs ik er. Maar daarom niet alleen mag ik achteraf niet klagen. Ik heb toch waarachtig
ontzaggelijk van 'r gehouden. Ja, nu zie ik 't in: 't was voornamelijk liefde uit de
tweede hand, suggestieliefde bedoel ik. Suggestie, dat die vrouw, die zóó rijk was
en zóó smaakvol gekleed ging, mij opmerkte, voor mij als gelijke, als.... meerdere
eigenlijk, wat voelde. De betoovering van den geur van 'r haar, van haar witte handen,
van heel haar omgeving... 't Is niet moeilijk, daar nu, nu ik weet, wat er in de wereld
te koop is, op te smalen, haar een hysterica te schelden en zoovoort met wie ik zou
hebben gespeeld en die ik daarna zou hebben weggetrapt. Als er van spelen en
wegtrappen sprake is geweest, was ik 't slachtoffer. Ongetwijfeld, normaal was Dora
niet. Nu is ze dood. In 'r laatste oogenblikken heb ik haar opgepast. Hoe dat sterven
zoo plotseling gekomen is, is niet volkomen opgehelderd. 't Doet er ook niet toe.
Maar dat en alles, wat Dora en ik samen hebben doorleefd en vooral, 't feit, dat ze,
zooals je natuurlijk begrepen hebt, de moeder is van Bert, dat weerhoudt me om die
verhouding, om haar en mij, zooals we tegenover elkaar stonden, nauwkeurig te
ontleden. Eigenlijk lieg ik nu nog. 'k Ben van binnen toch zoo bar schijnheilig. Ten
slotte is 't niet anders dan mijn trots en behoefte, me zelf niet al te zwart te maken,
wat me tegenhoudt. En daarmee heb ik je die donkere
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bladzij in mijn levensboek zonder voorbehoud opengeslagen....
Om bittere nagedachten te verdrijven, had hij potsierlijk-dramatisch de hand op 't
hart gedrukt. Mia plots het hoofd toebuigend, trachtte hij haar te kussen. Ruw stiet
ze hem af.
- Bah.
Deze vinnige afkeer vuurde in hem als weerslag op gegeven en schijnbaar
onverdiend vertrouwen een woede aan, die zocht naar grove middelen, om haar te
kwetsen en met haar.... zich zelf.
- Natuurlijk, Mia, ik had jou dat alles niet moeten vertellen. Jij bent nog een kind.
Wat begrijp je van liefde, van waar een man, een vrouw toe komt, die werkelijk....
liefheeft? Die staan anders tegenover elkaar dan jij en ik. Wij, die hadden afgesproken,
het bestaan van die liefde eenvoudig te verloochenen. 't Mocht wat....! Maar 'k wil
je dezen laatsten keer niet noodeloos pijn doen. Ik ben je alleen nog een paar woorden
schuldig, nu ik zoo.... dwaas ben geweest, die herinnering uit mijn particuliere leven
op te halen. Ik weet niet, in hoever jij levenswijs genoeg bent en of je in 't algemeen
wel eens daarover hebt gedacht, maar.... de hoofdzaak van m'n verhaal, waarom ik
't heb gedaan, zal je onwaarschijnlijk voorkomen. Baronnesse van Weerensteyn,
geboren Duyvis, de moeder van Bert...? En ze was toen nog voor de wet met den
ritmeester getrouwd....? Zoo zal je je misschien hebben afgevraagd. En daarop kan
ik je maar zeer ten deele antwoorden. Ik zei je: Dora had een romanesken aard.
Weerensteyn was haar even onverschillig als wat de menschen zeggen. Ze liet zich
meesleepen door den indruk van 't oogenblik. Aan de gevolgen van een daad dacht
ze als 't te laat was. Zoo ook ten opzichte van mij. Voor mij moest toen alles wijken.
Tot een scheiding met van Weerensteyn is 't niet gekomen; ze stierf vóór dien tijd,
een maand na Bert's geboorte. Aan haar verhouding tegenover den baron had dat
heele geval overigens niets veranderd....
Met een gesmoorde snik was Mia Kees opeens ontloopen. Alle zoeken haar te
achterhalen op den duisteren landweg was vergeefsch geweest.
Maar toen hij, genoopt tot wachten op de tram, die eerst over driekwartier vertrok,
in een cafétje zat, het eenige, dat nog open was aan den zeekant, en waar verloopen
Belgische artiesten lustelooze liedjes drensden voor hem en nog twee menschen op
den kalen vloer, kwam Mia opgejaagd daarbinnen met oogen wild in 't rood gezicht
en met een gedwongen lach vergeving vragend. Zij wist: hij wachtte er meer. Zoo
mochten ze niet uit elkaar gaan. Haar lippen en oog-
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leden trilden. Ze leek een jonge vogel, die uit de takken viel.
Terstond waren ze buiten. Daar hakkelde ze alles uit, wat haar benauwde en wat
haar had tegengestaan in hun verhouding in verband met Kees' verhaal. Ze verdedigde
zich met vuur tegen zijn smalende aanklacht: zij.... benijdde Dora. Zóó lief te kunnen
hebben.... En tegelijk stopte ze onhandig-jachtig Kees een plak chocola in de hand.
Dàt was voor Bert. De geefster mocht hij niet noemen....
Toen hij laat in den nacht den sleutel in het slot stak, was het hem zonderling te
moede in een tegenstrijdigheid van warmte-uit-voldoening en spijt, dat dit het laatste
was en toen weer het besef: zoo is het goed, het moest.
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Liedjes
door Hélène Swarth.
I.
En toen mijn lief nog tot mij kwam,
Toen leek mij mijn leed niet te dragen,
Wijl hij mij niet in zijn armen nam
En mij liet mijn ellende klagen.
Maar toen ik die uren verwierp en ik vlood,
Om vrede aan de bosschen te vragen,
Toen werd ál mij een wachten op den dood
En slepen van doellooze dagen.
Nu lijkt mij wat ik heb versmaad
Een schat, dien ik heb verloren
En ik weet dat mijn leed zich niet wiegen laat
Door het suizen van boomen en koren.
Nu vrees ik dat het ook zóo zal zijn
Met mijn hoopvolle hemeldroomen.
Zal ik wéer niet verlangen naar levens pijn
Als ik ben in den hemel gekomen?
En dáarom tusschen leven en dood
Sta ik, aarzlend en bang, te beven O lief! verlos mij uit dezen nood!
Zoo kan ik noch sterven noch leven.
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II.
En áls ik in den hemel kwam,
Zou mij troosten, na zóoveel leed,
De aanbidding van het blanke Lam?
Zou mij troosten mijn leliekleed?
Al was mooier nog dan ik ooit heb gedroomd
De muziek van het Engelenkoor,
Toch zou ik verlangen, alleen en beschroomd,
Naar het leven, dat ik verloor.
Ik voelde mij toch in den hemel niet thuis:
Het was er te plechtig voor mij.
Ik zat liever te luistren naar boomengeruisch,
Met mijn lieveken aan mijn zij.
Ik zal vragen den Engel, die mij haalt:
‘O neem ook mijn lief bij de hand,
Dat niet, om hem te zoeken, mijn ziel weer daalt
Naar 't verlorene Levensland!’
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III.
Ik heb naar de boomen de handen geheven,
Zij vroegen mij waárom ik niets meer bezat.
- ‘Zie, mijn handen zijn leeg, ik heb alles gegeven!’
Toen gaf de éen mij een bloesem en de andere een blad.
Ik heb naar den hemel de handen geheven.
De zon gaf mij goud, dat zij over had
En de nevel een sluier, van wazen geweven
En de hagel, die gaf mij een parelenschat.
Ik heb naar den liefste mijn handen geheven.
- ‘Zie nu, hemel en aard gaven beiden mij wat
En 't is ál wat ik heb en jou wil ik het geven.’
Doch mijn lieveken lachte en versmaadde mijn schat.
Ik verwierp het versmade en ik zong door de dreven.
- Nu zijn leeg weer mijn handen en toch werd ik mat.
Toen beloofde me een stem het al-eeuwige leven,
Zoo ik vouwde mijn ledige handen en bad.
- ‘O wàt zal ik doen met het eeuwige leven,
Alleen in den hemel en ver van mijn schat?’
De stem zei: - ‘Dáar zal ik den liefstë u geven.’
Toen vouwde ik mijn ledige handen en bad.
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IV.
O gaf je mij enkel mijn zangen weer,
Die mijn wanhoop verstommen deed,
Ik wiegde met liedjes weemoedig en têer
Mijn slaaploos verlangenleed.
O gaf je mij enkel mijn glimlach weer,
Die mijn wanhoop versterven deed,
Ik verlichtte met liedjes weemoedig en têer
Mijn donker verlangenleed.
O gaf je mij enkel mijn tranen weer,
Die mijn wanhoop verstarren deed,
Ik laafde met tranen weemoedig en têer
Mijn dorstig verlangenleed.
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V.
De hemel is teeder als blanke zij,
Een aarzlende regen tikkelt.
Een grijze damp heeft de boomenrij
In een wazigen sluier gewikkeld.
Aan den horizon, achter het korengeel,
Staan de boomen zoo peinzend te wachten,
Een kapelletje zweeft als een bloem zonder steel,
De velden zijn blonde vachten.
Ik zit op een zilveren beukestam,
Als een neuriënd meisje, te droomen O of nu ten leste mijn liefste kwam
Van achter de omnevelde boomen!
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VI.
Waar bleven de bloesemen blank en fijn,
Die besneeuwden de groene hoven? O de kersen, die kleuren al karmozijn,
De bloemen zijn lang verstoven.
Waar bleef nu het suizende blonde graan,
Vol brood waar wij God voor loven? De maaiers, die zijn aan het maaien gegaan
En het staat al gebonden aan schoven.
Waar bleef nu de tooi van het zomerwoud? De herfst komt de blaadren al rooven.
O zal je nu komen en honderdvoud
Mij vergoeding van leed beloven?
Zal je zeggen: - ‘Ons leed moest ter loutering zijn
En wij komen het samen te boven?’
En zal ik dan weenen van weelde en van pijn
En zal ik je woorden gelooven?
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VII.
In Mei, langs het wuivende korenveld
En de sneeuwige pruimelaren,
Ben ik hoopvol, met haastige voeten, gesneld Of 't van verre zijn schreden waren?
In het lommer der ruischende zomerlaan,
Onder bloeiende aromige linden,
Ben ik droomend, half vroolijk, half treurig, gegaan,
Maar ik kon er mijn liefste niet vinden.
Nu, langs bloeiende phloxrij en dahliabed
En verlaten stoppellanden,
Ga ik peinzend en moe en met trageren tred,
Maar ik voel mijn verlangen nog branden.
En straks vlammen er àl de kastanjes wel geel
En als fakkelen laaien er de eiken.
Maar ik moet tevergeefs naar mijn vreugdedeel
Nog áltoos de handen reiken.
O als ik mijn heilige vurig nu bad,
Wen de winter besneeuwt de daken,
Zou dan eindlijk niet komen mijn eenige schat
En mij lieven en zalig maken?
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VIII.
In de sombere kamer vol droefheid en pijn
Kwam hij binnen als zomer en zonneschijn.
En nog uren daarna bleef de kamer licht
Van den blanken glans van zijn aangezicht.
En nog trilde zijn stem in de grijze lucht,
Lijk de stem van een vogel, die heen is gevlucht.
O het licht, dat zoo blank in mijn donker viel
Was de aura van zijn zonnige ziel.
En de troostvolle klank van zijn vriendewoord
Bleef me omzweve' als beloften, in droomen gehoord.
Wel verbiedt mij te lieven de strenge plicht,
Maar ik kus, in de lucht, wat er bleef van zijn licht.
En wanneer hier op aarde is mijn Karma volbracht
En mijn lijf ligt verzonken in d'eenwigen nacht,
Zal mijn ziel hem omzweven, van 't lichaam bevrijd,
Eer zij weer wordt gevangen in ruimte en in tijd,
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Eer zij weer wordt geboren in 't lijdende vleesch,
Zal zij zijn als een licht, dat rondom hem verrees.
En dan blikt hij wel rond zich, verwonderd en blij.
- ‘O wat maakt toch, bij winter, de lucht als in Mei?
Waar ik sta, waar ik ga, in de huizen vol wee,
Zie ik licht als blonk nimmer op aarde of op zee.
Waar ik ga, waar ik sta, of ik waak, of ik droom,
Aem ik geuren zoo têer als violenaroom.
Waar ik ga, is 't of zegen, als dauw, op mij viel,
Voel ik streeling zoo teeder als streelde me een ziel.’
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IX.
O hoe zong ik mij jong! o hoe liefde ik mij blij!
Zijn nu lieven en zingen voor eeuwig voorbij?
Echo.
Voorbij!
O wat heb ik gepopeld, gehoopt en gevreesd!
En waar bleef nu mijn troost, die zoo mooi is geweest?
Echo.
Geweest!
Heb ik zelf nu ontbladerd mijn blanke roos
En zal ik 't verscheuren betreuren altoos?
Echo.
Altoos!
Mijn liefde was zon - nu mijn zonlicht verdween
Zal ik huiverend blijven in donker alleen?
Echo.
Alleen!
En wàt zal ik doen met den tijd, die mij rest?
Herdenken mijn lijden en sterven ten lest?
Echo.
Ten lest!
Ik vroeg van het leven slechts liefde als mijn deel,
Geen faam en geen rijkdom - en vroeg ik te veel?
Echo.
Te veel!
O had ik maar tranen, die laafden mijn leed!
Zoo kon ik beweenen wat nooit ik vergeet.
Echo.
Vergeet!
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Van mijn doode hondje
(Een Herinnering.)
Door Frans Coenen.
Zou ik er wel van spreken? Over een paar dagen zal het schrijnen der herinnering,
die smartelijke schrik bij het plotseling herdenken immers weer voorbij zijn. Dan
heeft de dagestroom ons al ver weg gevoerd en is het levensaspect weer nieuw, zoodat
wij enkel nog maar weten van het verdriet, doch niet meer voelen. Zoo zou ik dan
kunnen zwijgen, bedenkend de geringheid van het feit en hoe spoedig het nagevoel
over is.
De dood van een hondje! Het is niet veel in 't wereldgebeuren en kan gauw vergeten
zijn. Maar ik wil niet gauw vergeten. Ik wil nog vasthouden, wat ik eens beleefde
en wat mij sterk vervuld heeft: het zachte, verteederde neigen tot dat kleine leven,
en de smartelijke leegte van gemis bij zijn dood. Dit beleefde ik eens en het was niet
zoo weinig. Dan wil ik er nu ook niet haastig en schuw aan voorbijgaan, in
kleinmoedige angst voor een pijn, die wellicht het allerbeste beteekent, dat het lage
leven ons te bieden heeft.
Laat ik dan eerst mij duidelijk bezinnen hoe hij was. In 't begin, negen jaar geleden,
en later.
Toen wij hem bij den hondekoopman kochten, keek hij schril en spichtig uit zijn
hooge hokje neer: een bekoorlijk levendig smouskopje met verwarde zijig blonde
haren voor twee groote glanzende oogen. Hij kostte niet duur en wij hadden het
gevoel dat hij misschien wel gestolen kon zijn. Immers zóó piep jong was hij niet,
trots zijn ongelooflijk levendig en driftig aardje en
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hij bleek zijn menschen en wereld al bijzonder goed te kennen, veel te goed voor
een hondje, dat pas uit het nest komt. Aan het touwtje, waarmee wij hem thuis
brachten, liep hij zonder eenige bevreemding of schroom mede, het scheen zelfs of
hij het was, die ons met zijn driftige, fijne trippelpootjes leidde naar een hem bekend
doel. En eenmaal in huis en losgemaakt, holde hij licht en vlug alle trappen op en
weer af, snuffelde de kamers en gangen door op een grappig zakelijke en zeer
positieve manier, alsof zijn blijven er van afhing, dat hij alle dingen naar zijn smaak
bevond.
Zoo was zijn eerste entree en zoo bleef hij bij ons: volkomen op zijn gemak, maar
voorloopig nog maar matig vriendelijk. Hij had het aanvankelijk ook te druk, was
tezeer geïnteresseerd in alles, om voor ons nog veel aandacht te hebben. Hij kende
ons ook maar zoo kort en gedacht misschien zijn vorig gezin, dat hem gewis nog
betreurde.
Doch al was onze verhouding tot het nieuwe hondje ook wat ongewend, hij werd
ons een voortdurende lust der oogen. Zoo slank en veerkrachtig als hij op de kleine,
nerveuze pootjes geplant, stond, het kopje parmantig òp, fel gericht, met steile oortjes
in luisterhouding. Of zooals hij zitten kon, rustig met het ronde blondharige rugje
verbreed op de uitstekende heupjes en gevouwen achterpootjes, terwijl dat zwarte
mopneusje rusteloos speurde en snoof in de verte. Tot, - maar dat was in de latere
jaren - de slaap hem overmande en hij opwaarts begon te knikkebollen.
Heel spoedig kwam toen de aanhankelijkheid, en voor goed en zonder voorbehoud.
Hij werd ons als vanzelf sprekend toegenegen en heeft zijn leven lang geweigerd
vrijwillig met iemand anders alleen uit te gaan, hoe gaarne hij ook wandelde. Likken
deed hij nooit. Hij vond het misschien vulgair en weinig mannelijk. Maar hij had
zoo een maniertje om, met de ooren verteederd naar achter, zwakjes te snuiven en
aanhoudend met de tong te liplikken, dat even goed zijn liefde toonde, vooral indien
daarbij een voorpootje schuchter en onbeholpen poogde ons naar zich toe te halen,
dat wij hem streelen zouden.
En als wij een poos van hem weg waren geweest, hoe was dan zijn begroeting bij
het weerzien! Op het grintwegje voor het huis wachtte hij ons af, nadat hij uren lang,
onrustig en gepreoccupeerd, rechtop in zijn mand of midden in de kamer gezeten
had.
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Als wij dan in de verte aankwamen, stond hij op en tuurde scherp door zijn haren,
kwam aarzelend kwispelstaartend nader, om dan ineens vooruit te schieten in de
volle zekerheid der erkenning, het lijfje als saamgebald van blijdschap, de
huppelspringende pootjes, het kromgespannen rugje, het verrukte kopje één compacte
vreugde, terwijl hij schelhooge juichblafjes uitstootte.
En immer, zoo vaak het voorkwam, dat wij ook maar een paar uren van hem weg
waren, mochten wij deze ongemengde, onverdachte blijdschap weer genieten, zoo
innig en waarachtig als zeker geen volwasschen mensch, hoogstens misschien een
kind in de jaren van komend bewustzijn, vermag te betoonen.
Zeker hing dit ook samen met zijn driftig, hartstochtelijk temperament. In zijn
eerste jaren kon hij zoo roekeloos onstuimig in onze armen springen, dat het een
wonder blijft, hoe de fijne pootjes nooit schade leden. Natuurlijk was hij daarbij
hevig jaloersch en eens, toen wij een ander hondje van zijn bord wilden laten eten,
nadat hij toch zelf zijn maal geëindigd had, kreeg hij bijna een zenuwtoeval van
woede. In het algemeen kon hij van zijn eigen soort alleen het vrouwelijke deel (maar
dit dan ook heel goed) uitstaan. Hij maakte zich dadelijk zoo driftig op elken hond,
groot of klein, die zich de toch niet ongewone familiariteiten met hem veroorlooven
wilde, dat wij vaak angstig waren voor represailles. En represailles konden voor hem,
met zijn zwakke tandjes, terstond noodlottig worden. Maar de groote honden namen
zelden veel notitie van hem. Zij schrikten wel van zijn plotselinge heftigheid, maar
schenen in hem geen medeminnaar te zien, zelfs als er een teefje in de buurt was.
Hij was toch maar quantité négligeable, vonden zij, en overigens wel een aardig,
parmantig verschijninkje. Zelfs de deftige Kees uit de buurt, op wien hij zijn gansche
leven, god weet waarom, zoo fel gebeten was en die hem met één poot kon omgooien,
betoonde zich tegenover hem altijd waarlijk grootmoedig. Want ons hondje treiterde
hem, waar het hem maar vond. Dan draafde het naast hem voort, met snelle, kleine
pasjes tegen de groote van het ruigharige beest, terwijl al zijn rugharen overeind
stonden en het gromde, met de tandjes kwaadaardig bloot. De ander liep intusschen
voort, merkbaar gegêneerd en heel donker van uitzicht. Ook hij gromde van tijd tot
tijd, maar liet toe, dat het kleine dier tartend onder zijn zwarten neus
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voorbijliep en ostentatief zijn poot optilde tegen boomen, waar ook de Kees zijn
aandacht aan wijdde. En het is, geloof ik, maar tweemaal gebeurd, dat Kees zijn
geduld verloor, omdat het kleine ding 't al te bar maakte, en toen kastijdde hij hem
nog hoogst gematigd. Toch hield zich daarna de kleine een tijdlang op een eerbiedigen
afstand. Maar spoedig was het ongeval weer vergeten en schoot zijn blaf telkens
woedend uit, als hij in de verte Kees' stem maar hoorde, of als het bleek, dat Kees 's
morgens in de vroegte op het wegje was voorbijgegaan, met achterlating van talrijke
identiteitsbewijzen. Dat vooral schijnt in de hondewereld een uiterste van beleediging
te zijn, dat men iemand op zijn eigen, wettig erf komt ergeren door parmantige
bewijzen van kracht en vitaliteit. Tenminste ons hondje verdroeg het nooit, en het
scheen ook moreel niet gansch in den haak, want Kees, als hij toevallig op de daad
zelve betrapt werd, leed nog geduldiger dan anders de honende schelderijen en
uittartingen van ons diertje en schommelde verlegen weg, den neus omlaag. Maar
daarentegen wee ons hondje, als hij op Kees' terrein gesnapt werd! Dan gromde de
andere zoo vervaarlijk en keek zoo donker dreigend, als slechts een Kees vermag,
en wij haastten ons den kleine op onze armen in veiligheid te brengen, waar hij dan
razend worstelde, om los te komen, ten einde den strijd met den vijand aan te binden
en hem eens vooral genoeg te geven. Doch wij waagden het er liever niet op en
bleven hem verneederend vasthouden tot de gevaarlijke zône gepasseerd was en hij,
steeds trillend en grommend, aan zijn agitatie ongevaarlijk lucht kon geven door een
bij uitstek schelderig geblaf naar den kant van den verren tegenstander.
Maar tegenover het vrouwelijk hondegeslacht was hij àl teederheid en geduld. Het
is zelfs waarschijnlijk, dat die teederheid zijn leven verkort heeft, zoozeer gaf hij
zich, zonder maat of rust, over aan zijn mannelijke neigingen, die toch hoogst zelden
doel troffen, want er zijn in die wereld vele geroepenen, doch weinige uitverkoren.
Er waren tijden, lange perioden in voor- en najaar, dat ons hondje 's nachts onrustig
sliep en, zoodra wij het maar veroorloofden, in den morgen het huis ontliep, om er
eerst één, twee uur later in terug te keeren. Waar hij dan heenging op zijn eenzame
wandeling, wisten wij niet precies. Wij vermoedden naar een ver-wonende teefje
van zijn kennis, meestal hetzelfde, dat zich in bijzondere omstandigheden bevond.
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Soms, als wij ongerust werden en gingen zoeken, zagen wij hem nog juist in de verte
van de laan, als een geel vlekje, dat zich ijverig voortrepte, afwisselend in strepen
zon en schaduw. Of wij vonden hem met zijn neus voor het hek van de woning zijner
favoriete, of wel obstinaat snuffelend, als een klein varken, op een graslandje
daarnaast. Hij was dan dolblij ons te zien en ging, zonder omzien, gewillig mee naar
huis, of hij eerder blij was uit den ban van zijn begeerte verlost te worden, want de
natuurdrift is voor zulke diertjes als een genadeloos meester, die nooit rust laat. Het
leek ons altijd een vrij hopelooze hofmakerij, tot wij eens toevallig vernamen, hoe
hij in de keuken van datzelfde huis een geregelde en niet onwelkome morgengast
was, en ook dat het teefje eens twee gele hondjes had gebaard, die bij de geboorte
waren gestorven, doch anders zeer zeker ons hondje vader hadden kunnen noemen.
Eenigszins getroffen door zooveel onverwacht resultaat van de morgenwandelingen,
zagen wij in het vervolg die excursies minder als de onnoozele en doellooze
uitspattingen van een romanesk beestje, dat nooit verder dan het begin der dingen
komt. Hij scheen ons gewichtiger, om wat hij aan verzwegen daden begaan had, en
wij vonden ons nog minder gerechtigd hem, voor zijn eigen veiligheid, opzettelijk
terug te houden. Want gevaarlijk bleef het zoo een klein diertje alleen langs den
grooten weg te sturen, waar hij uit overmaat van vrees ieder aanblafte, die hem
naderde. Vooral voor staatjongens was hij uit ervaring bevreesd. Hij keek hen al van
verre aan en nam een opzichtig groote bocht om hen te ontloopen. Natuurlijk werkten
zulke demonstraties beleedigend op het prikkelbaar eergevoel van gezegde jongens
en gooiden zij hem daarom te eerder met steenen of zaten hem een eindweegs
achterna. Wij wisten dit alles van eigen beleving of door het zeggen van menschen
uit huizen in de buurt, die hem allen bij zijn naam kenden, en zoo was het ons, als
hij lang weg bleef, een ware opluchting zijn druk, tartend geblaf in de verte weer te
hooren. Even later kwam hij dan het wegje af, zich ijverig reppend, als zijn gewoonte
was, met den neus in den wind en onophoudelijk loszinnig blaffend tegen niemand,
zooals ook wel een kind in het donker zingt, om zijn angst te smoren. Inderdaad was
hij, trots al zijn parmantige mannelijkheid, toch maar een bang hondje, dat niet eens
lang in een donkere kamer alleen durfde zijn. Moesten wij hem een tijdje 's avonds
in huis achterlaten, dan bleef ook altijd het licht op, en
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nog vonden wij hem soms zoo zenuwachtig terug, dat zijn blaffen in hooge gilletjes
oversloeg en hij, telkens op den arm en dan weer op den grond, maar niet tot bedaren
kon komen.
Eenmaal thuis van zijn ochtendwandeling, kon hij, in zijn goeden tijd, nauwelijks
het uur afwachten, dat wij zelf uitgingen. Fel oplettend zat hij rechtop in zijn mand,
en als 't later werd, vond men hem zittend in de deurpost of staande midden in de
kamer, met steile oortjes ons scherp fixeerend. En het was immer weer dezelfde
onbedaarlijke vreugde, als hij eindelijk uit mocht, om op den weg ons te wachten.
Dan weergalmde het buiten van zijn scherpe kreten en sprong hij onstuimig tegen
ons op van overborrelenden levenslust, die vervolgens tamelijk gauw bedaarde in
de aandachtsvolle beschouwing van interessante grassprietjes aan het einde van den
weg, of in een woede-uitbarsting, als het bleek, dat de Kees dien morgen opnieuw
het territoir besmet had door achterlating van uittartende plengoffers.
Thuisgekomen van die tweede morgenwandeling, vroeg hij eerst met tonggesmak
en fixeeren een boterham en zocht dan voor uren aaneen de rust, als het zonnig weer
was buiten, lang uitgestrekt en telkens op een ander plekje. Anders binnen in zijn
mand. De bezigheden van den dag waren maar zeer beperkt voor een hondje, dat
hoegenaamd geen jachtlust had. Door een waarschijnlijk eeuwenlange
salonbeschaving, was dit oerinstinkt volkomen uit hem verdwenen en vond hij een
konijn even weinig interessant en even griezelig als een kat. Waar de jachtressource
dus voor hem gesloten bleef en de liefde 's morgens voorloopig was afgedaan, restte
als eenige bezigheid het slapen, en zelfs het snurken. Maar de namiddag vond hem
weer klaarwakker en hevig begeerend er op uit te trekken. Hij wilde echter nooit
alleen, en zoo kon men telkens zijn groote begeerige oogen ontmoeten achter een
deur of in de gang, zoo duidelijk en dringend, dat de huisgenooten er vaak tureluursch
onder werden.
Het groote moment van den dag voor hem was echter het middagmaal. 's Ochtends
had hij zelden veel trek; hij scheen alles voor het diner op te sparen en soms zat hij
al een tijd lang, geduldig maar aandachtig, op zijn eigen stoel aan tafel, vóór nog
iemand hem gezelschap kwam houden. Als dan het eten begonnen was, maakte hij
bepaald aanspraak op kleine stukjes vleesch nu en dan, om den tijd te korten, en als
men hem scheen te ver-
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geten, werd zijn pootje zeer werkzaam. Maar janken deed hij nooit. Als het hem te
lang duurde, hoorde men enkel een zonderling ondergrondsch brommend geluidje,
alsof zijn ongeduld aan den kook raakte. Met oogen lichtend van aandacht, volgde
hij de voorbereidingen tot zijn maal, en terwijl zijn bord werd neergezet, brak hij
eindelijk uit in scherp welsprekend blaffen. Dat ‘spreken’ was de eenige ‘kunst’, die
hij wist, overigens was zijn opvoeding zoo verwaarloosd, dat hij zelfs niet kon
opzitten. Wat toch elke hond kan.
Eenmaal voor hem gezet, was het maal, helaas, in weinige oogenblikken gulzig
naar binnen geschrokt, en het bleef voor den buitenstaander altijd een pijnlijke
wanverhouding: het langdurige begeeren en het kortstondig genot. Evenwel, die
vluchtige etensmomenten genoot hij ook volkomen, met een egoistisch, exclusief
genieten. Wie hem dan stoorde, zij het ook met de beste bedoelingen, werd,
brabbelgrommend uit een vollen mond, woedend afgescheept.
Na het eten begeerde hij dan soms op een schoot te zitten, met een schuin oog naar
een mogelijk dessert. Of wel, hij wilde terstond naar zijn mand voor een rustige
digestie, maar het zonderlinge was, dat hij steeds op dat uur uiterst prikkelbaar
gestemd bleef. Hij keek dan ietwat wantrouwig door zijn haren en het minste plagerige
duwtje aan zijn rug was voldoende om hem te doen grommen. Wijdbeens op den
vloer staande, wachtte hij of de beleediging herhaald zou worden, terwijl het platte
kopje met de opzij loerende oogen en het tandengrijnzend bekje er dan inderdaad
dreigend uitzag. En het brommen werd al luider, tot het in een hysterische
woedeschreeuw brak, vergezeld door een bijt-uitval, waarover hij zich dan terstond
schaamde. Maar zelfs als hij naar zijn mand was weggeslopen, antwoordde hij nog
met nijdige blafjes, als men hem plagend aanriep.
Den geheelen verderen avond bleef hij dan vrij rustig onder de tafel, met
uitzondering van een of twee tochten naar zijn drinkbakje. Want toen al dronk hij te
veel water. Tot, tegen elven, hij slaapdronken nog even buiten werd gelaten en dan
ineens klaar wakker en druk schoffelend en blaffend eenigen tijd weigerde binnen
te komen, om naar bed te gaan. Een enkelen keer echter werd hem de avond te lang
en keerde hij van het drinken niet meer in huiskamer terug, maar beklom met stijve
sprongetjes de trap, om er op het portaal stug te blijven zitten, wachtend tot
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zijn mand in onze slaapkamer was gebracht. Eenzelvig en altijd wat prikkelbaar,
kroop hij daarin en liet zich met veel tonggesmak en een definitieven zucht voor den
nacht toedekken.
Zoo waren ongeveer al zijn dagen, zoo heeft hij jaren naast ons geleefd, weinig
veranderend, nauw merkbaar ouder wordend, al scheen het ons soms toe, dat de
blondheid van zijn hals en flankjes eigenlijk grijsheid was.
Ineens, in weinige maanden, is hij toen vervallen, tot hij een oud gebrekkig hondje
werd. Het begon met langdurig hoesten, toen werden zijn pootjes tegelijk rheumatisch
en al slechter werkten maag en ingewanden. Hij kon dikwijls niet goed meer mee
loopen en leek op straat wel versuft, zoodat hij telkens gevaar liep te worden
overreden. Ook zijn gehoor en gezicht gingen sterk achteruit, en het werd nu vaak
droevig om te zien, hoe de oude begeerten en gewoonten in hem streden met zijn
physieke machte loosheid.
En eindelijk kwam de dag, een triestige regenachtige September dag, dat de
hartelijke jonge veearts, dien wij hadden gevraagd na een betasten van zijn droog,
ziekelijk gespannen lijfje en hol oogig, hijgend kopje, ons zeide, dat er geen herstel
meer te verwachten viel, dat hij had uitgeleefd, en raadde het niet tot het uiterste te
laten komen. Dat klonk rationeel en zelfs barmhartig maar het beteekende niettemin
een zwaar, noodlottig besluit. Hij mocht dan heel ziek zijn, wij voelden het toch haast
als verraad van zijn onbegrensd vertrouwen, hem zoo onverhoeds uit het leven te
stooten en daarheen te verwijzen, waar wij zelf tegenstreven te gaan, uit het bewegelijk
leven in den starren dood.
Toch hebben wij besloten, een beetje ook ter wille van or eigen gemak, niet waar?
In zijn mandje, waar de jonge man hem had onderzocht, hebben wij hem
neergelegd. Hij bewoog langzaam het kopje en keek ons met kennelijke oogen
vragend aan, wat wij daar deden om hem heen. Ik hield een voorpootje streelend
vast en de doodelijke piqûre in de hartstreek scheen hij nauwelijks te voelen.
Toen, na een oogenblik, vergrootten zich zijn oogen, als ontzetting, terwijl zijn
leden wild opschokten. Eén seconde maar, toen werd hij stil, vreemd stil.... en was
veel liefs voorbij.
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Later hebben wij hem onder den spar begraven, in het donker, bij het licht van een
lantaren, terwijl de regen weer begon te vallen, en zijn toen stil in huis gegaan, met
een verward gevoel in ons: zwaarte van gemis, brandend meelij, vaag zelfverwijt.
En een groote moedeloosheid.
Het schijnt nu alles weer lang geleden en de droefheid begint reeds te minderen
Weldra zal zij geheel weg zijn en blijft van dien hoogbrandenden vlam niets dan wat
drooge asch van herinnering.
Een hondje dood, was is het ten slotte?
Daarom ben ik tevreden zijn klein leven innig herdacht te hebben, terwijl de
ontroering van een plots verbroken eenheid nog levend in mij was. Herdenkend nog
even bij hem blijven, dat scheen een gering offer, een kleine verzachting voor het
stil verwijt van den dood aan het gevoelloos voorthaastende, gretige leven.
Zoo laat ons dan herinneren en betreuren. Aan zooveel in het leven zijn wij schuw
en jachtig voorbijgegaan, als op de teenen loopend, om de smart niet te wekken. Wij
verkeerden in de meening dat onbelemmerd leven, herdenkingloos genietend leven
het eenig noodige was en zochten blijkbaar altijd nog zooiets als het geluk.
Maar ouder geworden, weten wij, dat juist in die momenten van scheiding en leed,
van verbroken eenheid, het wezenlijke van het leven - dat wij aandachtiger zoeken,
naarmate onze eigen tijd opkort - ons het dichtst nabij komt. En of dan een mensch
of een hondje sterft, zoo men hem liefhad, is het al gelijk.
Want in de smart om den afgestorvene beklagen wij hem en en onszelven
ongescheiden. Wij betreuren hem in ons en ons in hem.
Wij betreuren, dat de stelligheid van het zijn zoo nietig blijkt en het leven niets
dan het ijle schijnsel, dat een lantaren werpt over een donkeren weg. Het leven van
het oogenblik, van elk oogenblik, àl ons leven. De dag van gisteren, de vorige seconde
al spoorloos verzonken en ons bewust bestaan voor en na blijvend in dien beperkten
lantarenschijn, met een strook herinnering, die zich verlengt tot onzen dood. Dat is
onze wereld. In dat licht zien en begrijpen wij wat ons na en verder is. Dat wil zeggen:
niet dieper dan het alleroppervlakkigste. En zoo zouden wij dan elk op ons zelf
bestaan, zonder contact, in de meest volstrekte eenzaamheid, als er de liefde niet
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was, het toe-neigen en één-worden-in-gevoel van oogenschijnlijk gescheiden levens,
als twee bloemen aan één stengel ontbloeid.
Dat is dan het dieper, het wezenlijk leven onder het onverschillig wisselende van
dag en oogenblik, en de meesten onzer hebben er toch wel deel aan. Overal waar
inniger of vluchtiger, kortstondig of langdurig, die toe-neiging in liefde van een
mensch tot een ander mensch, of tot een dier, tot een voorwerp, een landschap bestaat,
daar wordt het wezenlijke, dat Eenheid is, beleefd... het zuiverst wellicht in het
oogenblik, dat het verband weer verbroken wordt.
Zoo bij het sterven van een hondje, dat negen jaar lang, bescheiden-aanhankelijk
en onvoorwaardelijk trouw, ons vergezelde op den tocht door het leven. En toen van
ons scheidde en verdween.
September 1917.
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Het tooneel en zijn toekomst
(Een lezing)
door Dop Bles.
Wanneer we - geachte dames en heeren1) - over Tooneel hooren spreken, dan denken
wij meestal aan actrices en acteurs, aan het voetlicht en 't gordijn, of alleen maar aan
de rookzaal en de foyer. Maar aan de dramatiek, de tooneelstukken waardoor en
waarvoor heel het tooneel bestaat, daarheen zullen niet licht onze gedachten gaan.
Dit moet bevreemden, hoewel het zeer verklaarbaar is. Wij gaan nu eenmaal
voornamelijk naar de schouwburg, om ons te doen bezighouden, om ons te vermaken
of om te genieten, en gewoon als we zijn aan vlugge bediening, willen wij ook in de
schouwburgzaal direct bediend worden, willen wij de verlangde aandoeningen ons
zoo spoedig mogelijk zien toegedacht. Deze subiete ontroeringen verwachten wij
van de acteurs, wier gevoelvolle vertolking ons vervoert en overmeestert. En onze
hoop kunnen wij des te veiliger op de acteur vestigen, daar wij toch weten, dat een
acteur desnoods zijn rol draagt, dat wil zeggen, de leegte van zijn rol met eigen talent
aanvult. Vandaar, dat we meer van de spelers, dan van het drama zelf verwachten,
vooral ook omdat het drama zich in de vertolking, niet licht boven het spel verheffen
zal; want, al kunnen wij het wel degelijk bemerken, als de schoonheid van een drama
door 't spel der spelers ons onthouden blijft, wij kunnen toch moeilijk genieten van
't geen niet tot ons komt.

1) Lezing gehouden voor de leden van de Moderne Kunstkring te Amsterdam en de R'damsche
Kunstkring te R'dam in 't speelseizoen 1915-'16.
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Deze eenvoudige waarheid bracht de dramatiek, de spelen, op een tweede plan,
waartoe het volgende het zijne bijdroeg.
De schoonheid van het tooneelwerk is dieper gelegen dan die der vertolking.
Geeft de vertolking een directe, we kunnen haast wel zeggen, een acute aandoening
van vreugd en smart, die zich uit in 't zoogenaamde ‘stormachtig applaus’, het drama
zelf schenkt een hooger genot, dat minder spontaan zich uit, minder kortstondig
duurt, een genot dat langzaam in ons nawerkt, en wel voornamelijk in onze
herinnering.
Wij kunnen in de zaal soms genieten van 't geniale spel, zonder 't vooze of slechte
van de rol, of het stuk te bemerken, maar in dat geval zullen wij er niet meer blijvends
van meedragen, dan van 't vuurwerk, dat even groots uitsloeg en vonkte in de nacht.
De schouwburgdirecties hebben zich bovenal rekenschap gegeven van het
eerstgenoemde resultaat, de directe aandoening. In hun verlangen om de
tooneeltoestanden te verbeteren, zijn ze alleen doelbewust opgetreden in de richting,
die leidde tot het momenteele succes.
Hiertoe kwam men te eer, door de volgende omstandigheden. Van de verschijning
van de Heer Royaards als directeur werd hoopvolle herleving van ons tooneel
verwacht, want hij verscheen, met klankvol zuiver geluid, met schoone kleuren en
bovenal met een nieuw en groot enthousiasme.
Onze Vondel werd opgevoerd, met liefde voor het vers. En ook de naar
volmaaktheid strevende regie schonk de illuzie, dat wij werkelijk al zoo ver waren,
dat wij al onze aandacht aan de perfectie der verzorging mochten schenken.
Is 't wonder, dat er plotseling een groote belangstelling voor het tooneel ontstond,
toen het publiek ineens voor 't nooit vermoede werd geplaatst, is 't wonder, dat men
meende, dat er een nationaal modern tooneel als met tooverslag uit den grond was
geslagen?
Doch wonderen zijn zeldzaam, of liever, zij geschieden slechts schijnbaar.
De dorre grond kan men met bloemen bestrooien en een tropisch aanzijn geven,
doch wat niet wortelt in vruchtbaren bodem, zal spoedig vergaan. En alle schoone
prestaties kunnen wij vergelijken met het uitstrooien van geurige en kostelijke kelken.
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Publiek stroomde toe, het recept scheen eenvoudig, en andere directies volgden.
Artistieke verzorging werd de leuze, niets scheen gemakkelijker dan dit.
De decoratieve kunst had zich den laatsten tijd vrij belangrijk ontwikkeld en met
enkele bestellingen aan decorateur en costumier scheen het tooneel gemoderniseerd.
De monteering werd de voornaamste, zoo niet de uitsluitende factor. Men speculeerde
op het directe succes, als was de roeping van de tooneeldirecteur gelijk aan die van
de goochelaar op 't familiefeest, namelijk, om enkele uren in spanning te houden of
te boeien.
Voor dit speculeeren bestaat wel een zeker excuus, immers de verleiding was zoo
groot om de oplossing in een moderniseering van 't uiterlijke te zoeken, in stee van
zich te verdiepen in het duistere probleem van het tooneel zelf. En dit te meer, daar
het werkelijk even scheen, alsof er in 't geheel geen probleem bestond. Een repertoire
was spoedig in elkaar gezet. Men beloofde enkele stukken om 't litteraire cachet,
men gaf, gedekt door deze vlag enkele kasstukken, en bovenal de spelen, waarin de
gevierde actrices en acteurs, de spelers, voor wie het publiek toch eigenlijk maar
kwam, een dankbare rol hadden.
Naarmate op de affiches de namen der vedettes groeiden, konden die der
tooneelspelen en dramaturgen wel kleiner worden.
De opleving van het tooneel bepaalde zich dus louter tot het esthetische, opleving
die men in de aanvang dankbaar aanvaardde.
Doch daarna begon men toch in te zien, dat het tooneel in wezen niet verbeterd
was, integendeel, minder belangrijk was, dan toen ons Ibsen geschonken werd, die
ons nieuwe ideeën bracht. En wanneer wij even bedenken wat het opvoeren van
Multatuli's Vorstenschool op dàt moment beteekende, dan durven wij ons niet in de
vraag te verdiepen, of thans één directie modern genoeg is om een daad te verrichten
van gelijke omvang en beteekenis als die Le Gras en Haspels toen volbrachten. 't Is
waar, men zit wel aangenamer in de nieuw gebouwde Schouwburgen, de vertooningen
worden wel uiterst verzorgd, maar vaag ging men begrijpen dat het essentieele
ontbrak. Men was teleurgesteld, teleurstelling, waarvan men zich geen rekenschap
gaf, hoewel zij toch onbewust werd ondergaan.
Om een verhaal te hooren, behoefde men slechts, rustig thuis
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gezeten, een roman open te slaan, om een geschiedenis te zien, kon men veel
eenvoudiger de cinema bezoeken, en om iets te leeren, iets te weten van het leven,
de menschheid, dat is ons eigen leven, ons zelf.... welnu daarvoor zijn de lezingen
gekomen, de cursussen van groote kunstenaars, bekende professoren, en zuivere
artisten. Men wist nu wel hoe de gevierde actrice of acteur een rol speelde, en groote
creaties, dat is beelding van een groote menschelijke verschijning, werden niet
gegeven. Een zekere attractie bleef, doch feitelijk was het tooneel uitgeschakeld.
Al moge nu en dan een speciaal stuk nog volle zalen trekken, al te vaak wordt
voor angstig leege gespeeld, en dit niet alleen, maar niet één gezelschap is niet op 't
toeval aangewezen. De oorzaken van 't fiasco en 't succes zijn onbekend, en met de
verblinding van de roulette speler, worden op goed geluk de kansen van rouge en
noir beproefd, wordt het infecte en 't voortreffelijke om beurt gegeven, van beide de
redding verwacht, die uitblijft.
En geen wonder!
Want zooals 't zieke of verzwakte lichaam door injecties wel schijnbaar gezond
kan opleven, doch niet genezen, zoo min kan een instelling gezond en krachtig worden
door verbetering die zich tot het bijkomstige richt.
Want al wat de opvoering betreft is het bijkomstige; de dramatiek is de kunst, ook
al komt zij alleen in interpretatie tot ons. 't Is wonderlijk, dat op 't gebied van de
muziek zooveel zuiverder begrippen heerschen1), immers ook deze kunst verlangt
vertolking, ook daar is de vertolking een speciale kunst.
Nog kort gelee heeft een bekend Amsterdamsch tooneel-criticus, een ernstige
beschouwing gewijd aan Reinhardt's meening, dat een regisseur het recht heeft, een
tooneelwerk volgens eigen inzicht te verwerken, dat hij bewijzen geeft van zijn
kunstzinnigheid, door bijvoorbeeld een middelmatig en ongenietbaar spel zoo te
versieren, dat er iets belangrijks als vertooning ontstaat, als vertooning, dat wil zeggen,
als iets, om naar te kijken. Deze Reinhardt'sche gedachte is verklaarbaar in een tijd,
waarin het zoogenaamde persoonlijke bedroevend overschat wordt, in een tijd waarin
de artiest lichtelijk werd aangetast door het Amerikanisme, de behoefte om zijn
persoonlijkheid te afficheeren en naam te maken. Dat dus een

1) Men zie noot pag

Groot Nederland. Jaargang 15

525
regisseur zijn naam verhoogen wil, door een loutere proeve van zijn kunnen te geven,
en dat de pers zoo-iets degelijk overweegt, bewijst hoe 't begrip, wat tooneelkunst
eigenlijk is, vrijwel geheel en al ontbreekt.
Wanneer men morgen vernam dat Mengelberg1), het bekende ‘Zandvoort aan de
Zee’ ging opvoeren, om aan te toonen dat een groot artist overal iets van maken kan,
dan zouden sommigen mogelijk zeggen; ‘zoo Mengelberg dit doet, dan maakt hij
het door zijn opvatting onherkenbaar en er altijd nog iets goeds van,’ doch de
weldenkenden zouden het niet gelooven, zouden de dwaasheid hiervan in zien, omdat
elke muziekvertolker absoluut weet, terwijl zijn artisticiteit zich tegen een andere
opvatting zou verzetten, dat de interpreteerende artiest, de schoonste scheppingen
zoo zuiver mogelijk moet weergeven, en dat de waarde van de interpretatie
onafscheidelijk verbonden is aan die van zijn program. En zoo de acteur dit niet
begrijpt, en met hem pers en publiek, dan komt het doordat men zich in Holland
nooit rekenschap gegeven heeft van de roeping die het tooneel te vervullen heeft.
Het tooneel is er, in ons land, omdat het er in andere landen ook is, het is eenvoudig
niet meer dan een bloemlezing van het buitenlandsche tooneel in zakformaat.
Wij hebben in Holland voortreffelijke vertolkers, maar helaas geen dramatiek, dus
geen Hollandsch tooneel.
Nu zoude men kunnen zeggen: wat hindert dit? Het zelfde euvel treffen wij bij de
muziek, ook daar voornamelijk groote vertolkers maar haast geen componisten, en
toch.... we kunnen best tevreden zijn. Juist, men kan desverlangd tevreden zijn op 't
gebied der muziek, maar niet op dat van 't tooneel.
Want muziek is de taal van 't universeele, muziek geeft alleen het
verheven-menschelijke. En al hooren wij in de Russische muziek iets van de
eindeloosheid van 't land, de wondere psyche van dit schoone volk, de nationaliteit
is hier niet het essentieele, maar alleen in het essentieele gelegen, het groote mysterie
van

1) De Redactie van Het Tooneel (1/5 1916) meent dat wij ons vergissen, hoewel zij in 't no.
van 1/6 '16 verklaart: ‘Daarom, het is een vergissing te meenen, dat over muziek - bedoeld
is natuurlijk niet bij de mannen van eruditie - zuiverder begrippen heerschen dan over tooneel.’
Men zou zoo zeggen dat Mengelberg - behalve voor de Redacteur van het Tooneel - onder
de mannen van eruditie gerangschikt mag worden.
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dood en leven, van leed en liefde, dit eeuwige te verklanken is de verheven macht
van alle muziek.
Doch al moge de dramatiek zich wenden tot de diepste problemen van het (of ons)
Zijn, hier kan zij slechts even naderen, want het woord is minder etherisch dan de
klank, het woord is er niet voornamelijk om de onzichtbare ziel, maar om de levende
mensch te geven. Muziek richt zich tot de ziel, het drama tot de daaglijksche mensch,
niet alleen om hem te ontroeren en te verheffen ver boven zijn wereld, maar ook om
hem verheffend van zijn wereld te spreken.
Het doel, de roeping van het tooneel is - en wij bedenken dan vooral dat de
vervulling van zijn roeping, hier zoowel als overal, een levens-, een
bestaansvoorwaarde is - om te leeren. Het tooneel moet ons leeren ons zelf te verstaan,
ons zelf te kennen, om gelukkiger te worden. Wij verlangen van het tooneel dat het
ons, troebel en verward als we onszelf zien, aan onszelf verklaart, dat wil zeggen,
klaar weergeeft, vertoont. Tooneel is verklaarde weerspiegeling van een volk, een
tijd: het eigen volk, de eigen tijd.
Het buitenlandsche tooneel heeft alleen waarde voor ons, zoo dit werk die intenze
beelding schenkt, waardoor zijn figuren universeele waarde bezitten, doch genieën
zijn zeldzaam. De buitenlandsche spelen hebben nog eenig belang, om onze blik te
verruimen, om andere volkeren te leeren kennen; maar het stelselmatig opvoeren,
van Berlijnsche, Parijsche en Engelsche successtukken, is nutteloos, is waardeloos,
is zonder waarde voor ons volk, is noch het doel noch de roeping van ons tooneel.
En zelfs het opvoeren van 't zoogenaamde klassieke is waardeloos, zoo het slechts
klassiek is in puur litteraire zin, zoo het 't universeele mist, dat, wat van alle tijden
is; het eeuwig moderne. Want tooneel moet modern zijn. Modern wil niet meer zeggen
dan ‘waar’, want het moderne is, wat eenmaal klassiek zal zijn, klassiek is, wat
eenmaal modern was.
Wij zeiden het zoo-juist: het vervullen van de roeping is een bestaansvoorwaarde,
en waar deze werd miskend, moesten alle energische pogingen wel mislukken. Een
nationaal tooneel hebben wij nimmer bezeten en ook nu zijn we bijna geen stap
gevorderd.
Laten we dit met een duidelijk voorbeeld verklaren. Indien de Fransche keuken
de allervoortreffelijkste is, dan zal dit zeker wel
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komen, omdat de Franschman zich niet alleen rekenschap gaf van de waarheid, dat
we eten moeten om te leven, maar wijl hij bovenal begreep, dat de smakelijkheid
der spijzen door hun bereiding één der voornaamste factoren is. En zoo het Fransche
tooneel bloeide als in geen ander land in Europa, dan komt dit alleen, omdat de
Franschman de behoefte bezit zichzelf te kennen, omdat hij verlangt goed en gelukkig
te zijn. Hij begreep, dat hij 't geestelijke voedsel noodig had, dat slechts het tooneel
hem schenken kon, en hier vroeg hij het allerbeste dat zijn grond wist voort te brengen.
Wanneer wij dus geen nationaal tooneel bezitten, dan komt dit, omdat het volk
deze behoefte aan geestelijk voedsel nooit begrepen heeft, en deze zucht nimmer
werd bijgebracht,
Men importeerde, wat zorgvuldig gekweekt moest worden!
En al leerde men ook later van een Antoine, Gordon Craig en Reinhardt, de
smakelijke bereiding, het serveeren op modieuse wijs, men vergat, dat de
voortreffelijke sauzen en keurige opmaak slechts waarde hebben, indien zij edele
spijzen verbergen en sieren, maar hier werden de spijzen, dit voedsel, dat elk volk
noodig heeft, niet toegediend, omdat men niet geloofde in de honger, die gestild
moest worden, een honger die slechts te stillen is door 't nationale en universeele,
maar niet door uitheemsche snufjes.
Uit den aard der zaak hebben we verscheidene malen ons van de woorden ‘tooneel’
en ‘kunst’ bediend. Laten we trachten deze vage begrippen een weinig te omlijnen,
zonder het aantal definities met enkele evenmin bevredigende te vermeerderen. Want
elke abstractie kan in haar diepste zin slechts doorvoeld worden, maar niet in woorden
gesmeed. Wij kunnen slechts benaderen, de kontoer aangeven, die ons standpunt
doet zien, zoodat we dezen avond hetzelfde denken bij het aanhooren van het woord.
Kunst - de letterkundige - is de kristallizatie van het vergeestelijkte leven. Niet
loutere weergave van het leven, maar eerst moet het volgende proces hebben plaats
gehad. Het leven lost zich als 't ware op in de ziel van de kunstenaar, en dan wordt
het door zijn geest weder gekondenseerd, gekristalliseerd, kunstig verwerkt: het
kunstwerk.
Tooneelkunst of dramatiek is de uitbeelding in dialoogvorm met behulp van 't
gesproken woord en 't gebaar, van menschelijkheid in haar natuurlijke konflikten,
dat wil zeggen konflikten, die door
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haar natuur ontstaan, en dan met zulk een hevigheid, zoo intens, dat de figuren groeien
tot symbolen. Natuurlijke konflikten, dat wil zeggen dus konflikten, die de natuur,
de ziel, of de god doen ontstaan.
In de Grieksche tragedie voltrekt het god'lijke lot of noodlot, het fatum het
onherroepelijk gebeuren, bij Ibsen ligt in de natuur van zijn helden de kiem van 't
drama, en al spreken wij nu liever van ziel; what is in a name!
Al mogen nu de meesten, die zich dramaturgen noemen, zich bezig houden met
het geven van gevalletjes die om te lachen of om te huilen zijn, dit al is niet meer,
dan hoogstens verdienstelijke gebruikskunst, doch meestal dilettantisme, en gevaarlijk
als elk dilettantisme zoolang 't niet als zoodanig wordt erkend en gekenmerkt, om
niet te zeggen gebrandmerkt.
En zelfs, wanneer de figuren, wat men tegenwoordig noemt, psychologisch zuiver
geteekend zijn, dan nog voert een dergelijke opvatting op dwaalwegen.
Immers tooneel richt zich tot publiek, tot een menigte, tot een uiterst heterogeen
saamgestelde eenheid. En wij weten, dat we een menigte eerst als eenheid kunnen
beschouwen zoo gauw er een co-ideeïstische stemming heerscht, zoo gauw dus de
gedachten en gevoelens vervloeiden, inéén vloeiden. Om het gehalte van een menigte
te kennen, moeten wij dus, de grootst gemeene deeler zoeken van 't gevoel en 't
verstand der aanwezigen. Willen wij dus geen vruchtelooze arbeid verrichten, dan
moeten wij haar schenken, wat zich richt tot het algemeen menschelijke.
Het allerscherpste verstand, het allerdiepste gevoel treft men niet in de menigte,
doch, dank zij het collectieve, worden in velen gevoelens en gedachten gewekt, die
anders sluimerend gebleven zouden zijn, kunnen dus velen in staat zijn om gevoelens
en gedachten op te nemen, waartoe zij niet bij machte zouden zijn, indien zij, alleen,
tegenover hetzelfde werk geplaatst waren. Dank dus deze toestand van hoogere
ontvankelijkheid, waarin de afzonderlijke zielen door het samen-zijn komen, dank
dus dit wonderlijke verschijnsel der collectiviteit kan de dramaturg gehoor vinden,
schoonheid en wijsheid schenken, waar andere kunstenaars geen ontvankelijkheid
zouden vinden.
En de dramaturg, die deze waarheid misbruikt om slechts die gevoelens op te
wekken die slecht of zwak zijn, vernedert zichzelf in zijn publiek.
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Want het volk verlangde ten alle tijden en overal verheffing van 't tooneel, en stroomde
saam, zoolang het tooneel zijn religie of historie en legenden - deze droomen van
een volk - wist te geven, zoolang het de verlangens en begeerten, de deugden en
ondeugden, de idealen en de gevaren van 't volk uitsprak.
Wij noemden het gemis van inzicht, het niet kennen van de roeping die het tooneel
te vervullen heeft, de oorzaak van de afwezigheid van een nationale dramatiek. Dit
gemis aan inzicht heeft echter een oorzaak, die niet op een toevalligheid berust, maar
uit den volksaard te verklaren is.
Om een tooneelspel te aanschouwen moet men zich buitenshuis begeven, en een
zekere verbeelding bezitten, immers tooneel verbeeldt de realiteit.
De Hollander in de vergane eeuwen was huisvast en hij was realistisch, d.w.z. de
verbeelding in hem werkte betrekkelijk zwak. Het klimaat dwong hem als 't ware
hiertoe. Hoewel hij de rustige rust, die Multatuli later zou geeselen, nog niet kende,
leefde hij in een zekere gemoedsrust, en daar zonder schokken en beroering geen
nieuwe ideeën ingang vinden, was hij conservatief. Dit conservatisme, deze rust,
waren mogelijk door zijn hang naar 't realisme.
Hij leefde aan de zee, ademde de zeelucht in, en zijn oogen zagen de golven.
Hij zag de zee, die het symbool is der herhaling en verveling, en ook der
eindeloosheid en onverklaarde droefenis, vooral als schemer haar als met een lichte
vrouwenhand beroert.... hij zag de zee, die 't symbool is van d' opstandigheid en
ongebreibelde hartstocht, aldus, en 't was de natuur zelf die onze voorouders dwong
om haar aldus te zien: nu eens als eene vijandigheid, waartegen je met dijken je
beschermt, dan weer als een onderworpenheid, waarover je varen kunt om veel geld
te verdienen.
En ook de wolkgevaarten, die majestueus zijn hemel bevoeren, lieten hem niet
droomen van sneeuwen paleizen of monstrueuse gedrochten, want in hun snelle
vluchten sleepten zij huilende orkanen over het land, die de ruggen kromden, en de
adem tot stikkens toe terugdrongen naar de keel!
Op het lage, te lage land had zijn zwaren arbeid wel dijken geheuveld, maar de
bergen ontbraken, die geheimzinnige reuzen, die tot sproken en legenden inspireeren.
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Hij was dus realist en dit onherroepelijk! Zijn godsdienst was hem dan ook een zeer
duidelijk en reëel bezit. Zooals hij 80 jaren vocht, om zich te ontdoen van 't Spaansche
juk - men bedenke wel, dat de bom eerst barstte, toen Alva - wiens vèr-ziende blik
minder bekend is dan zijn wreedheid - belastingen instelde, die wij vandaag den dag
juichend zouden aanvaarden - zoo kon hij ook twaalf jaar twisten, niet met fanatieke
hartstocht, maar met drift en haat en koppigheid.
En de bekende woorden van Johan de Witt: ‘dat de perikelen het volk wel zeer na
moesten zijn, voor het begreep, dat voor de defensie geofferd moest worden,’ bewijzen
voornamelijk, dat het volk te nuchter was om 't onzichtbare gevaar te zien, te
behoudend om niet het hoogste moment af te wachten, eer het zijn rust liet verbreken.
En toen plotseling 't gevaar in 't land stond, grepen de Christlijke burgers niet naar
de bijbel, of het koene volk naar het zwaard, maar - als reflex beweging - werden de
De Witten vermoord, werd Holland's eenige Europees' groote diplomaat vermoord,1)
omdat hij voor 't volk een reëele voorstelling van de ‘Schuld’ was.
Voor dit burgerlijk volk waren zijn bijbel en burger-dichters voldoende, waarbij
zich aansloot als 't nationale vermaak de drank, die voerde tot dronkenschap.
Dronkenschap, die niet de jenseits'e zwijmel, de divine bedwelming bracht, maar de
tastbare, zichtbare uiting, physieke en senzueele uitspatting.
Amsterdam heeft even meer intens geleefd en had toen zijn Vondel, al was 't dan
ook maar in een sajetwinkel.
Deze, onze beschouwing van de Hollander moge eenzijdig zijn, maar dit mag dan
ook, wijl we toch alleen de Hollander ten opzichte van het tooneel hebben te verklaren,
zijn houding en afwezige belangstelling.
Het leven was voor hem een degelijke tijdspasseering, hij wist wat goed was, en
wat slecht, en al mochten er dingen zijn die hij niet begreep, zijn praktische geest
verzette zich tegen nuttelooze beschouwing en dus, waar hij niets te vragen had,
behoefde het tooneel niet te antwoorden.
Al moge de Hollander in de loop der eeuwen veranderd zijn,

1) Op dat moment dacht ik niet aan Van Oldenbarnevelt.
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deze wijzigingen betreffen eer de wijze van uiting dan het innerlijk van zijn karakter.
Wanneer wij dus thans de huidige tooneeltoestanden gaan beschouwen, dan zullen
wij ons niet al te zeer hierin verdiepen. Ons voornamelijk doel is slechts om aan te
toonen, dat het komende tooneel geen voortzetting van het hedendaagsche kan zijn,
maar dat het uit een nieuw klaar bewustzijn zal moeten groeien, een bewustzijn
echter, dat nu nog zal moeten ontstaan en verbreid worden. En bovendien het geldt
onze eigen tijd, en wij allen toch dragen de verantwoordelijkheid van 't geen is, zooals
het door ons wordt aanvaard.
Dit mag ons echter niet beletten de waarheid te zien en te zeggen, ook al klinkt
zij hier en daar onaangenaam.
Een woord van scherp verwijt treffe dan de letterkundigen van onzen tijd om hun
volslagen gemis aan belangstelling voor het tooneel. De ontdekkingen van de Nieuwe
Gidsers gingen niet veel verder dan hun eigen ik, niet één tooneelspel van waarde,
niet een richtinggevende tooneel kritikus danken wij deze beweging. Sommige
litteraire tijdschriften brengen wel een maandelijksch tooneeloverzicht, waarin niet
meer beweerd wordt, dan 't geen de dagbladpers gezegd heeft, of had kunnen zeggen,
en alle spelen, die in Series of maandbladen verschijnen zijn voornamelijk belangrijk
om 't trouwe beeld dat zij 't nageslacht geven zullen van al 't onbeduidende dat Holland
in onzen tijd voortbracht...
Doch naast deze onverschilligheid staat de belangstelling van de zoogenaamde
tooneelliefhebbers, die zich vormden tot een lichaam, het Tooneelverbond.
Over dit Tooneelverbond moeten wij spreken, omdat dit het officieele dilettantisme
is, dat ons tooneel benauwt.
Dit verbond heeft in alle steden afdeelingen met besturen, een heel leger van
voorzitters en waardigheidsbekleeders en wat richt het uit!
Bij officieële gelegenheden biedt het bij monde van een voorzitter een krans aan,
er wordt een krans aangeboden of... neergelegd.
Dan wordt er jaarlijks luk-raak een tooneelspel voor de leden opgevoerd, een stuk
dat alleen deze verdienste heeft van gratis te worden aangeboden. En dank de energie
van enkele bestuurders, krijgen de leden subsidie op de entreeprijzen bij sommige
gezel-
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schappen en op 't tijdschrift Het Tooneel, dat op zeer fraai papier gedrukt wordt en
waarvan de omslag aan Le Théâtre doet denken.
Deze vereeniging steunt dus het tooneel, door zijn leden te steunen, en vooral,
door een vrij groot aantal heeren, aan een deftig-artistiek eerebaantje te helpen!
Dit al is mogelijk dank het officieële doel: de tooneelschool, die 't verbond stichtte
in een tijd, toen onzen acteurs beschaving en ontwikkeling moesten worden
bijgebracht.
Heden ten dage is 't juist andersom, want er komen te veel deftige en ontwikkelde
personen aan 't tooneel, die 't artistenbloed missen. De tijden zijn veranderd; zoo wij
thans nog een school behoeven dan is dit alleen, om de techniek van 't metier, in de
ruimste zin van 't woord te doen leeren.
Wanneer het tooneelverbond zich beperkte tot subsidieeren van de school, de
academie of 't conservatorium, in 't kort van de inrichting, die bereid zou zijn, de
voor het Tooneel noodige cursussen in zijn program op te nemen, dan zou het wèl
doen, thans - door te veel ijver - doet zij een onverantwoordelijke daad. Zij opent
heel een school, een filantropische gesubsidieerde instelling om iedere liefhebber
op te leiden tot acteur, terwijl er bij de gezelschappen voor enkelen slechts plaats is.
Het geringe aantal leerlingen maakt, dat elke opleiding belachelijk veel kost, terwijl
het nu reeds kan voorkomen dat de eervol, talentvol ontslagene wegens plaatsgebrek
bij een gezelschap bij een trekkend troepje terecht komt.
Het is ondenkbaar, dat dit verbond zich nooit rekenschap gaf van haar gemis van
verantwoordelijkheidsgevoel. Zijn er weinige leerlingen, dan worden er sommen
verknoeid, zijn er velen, dan worden er velen ongelukkig gemaakt. De nieuw
benoemde directeur wil wijder de deuren open zetten. 't Gevolg hiervan zal zijn:
Of jonge dames en heeren gaan uit pure liefhebberij een cursus volgen, dilettantisme
die staat en stad dan onderhoudt, òf velen worden verleid tot het acteursschap, waarop
thans Speenhoff's refrein van toepassing is: ‘'t Is zoo deftig en zoo fijn’, en we krijgen
dank het edel streven van 't Verbond een toestand als in Duitschland, waar in 1914
een prijs van enkele duizenden marken werd uitgeloofd voor de roman, waarin het
best als waarschuwend voorbeeld het lot van de talentvol, eervol ontslagen leerling
werd geschetst. Want vóór de oorlog liepen honderden gediplomeerde
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acteurs in Duitschland rond met zoo'n vod papier in de zak, van honger om te komen.
Wij vertrouwen echter op de acteurs zelf, die zich flink organiseerden.
Wat betreft de lezingen die thans worden georganiseerd door de tooneelschool,
haar waarde wordt uiterst betrekkelijk, zoo ook hier lijn ontbreekt, zoo niet een
verantwoord standpunt wordt ingenomen.
En dat dit niet het geval is weten wij; immers de heer Fabricius werd uitgenoodigd
om zijn nihiltuliaansch spel, Dolle Hans, voor te lezen, een spel waarvan de
waardebepaling zelfs uiterst moeilijk is voor de getrainde criticus, omdat dit spel een
handige samenstelling is van slechte kunst of illusie van kunst met goede, zelfs
voortreffelijke kunstjes als zoodanig, volkomen beheersching van het tooneel in de
lage zin van 't woord, en gemis van elementaire kennis van de hoogere beteekenis
en tevens vol is van gezonde drift en morbiede gevoels-surrogaat.
En hierop zou het enthousiasme van toekomstige acteurs beproefd moeten worden!
Aldus de tooneelschool van dit Verbond!
Voegen we hieraan nog toe, dat de algemeene voorzitter van dit Tooneelverbond,
dat boven de tooneelgezelschappen, zoowel als de verhoudingen van directies tot
acteurs behoort te staan, de man is die mede de leiding heeft van de Kon. Ver. Het
Nederl. Tooneel en deze gebruikt om daar menschvernederende spelen te doen
opvoeren, dan kunnen wij dit verbond wel zien als een spiegel, die zuiver weergeeft
de caricatuur, waartoe onze gewichtigheidsmanie zich vormde, of liever vervormde.
Want wij Hollanders zij verslaafd aan burgerlijke deftigheid. Wij weten niet het
gewichtige speels te volbrengen, maar wel het spelen met gewichtigheid te bedekken.
En zoo is dit tooneelverbond een spelen, eer nog een gevaar te noemen. Niet alleen
geeft het de illusie dat er iets voor ons tooneel en de tooneelkunstenaars gedaan
wordt, maar weinigen vermoeden hoe terwille van ijdelheid, belust op gezag bij 't
een of andere gezelschap, (wat voor een tooneelverbondman 't ideaal schijnt te zijn,)
de belangen van 't tooneel en acteurs geheel ter zijde worden gesteld1).

1) Zij die hierin terecht een beschuldiging zien, verwijs ik o.a. naar 't optreden van de Voorzitter
der Rotterdamsche afdeeling, die gelijktijdig deel uitmaakt van de Raad van Bijstand van 't
nieuw gevormde R'damsche gezelschap. Het heenzenden van een acteur als Poolman was
mogelijk, wijl 't Tooneelverbond aldus in zekere zin één is met dat gezelschap. Zoo kon de
Raad van Beheer op ignobele wijs handelen jegens eerste, jaren lang verbonden krachten,
alvorens zijn hoofdfiguren zouden verdwijnen, wijl de Voorzitter van 't Verbond, tevens lid
van die Raad is, zoodat een er tegen opkomen van 't Verbond ook hier uitgesloten was.
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Het zelfde karikaturale, hetzelfde gemis van verantwoordelijkheidsgevoel treffen
wij bij de Raad van Beheer, het dilettanterig gedoe, dat de ‘Koninklijke’ beheert.
Dat dit college elk inzicht vreemd is, blijkt uit de heterogeene samenstelling, en dat
er ooit een geformuleerde gedachte wordt uitgesproken is onaannemelijk! Immers
het saamblijven van menschen, wier gedachtegang zoozeer verschilt, is alleen
mogelijk, zoo niemand denkt.
En deze Vereeniging weet niet beter te doen, dan de Koninklijke subsidie, en zijn
talentvolle actrices en acteurs te misbruiken voor de opvoering van infecte spelen
en walgelijke drama's. En dat het publiek ze van dit gezelschap wil zien, ze toejuicht
en geniet, ziedaar de diepste hoon die de heeren van den Raad van Beheer zou treffen,
indien zij in staat waren zich hiervan rekenschap te geven.
Wat een Koninklijk theater moest zijn, dit heeft Royaards ons met een enkele
vertooning doen begrijpen, hoewel Royaards niet in staat is te verwezenlijken, wat
de eenige en dure plicht is van 't eerste nationale tooneelgezelschap. En dit is: naar
volmaaktheid strevende uitvoeringen, echter zonder de klemtoon op de monteering
te leggen, van 't nationale en internationale klassieke, en we weten nu wat onder 't
woord klassiek te verstaan.
Dus niet het actueel-moderne, geen jacht op primeurs, om geen concurrentie die
gezelschappen aan te doen, welke geen subsidie genieten, en ook wijl 't onmogelijk
is, de blijvende waarde te kennen van de voortbrengselen van eigen tijd.
Al moge de Koninklijke ons een modern verzorgde vertooning van De Koopman
van Venetië geschonken hebben, het is kinderlijk te meenen dat zulk een geval van
eenige waarde is, 't gezelschap iets verheft. Integendeel, dit grijpen naar hoog en laag
tegelijk teekent slechts de verderfelijke karakterloosheid, de afschuwelijke kwaal
van onze tijd.
Zoolang niet één gezelschap een zuivere lijn volgt, zoolang is er van de minste
repertoire verbetering geen sprake. En dan
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moet die lijn nog in goede richting gaan. Want de greep naar het Engelsche repertoire
door de Heer Verkade moge een vondst voor de acteurs der Haghe-spelers zijn, het
fiere ros dat de Heer Verkade triomfantelijk meende in te halen, blijkt het kartonnen
Trojaansche paard te zijn.
Laten we nu even zien, hoe 't mogelijk was dit in te halen, zonder dat iemand aan
gevaar dacht, ook al werd er misschien een Laokoönpijl afgeschoten.
Toen de zucht ontstond het tooneel te moderniseeren, kwam, gelijk wij zagen, het
uiterlijke, de monteering, het decor voornamelijk in aanmerking.
Wat is decor?
Decor is niets anders dan een passende omlijsting. Voor het Grieksche Godenbeeld
was het de geheele tempel, voor de schilderij is 't een gouden of houten band, en
voor het drama de harmonische omvatting der handeling in de atmosfeer van de
dramatische beweging. Het decor is dus absoluut ondergeschikt, 't heeft zich te
schikken naar het drama, alleen naar het drama; en de regisseur, en decorateur mogen
hun persoonlijke opvatting uiten in de beantwoording van de vraag ‘hoe’? Niet verder
mogen ze gaan, kunnen zij gaan, zonder een ontwrichting te bewerken. En men ging
verder! Zooals schilderijen om de lijst, parfum om de verpakking gekocht worden,
zoo moest ook in de schouwburg de verpakking het doen. De decoratieve kunst, de
moderne reclame was nieuw, was in de mode, en 't scheen heel modern en wel gezien
deze op de planken te exploiteeren. De overschatting der waarde van 't decor kende
geen grenzen, aan de eene zijde bood men spelen aan in moderne verpakking en in
de verpakking alleen lag 't karakter, de beveiliging tegen namaak, of men ging nog
verder, men verlaagde de spelen tot beweeglijk decor, de spelen gingen zich aansluiten
bij het decor. Aan 't atmosferische van 't decor werd vaak niet gedacht, 't moest
moderne dekoratieve kunst zijn, het modern-dekoratieve van onzen tijd, dat dit groote
gebrek heeft, een fond van senzualiteit te missen.
Weet Royaards dit gevaar te ontloopen, de Haghespelers niet! Bij hen treffen wij
vooral dit groote gemis, en dat zij er zich geen rekenschap van geven, ligt voor de
hand, want hun blik toch richtte zich tot het Engelsche repertoire.
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Het tooneel moest wel vervallen zijn, er moest wel diepe menschelijkheid aan
ontbreken, een zekere uitmergeling moest wel plaats hebben gehad, om het Engelsche
repertoire mogelijk te maken, dat niet meer behoeft te zijn dan een kleurig en sprekend
schimmenspel.
Misschien waren we voor 't Engelsche minder vatbaar geweest, indien Shaw niet
had gesolliciteerd, en met succes, naar de open gekomen plaats.
Want wij gewetens-volle Hollanders hebben behoefte aan iemand - liefst
vreemdeling - die we gewetens-vol kunnen vereeren. Ibsen stierf, Maeterlinck werkte
hier uit, een opvolger werd gezocht.
Wij hebben behoefte aan nieuwe ideeën, 't liefst die, welke ons niet schokken,
daarom volgen wij zoo gaarne de mode. De mode metamorfoseert ons, voor wie ons
zien, doch in wezen blijven we zooals wij waren, en zoo zijn we niet alleen bereid
elk wereldhervormer te volgen, maar halen hem ook dankbaar in, als hij maar niets
meer verlangt, dan dat we sommige zaken anders beoordeelen, anders zeggen en zoo
hij ons wezen met rust laat.
En daar verscheen Shaw, met splinternieuwe ideeën, ideeën zoo nieuw als een
cent, die wij als een kind schoon poetsten op 't strand tot blinkende tientjes. Shaw is
de hyper-moderne die alles hyper-modern maakt, alle ideeën, zooals men in Holland
ook van prachtige meubelstukken, de kostlijke versiering liet schaven, en ze liet
wit-lakken met gouden bandjes om ze modern te maken.
Bekrompen opvattingen, die wij in Holland sinds 'n kwart eeuw ontgroeiden, zien
we door Shaw vernietigen, zonder ons maar even rekenschap te geven, dat we in 't
verleden staren.
Shaw werd hier aangezien als een Europeesche verschijning en is niet meer dan
een belangrijke Engelsche, een Iersche. Hij heeft een eigen stijl, of liever zijn eigen
truc. Deze truc is: hij schakelt het psychologische reageeren uit. Het uitschakelen
van 't psychologische voert tot het humoristische, het lachwekkende. Door het
psychologische de figuren te ontnemen, doen de menschen ons niet meer als
menschen, doch als louter mekaniek aan, en dit mekaniek doet ons lachen. Vergun
mij U te verwijzen naar Bergson's kleine brochure, waarin hij deze opvatting klaar
uitwerkt. Shaw bereidt dus het komieke voor, doch houdt een ernstig gezicht; geboren
voor de klucht, maakt hij serieuze spelen. Dit is ongekend, het ongekend verrassende
van Shaw. Laten wij nu het
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theoretiseeren na, om liever met een klein voorbeeld aan te toonen, wat we bedoelen
met psychologisch reageeren, dat Shaw achterwege laat.
Wanneer iemand komt solliciteeren bij een voornaam industrieel, dan zal hij
beleefd en voorkomend zijn, ook al weet hij dat deze man als mensch beneden hem
staat. Of hij zal zich laten gaan, de man de waarheid in 't gezicht slingeren, en dan
zijn hoed nemen en heen gaan, omdat geen sterveling een vreemde die je uitscheldt
in dienst zal nemen. Wat doet nu Shaw?
Hij laat de sollicitant binnen komen, en b.v.b. zeggen: ‘oude idioot, waarom heb
jij zoo'n bitterneus?’
In werkelijkheid reageert de aangesprokene hierop, door de man de deur uit te
laten smijten. Bij Shaw echter niet, daar worden de menschen alleen maar
tooneel-kwaad, en zijn enkele Shaw-gezegden er boven op genoeg om 't resultaat te
bereiken.
Dit negeeren en miskennen van de meest elementaire waarheden op 't gebied der
menschelijke aandoening, zullen dit gevolg hebben, dat Shaw als tooneelschrijver,
de verrassing van zijn woorden niet overleven zal.
Desniettemin is zijn invloed thans nog groot genoeg om ons een serie spelen te
doen slikken, om 't weinige waarachtig belangrijke.
Vergeten wij nu even deze wereldoorlog, zoodat we niet aan pro- of anti-Engelsch
behoeven te denken, wanneer wij goed of kwaad van de Engelschen spreken, vooral
daar we 't niet over 't volk hebben maar de begrippen van enkele standen zullen
beschouwen. De Engelschen bestaan uit gentlemen. Dat wil zeggen, dat zij zich
officieel als gentlemen gedragen. De Engelschen zijn steeds korrekt, ondenkbaar
fatsoenlijk en zedelijk. 't Is ook het land der perversiteit doch deze is officieus. Een
onzedelijk Engelschman is geen gentleman, is dus geen Engelschman. Zijn tooneel
is hoogst zedelijk en geeft dus voornamelijk de five o'clock tea zielen, sixpenny
zieltjes en liberty hartstocht.
Onze aangeboren burgerlijkheid moge genieten van deze gentleman-like
korrektheid, de uitstekende kleedingen, de goede snit, wanneer men echter de
voortreffelijke reclame beschouwt, die onze tailleurs met Engelsche cliché's versierd
ons geregeld bieden, dan vragen wij ons af, of door een zorgvuldige beschouwing
dier reclame, het tooneel niet van de verheven plicht te ontlasten is, om modeplaten
ons bioscopisch bewegend voor te zetten.
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Onbeduidendheid, gebrek aan zielshevigheid bezitten wij voldoende en wij verergeren
de toestand, door deze als import te aanschouwen.
Laten wij niet onszelf onderschatten; op 't oogenblik is ons innerlijk veel
gewichtiger dan alle smokings en liberty bijeen.
Wij hebben de behoefte om onzen tijd te kennen, te doorgronden, wij voelen voor
het moderne, terwijl de tooneeldirecties deze gevoelens miskennen.
Als voorbeeld diene slechts Molnar's Duivel. Dit tooneelwerk is modern en geeft
iets nieuws - althans op 't tooneel - in de opvatting van de duivel, in de figuur van
de Duivel. Welnu, in plaats van de minste poging om die moderne figuur te creëeren,
heeft de Heer Verkade liever het geheele stuk totaal vernietigd, de bedoeling
ontwricht, 't verband verbroken, om ons niets meer te geven dan een decoratieve
verschijning, die het midden houdt tusschen de traditioneele Mefisto en de
geconfectionneerde deurwaarder.
Een modern spel werd hier vermoord, en 't afschuwelijke van een moord wordt
niet minder, omdat 't publiek gretig toestroomt.
't Is zeker een eigenaardig verschijnsel van onzen tijd, dat men de pretentie heeft
van absoluut de spelen psychologisch zoowel als intellectueel te beheerschen, terwijl
er stukken verwrongen, en verdraaid worden, zooals zeker niet kon gebeuren in een
tijd, toen - om maar één naam te noemen - Jan C. de Vos toonaangevend was.
Wanneer we - deze hedendaagsche toestanden besprekend - geen gaaf beeld wisten
te teekenen, dan komt dit, omdat wij de vaste lijn te vergeefs zochten, waarlangs wij
ons konden bewegen. Gezien de groote waarde die we aan de nationale dramatiek
toeschrijven, hadden we toch zeker moeten aanvangen, het z.g. heuchelijk feit te
bespreken, dat de laatste jaren al meer oorspronkelijk werk wordt opgevoerd. En dit
zouden we ook zeker gedaan hebben, indien wij met eenig enthousiasme dit konden
vermelden. Dit is helaas niet het geval, en 't gaat toch niet aan, om, terwille van een
princiep, te prijzen.
De eenige belangrijke verschijning is ons inziens Herman Heyermans, omdat hij
de eenige is, die een tijdsidee wist te geven, die 't volk begreep en aanvaarde. In
hoeverre deze cultuur historische waarde heeft, in hoeverre hij in zijn werken van
zuiver litterair
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standpunt beschouwd, bereikt heeft, doet niets ter zake. Het belang is in de
verwezenlijking dier overtuiging gelegen! En 't feit dat hij de eenige is, die het
socialisme ten tooneele bracht zooals 't volk dit aanvoelde, blijft een verdienste ook
wanneer deze spelen hun verdienste verloren zullen hebben.
Nog zouden wij kunnen noemen een hooger streven bij Fred. v. Eeden en 't fel
bestreden Domheidsmacht van Marcellus Emants, om de moeder-figuur vooral, de
eenige ten voete uit gebeelde Hollandsche moeder, die ons gegeven werd.
En dan zoude ik wel willen bekennen, mogelijk één spel nog te vergeten, doch
mijn vrees is te groot dat gij aan zoovele spelen dan zult denken.
Een bespreking van alle spelen als verbruikskunst kunnen wij nutteloos achten;
laten we slechts volstaan met op een teekenende eigenaardigheid te wijzen, namelijk,
dat er in verhouding zoo vele spelen in Holland door vrouwen geschreven worden,
een verschijnsel dat te verklaren is uit 't gemis van inzicht, wat een drama is en wat
het schrijven vereischt.
De vrouwelijke psyche is niet gelijk aan die van de man te achten, en - om op een
gebied te treden waar we met bewijzen kunnen staven - onweerlegbaar is 't, dat uit
de werken van vrouwen een andere psyche spreekt dan uit die der mannen, al zouden
wij er ook vele, hermaphroditisch kunnen noemen.
Nu verlangt het drama, het scheppen van levende menschen, en die menschen
kunnen niet levend worden door ze uit observatie op te bouwen. De dramaturg moet
in zichzelf al 't menschelijke vinden, in zijn karakter alle mogelijkheden tot goed en
kwaad durven zien, zoodat elke figuur, hoe heilig of onmenschelijk ook, een
mogelijkheid van hemzelf is, het konflikt in 't drama, moet 't konflikt van eigen ziel
kunnen zijn. De vrouw kan een zekere zelfkennis bereiken, maar niet de allerdiepste,
want deze zelfkennis heet zelfvernietiging. Deze zelfvernietiging vinden wij het
schoonst in de figuur van Jezus, en tot een zekere graad terug bij alle groote
verschijningen.
En al moge één vrouw hiertoe in der eeuwen gang komen, de vrouwen, die thans
de dramatiek beoefenen, zijn zelfs de grens niet genaderd, waar de zelfvernietiging
van het tragische zelfbewustzijn begint.
Tenslotte: hoewel de bioscoop niet tot ons onderwerp behoort,
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moeten wij toch met enkele woorden er over spreken, want nu men hardnekkig
volhardt, de oorzaken der slechte tooneeltoestanden overal te zoeken, waar zij niet
te vinden zijn, moest wel de bioscoop het ook ontgelden, als zoude deze de zwarte
hand zijn, die het tooneel bedreigt.
De opgang van de bioscoop heeft echter bewezen, dat dit vermaak bij uitstek
geschikt is voor onzen tijd, en de heeren tooneel-autoriteiten verlangen wel wat al
te veel, indien zij, terwille van eigen achterlijkheid, de stuwing der tijden willen
keeren.
De bioscoop is gekomen om het volk bewegende imagerie te vertoonen, en dat
juist op een tijdstip, waarop het tooneel hoogere aspiraties moest hebben. Dat wil
dus zeggen, dat de bioscoop op tijd verscheen, alleen, het tooneel had de noodige
faze nog niet doorloopen. In plaats van de bioscoop als kiesche waarschuwing te
begrijpen en in te zien, dat het tooneel om praktische en oeconomische redenen reeds,
nimmer in staat kan zijn de bioscoop te vervangen, in plaats van gretig dit lagere
werk aan de bioscoop af te staan, om hierdoor de krachten vrij te krijgen, om een
hooger doel te dienen, deinst het tooneel niet terug om de bioscoop zijn arbeidsveld
te betwisten.
Zelfs ging het Koninklijk Tooneelgezelschap zoo ver, om te trachten dat groote
publiek de cinema te ontvoeren door spelen te vertoonen, waarop ons volk belust is
als op slechte jenever, en wier invloed zeker niet minder vergiftigend is.
Het doel van de waarachtige kunst is nimmer geweest de werkelijkheid te beelden,
al heeft zij zich steeds van de vormen dier werkelijkheid bediend om begrepen,
omvat, en verstaan te worden.
Al naar de techniek zich volmaakte, retireerde de kunst zich, verheugd niet meer
een uiterlijkheid te behoeven te geven, die technisch kon worden weergegeven. Want
het opgeven van vormenbeelding kwam steeds het innerlijke ten goede. De artist gaf
al minder uiterlijkheid, publiek leerde al meer het innerlijke zien, zonder te veel
uiterlijke beelding.
Al naar de fotografie zich ontwikkelde, keerden de schilders zich van 't
fotografische af. Al naar de kleurendruk volmaakter wordt, verlaten zij de imagerie.
En nu - reeds voor de gekleurde foto de volmaaktheid bereikte om kleur en atmosfeer
weer te geven
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- zijn de cubisten en futuristen reeds verschenen, met hun pogen om zuiverder het
essentieele der dingen te geven.
In de litteratuur treffen wij hetzelfde verschijnsel. Bij Dickens zien wij alle figuren,
bij Dostoievski ook. Doch de Dickens-figuren zien wij alsof ze met een
Meissonnier-preciesheid zijn gepenseeld, terwijl we ze bij Dostoievski kennen als
melodieën, we zien ze zonder ons af te vragen of de behoefte tot vragen te kennen,
welke kleur oogen of haar ze bezitten.
Wanneer de kunsthandelaar niet ‘te wapen’ roept, als een nieuw procédé van
kleurendruk verschijnt, wanneer een instrumentmaker rustig zijn violen beschouwt,
ondanks phonograaf, dan komt dit, omdat zij weten wat een schilderij, en wat muziek
is. Maar zoo tooneeldirecties wel klagen om de verschijning van een bioscoop dan
is dit, omdat zij niet weten wat tooneel is, wat het tooneel althans moest zijn.
En nu we ons toch op zijwegen begaven, zoude ik even willen spreken over een
factor, die feitelijk niets met ons onderwerp te maken mocht hebben, doch de
allervoornaamste in werkelijkheid is, namelijk de financieele.
Want, wanneer wij straks over het komende tooneel zullen spreken, dan weet ik
zeker, dat elke tooneel-kenner à priori aldus zijn oordeel formuleert: ‘Dat kan allemaal
heel mooi zijn, maar als je op de hoogte bent, weet je, dat dit al financieel onmogelijk
is.’
En daarom zoude ik vooraf de financieele kwestie - ik beloof U zeer kort - willen
behandelen, ook, omdat het onaangenaam zoude zijn hiermede te moeten eindigen.
De Heer Verkade heeft verlee jaar verklaard: een tooneelgezelschap kan bestaan,
indien maar de administratie door vaklui wordt gevoerd. Dit is natuurlijk niet waar,
al schuilt er een zekere waarheid in. Het goud dat binnenkomt kan, door slechte
administratie verloren gaan, een goede administratie vermag niets met 't goud, dat
niet eerst binnen kwam.
De finantieele misère is bovenal 't gevolg van gemis aan klaar inzicht. De meeste
directies zijn idealistisch gestemd doch bij minste tegenslag werpen zij zich om
commercieel praktisch te zijn, op kasstukken; het is de noodwendige richting-gevende
lijn die ontbreekt. Vooreerst dient een directie te bedenken dat hij een zaak exploiteert,
dat wil dus zeggen, dat hij brengen moet waaraan behoefte is, en dat hij winst behoort
te maken met hetgeen hij exploiteert, hier
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dus de kunst. Dit is logisch voor iedereen. Een kunsthandelaar, die geld toelegt op
zijn schilderijen-verkoop en daarom ordinaire prentjes erbij ging verkopen om toch
geld te verdienen, zou voor krankzinnig worden versleten. Kunst brengen met nadeelig
saldo en daarbij kwakzalverswerk om winst te behalen, wordt in de tooneelwereld
logisch genoemd. Onze tijd is te afgemeten om uitvoerig aan te toonen, hoe - vooreerst
door duizenden met de bouw van een theater te besparen1) - exploitatie van
tooneelkunst mogelijk is, met goed gevolg, zonder surrogaten er bij te verkoopen.
Noemen wij slechts een rijke bron van inkomsten die voor 't grijpen ligt, maar de
tooneeldirecties niet zien.
Vooreerst de lezingen, die thans over alle zalen der stad verspreid gehouden
worden. Dat de directies liever hun foyers en zalen 's middags ongebruikt laten, dan
ze aan te wenden voor belangrijke matinées, bewijst niet alleen, dat ze gaarne 'n paar
duizenden verloren laten gaan, maar ook dat zij niets begrepen van de moreele winst,
te bereiken door 't publiek te doen beseffen, dat het schoone en wijze gesproken
woord bij uitstek in de schouwburg wordt vernomen, en dat zij ook niet inzagen, hoe
zij hierdoor 't publiek onder hun bereik kregen, om ze voor te bereiden tot die spelen,
die jammerlijk mislukken moeten zonder noodwendige voorbereiding. De Heer
Verkade wilde Claudel opvoeren, het sublime zetten tusschen 't ridicule, dat
waarschijnlijk een avond te voor of er na zou gaan en bedacht niet dat aldus gegeven,
Claudel's schepping een parodie zal gelijken.
Voor ongeveer 15 jaar werd het seizoen geopend met zoogenaamde kermisstukken
die zooveel opgang maakten, dat ze bijvoorbeeld in Rotterdam het geheele seizoen
goedmaakten. De tijden veranderen, maar de kermisstukken niet, en zoo brachten ze
spoedig niet voldoende op om de kosten van de monteering te dekken. Geen
kermisstuk, maar wat dan? Deze vraag werd eenvoudig niet eens gesteld. Er werd
berust in 't fiasco, en hoewel men wist dat het in Holland mogelijk was om in één
maand heel een seizoen te dekken, heeft niet één gezelschap dit geprobeerd. De
oplossing scheen gevonden

1) O.m. door de schouwburg in te bouwen, wordt niet alleen de kostbare gevel uitgespaard,
doch zou de rente van 't gebouw grootendeels, zoo niet geheel gevonden kunnen worden,
door 't verhuren der winkels en kantoren, die dan, aan de straat gelegen, konden verrijzen.
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door in September een extra laag-bij-de-grond stuk te vertoonen.
De eenige wijze waarop het kermisstuk te vervangen is, zou de Revue zijn. Revue
die niet eens uitgedacht behoefde te worden, men had louter het idee te importeeren.
Een revue, van de hand van enkele geestige letterkundigen en handige vaklui,
waarin humoristisch of ironisch behandeld het nationaal en internationaal gebeuren
passeert, terwijl hier dan de regisseur, de volheid van zijn kunnen oog-verleidend
kon uiten. Nu wij onze eigen chansonniers hebben - noem ik alleen maar 't echtpaar
Speenhoff -, nu wij moderne danseressen hebben, en eigen decoratieve kunst is er
veel op dit gebied te verwachten. Want behalve dat de volle zalen een batig saldo
zouden geven, opent de Revue nog wegen tot een ongekende bron.
De tijd waarin de koopman en artist tegenover elkaar stonden, de handelaar in de
artist een oplichter of armoedszaaier, en deze in de zakenman een filister of duitendief
zag, ligt ver achter ons. Aan beide zijden weet men thans te waardeeren,
onbevooroordeeld in te zien. Dit gelukkige verschijnsel heeft een nieuwe kunstuiting
gebracht, namelijk de verbruikskunst en artistieke reklame. Door de artistieke reclame
op het tooneel in de Revue op beschaafde wijs aan te wenden, wordt de artistieke
waarde niet verlaagd, slechts zal het tooneel een nieuwe bron van inkomsten hierdoor
geopend worden.
Wanneer men bedenkt, dat thans door de directies, honderden uitgegeven worden
aan artistieke reclameplaten hoewel in Holland het oordeel van pers en ‘dinges vond
het zoo en zoo’ alleen iets vermogen en dergelijke affiches slechts dwaze
geldverspilling zijn, zou 't versmaden van deze bron van inkomsten niet van verheven
opvattingen getuigen, maar van stumperige kortzichtigheid.
En ook van een Trust verwachten we heil, die in vele puur commercieele zaken
namens alle gezelschappen kan optreden, maar niet van de trust,1) die alle macht in
enkele handen legt, omdat die personen de truc bedachten, geen trust die een
omsingelingspolitiek voert, en die van de gezelschappen, organische lichamen, een
bric à brac toestand maakt.

1) Wij leven snel. Reeds mislukte de Fusie, de tweede rampzalige poging des heeren Verkade
om acteurs en auteurs machteloos te maken en 't tooneel te onderwerpen aan een persoonlijk
gedoe.
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Wij willen het hierbij laten, wij wenschten toch niet meer, dan even aan te geven,
dat de financieële toestand zich verbeteren zal, als men zich maar de moeite wil
getroosten z'n tijd te zien en te begrijpen, en vóór alles begint in te zien dat de vraag:
hoe is 't financieel mogelijk zuivere kunst te geven?’ niet beantwoord mag worden,
of wordt beantwoord of opgelost door: als we geen kunst geven!
***
Zoo wij een nationale dramatiek verlangen, en dit verlangen gaarne levend willen
zien in Holland, dan zult u hopenlijk uit het voorgaande begrepen hebben, dat wij
niet onze burgerlijke en troostelooze onbelangrijkheid ten tooneele wenschen, ook
al zouden deze hoedanigheden ons met zoogenaamde Hollandsche fantazie of
Hollandsche geestigheid beschreven zijn. Het nationale, dat meer is dan
gevalletjes-in-kostuum, achten we mogelijk, omdat wij naast Hollandsch ook
Europeesch kunnen zijn, omdat ook onze ziel en geest beroerd werden door het
universeele, dat in stroomingen Europa doorvoert. Wij gelooven dus dat de Hollander
een modern mensch kan zijn, een mensch van zijn tijd.
Gaan we dus na:
1o. hoe de hedendaagsche Hollander is en wat
2o. het modernisme;
dan zullen we meteen weten, welk tooneel de moderne mensch verlangt en kunnen
dan nagaan in hoeverre het Hollandsche karakter de verwezenlijking daarvan in
Holland mogelijk maakt.
't Is zeer goed mogelijk dat een verschijnend genie het moderne tooneel in andere
banen voert, dan logisch waren te voorzien, dat, in plaats van geleidelijke
ontwikkeling, een sprong wordt gemaakt. En ook in Holland zullen wij geen
waarachtig tooneel bezitten, alvorens onze Cervantés of Dostoievski verscheen, die
ons volk in een monumentale figuur symboliseert.
Doch in deze tijden van onverantwoord streven, achten we elke veronderstelling
als redelijke mogelijkheid van eenig nut.
Uit theoretiseeren wordt wel geen kunst geboren, maar hierdoor kan de slechte
geknot, en de goede worden voorbereid.
Tooneel is niet een luxe, een soort kunstig geciseleerde broche, die op 't modieuze
kleed van onze samenleving werd gespeld,
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maar éér te vergelijken met een schoone, voedzame vrucht, die hangt in onze
maatschappij, waaruit zij de beste sappen tot zich trok. Het tooneel moet groeien uit
het volk, wij moeten dus telkens terugkeeren tot het volk. Want al hebben wij straks
de Hollander in lang vergleden eeuwen vluchtig geschetst, om zijn zin voor realisme
te verklaren, hiermede kunnen wij niet volstaan, want de toestanden zijn veranderd.
Ons geslacht zoekt buitenshuis zijn vermaak, en we kregen vele tooneelschrijvers,
zelfs, die desverlangd meer stukken pennen dan zij be-denken kunnen en afgespeeld
kunnen worden.
Maar tooneel verlangt niet kwantum - hoe gevoelig wij Hollanders ook voor
kwantum zijn - maar bovenal liefde en daden!
Liefde, deze geheimzinnige motor, die de menschheid voortstuwt door de
eindeloosheid der eeuwen, liefde, de brandende olie die Psyche verwondde en deed
‘ontwaken’ en haar de waanzin van de onrust schonk, deze liefde kent de Hollander
niet. Van de liefde kent de Hollander bovenal, zooniet uitsluitend: het verlangen er
naar! De gedachte, het droomen van de liefde, maar niet de daad!
En zij die gemak'lijker in boeken dan in 't leven zien, zij behoeven slechts onze
oorspronkelijke werken na te slaan: Ada Gerlo te lezen, of Voor de Poort! Zelfs meer
erotisch en meer internationaal bedoelde werken, als De Veroveraar en Atie's
Huwelijk, zijn pijnlijk-Hollandsch en behandelen in waarheid niet meer dan 't gemis.
De Hollander mist niet alleen de verblindende hartstocht en het spontane, maar
zijn moraal verstikte tot een fatsoensbegrip; het is de macht van 't fatsoen, die de
opstandigheid reeds in 't jonge hart doodt, en de daad in de kiem versmoort.
Aldus leeft hij:
Hij trouwt, als.... zijn positie het hem veroorlooft, met een meisje van zijn stand
en van zijn geloof, liefst met eenig vermogen, liefst met een aardig gezichtje - mooi
behoeft niet eens, want een deftige Hollander wenscht geen mooie vrouw tot de zijne
- dan liefst in dezelfde stad woonachtig, wijl de verloving 5 à 10 jaar kan duren.
Alvorens dit officieele oogenblik van gepermitteerde liefde is aangebroken, wordt
zijn libido heimelijk bevredigd in heimelijke oogenblikken, op schunnige wijs, op
schunnige plaatsen.
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Zijn liefdesleven, de uitingen van zijn jong en vurig hart, dat naast de angstig-donkere
zinnelijke drangen, de behoefte aan schoonheid en nobele geste kent, dat liefdesleven
ligt verbrokkeld, bevuild in de mooiste dagen, in de volste jaren van zijn jonge leven.
De werkelijkheid, berooid van alle schoonheid is leeg aan poëzie, en de latere
herdenking is beschamend en vernederend.
Zijn erotische droomen, hoe arm aan kleur ook, zijn toch nog altijd fantastisch
van wonderlijke ongekendheid en schoonheid, in vergelijk tot de armzalige
werkelijkheid. Ook in die tijden van felle uitingsdrang, ook in die tijden wordt bij
de gedachte heil gezocht, de gedachte, die geen fatsoen kan achterhalen.
Om de groote moreele waarde, die het fatsoen werd toegeschreven, zag men willig
toe, hoe het de daad paraliseerde, en onherroepelijk voerde tot verveling, een
kleurlooze, onbelangrijke eentonigheid, die het duivelsche mist der absolute verveling
en 't idyllische van l'ennui poétique.
Maar wat is dan, dit Fatsoen? Een gedrag, dat bestaat in de conventioneele imitatie
van een houding, die door de heerschende moraal werd geschapen, en gewijzigd
wordt volgens haar loome, en trage wil?
Hoe 't zij, deze despotische macht - waaronder wij zuchtten of juister: vergaten te
zuchten - is zijn onttroning nabij. Want thans is wetenschappelijk - litterair was 't
reeds lang - bewezen, dat het Fatsoen de menschen niet moreeler maakt, slechts de
uiting wijzigt der niet getolereerde driften en tochten. Het Hollandsche fatsoen had
slechts schijnbaar het erotische probleem opgelost, in werkelijkheid had het niets
anders gedaan, dan de uiting teruggedreven naar het domein der gedachte, met dit
prachtige gevolg, dat het zich niet uit in boudoirs, of flonkerende nachtbar's, maar
in de spreekkamers van onze zenuwartsen.
Ook op ander gebied zoeken wij tevergeefs de groote daad.
Wij behoeven slechts even de blik naar Amerika te slaan, waar Mercurius, Amor
vervangt, en wiens gebaar, zichtbare daad, zoo niet grootscher dan toch grooter is
dan die van zijn gevleugelde collega. Zoo gauw Amerika in staat is om te voelen,
zullen van daar de drama's van 't goud komen, niet minder smartelijk en diep, dan
die der liefde die wij kennen. Ook Holland is een land van kooplui, is commercieel.
Commercieel maar klein. Al worden ook in onze handel met millioenen gewerkt,
onze standaardmunt
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- van psychologisch standpunt beschouwd - is niet de gulden, maar de halve cent.
De grootste katastrofen bepalen zich tot een faillissement van enkele personen; onze
millioenairs leven zonder hun millioenen, de groote machtsmisbruik, deze corruptie
is hier onbekend.
Vandaar in onze litteratuur geen Krach's, maar wel getob om zes cent petrool en
onbetaalde slagersrekeningen.
Het land is klein, we leven zoo naast elkaar, dat elke beweging wordt opgelet, en
in deze belemmering ligt een natuurlijke rem. Groote konflikten en katastrofen, zij
worden haastig als ‘begin van brand’ gebluscht.
En als ware men bevreesd dat ons leven hierdoor nog te belangrijk bleef, onze
levenskring te groot, circelde men de standen, de coteries om ons bestaan, omsloten
standen om elke vlucht te knotten, het gebeuren meer schamel, de verrassing meer
ondenkbaar te doen worden. Hierdoor bleef de mensch, die in deze onbeduidendheid
niet wilde stikken, slechts één uitweg, namelijk de eenige vrije weg, die 't vrije
Holland kent: de geestlijke.
Dan, van deze standen bestaan er zooveel, dat de sterke afscheidingen, de
onoverkomelijke grenzen niet bestaan, deze standen toch ontstonden niet uit een
diepwortelend begrip, maar zijn hier weer het dwaze gespeel van burgerlijke
deftigheid. Vandaar dat wij ook hier de schokkende konflikten missen, de herstelling
van natuurwetten, zooals b.v. in Duitschland, waar de burgerlijke standen van de
militaire of adelijke absoluut gescheiden zijn, door essentieele levensbegrippen.
De groote handeling, de machtige, verheven daad, die tot het drama kan inspireeren,
kennen wij niet, en ware dit nog niet voldoende, de Hollander mist de twee
voornaamste eigenschappen die het tooneel voor beelding verlangt, namelijk taal en
gebaar.
Een volmaakte Hollander is deftig, praktisch en degelijk. Deftigheid is het
confectiepak, gesneden naar 't aristokratische model. Een Hollander beweegt zich in
zijn deftigheid met het gemak van een schooljongen in zijn communiepakje.
Hij denkt - zooals we zoojuist zagen - aan de verlangens, die hij nimmer
verwezenlijken kan, een verstandelijk droomen een realiseeren van 't heimelijk
verlangde of begeerde, en ook denkt hij, denkt hij na, zelfs lang, vaak te lang, eer hij
handelt.
Hij kent dus twee soorten van gedachten: de clandestine en de praktische.
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Zijn clandestine gedachte verlangt geen taal, zijn praktische niet meer woorden, dan
de daad behoeft.
Hij praat niet, maar zegt, wat hij te zeggen heeft, en dit kalm, zakelijk, nuchter.
Geest en fantasie, zijn voor hem niet alleen contrabande, maar welbespraaktheid,
eloquentia, vervullen hem met achterdocht. Zelfs een zuiver formuleeren der gedachte,
een gave uitspraak doen afbreuk aan hem, die voor degelijk en zakelijk gehouden
wil worden.
Een Hollander beweegt zich niet. Integendeel! Zijn begrippen van deftigheid zijn
aldus, dat hij heel zijn voornaamheid neerlegt in zijn naam en adres. Klein, als onze
steden zijn, weet hij díe te noemen voldoende, om volgens zijn stand behandeld te
worden. Toevend in 't Buitenland, waar zijn visitekaartje deze magische uitwerking
mist, zal hij 't savoir faire van een kelner of commis voyageur benijden.
Er bestaan dus onoverkomelijke esthetische bezwaren om de Hollander ‘uiterlijk
waar’ ten tooneele te voeren, doch al zoude een flink retoucheeren hier 't kwaad
kunnen keeren, moeilijker is zijn gebrek aan uitingsvermogen te verhelpen, zonder
psychologisch onwaar te worden. Want op 't kritieke moment, waarin de scène à
faire wordt verwacht, zwijgt de Hollander, of - hoewel kernachtig - hij vloekt, of hij
hakkelt, of hij geeft een veelbeteekenende handdruk of schouderklop. Maar bovenal:
hij zwijgt.
Nu is er zwijgen en zwijgen.
Het verschil begrijpt een ieder, behalve natuurlijk iedere tooneelschrijver. We
staan hier even bij stil omdat er thans dramaturgen zijn die meenen deze moeilijkheid
op te lossen, door simpele verwarring.
Er bestaan momenten van psychisch kontakt, waarin zelfs het meest veder lichte
woord, vernietigend zou vallen, zwaarder dan rotsblokken, in de kristal-brooze
atmosfeer; dan is de siddering der wimpers, een licht onbewust gebaar, een NIETS
voldoende, om het grondelooze te doen verstaan.
Maar er bestaat ook een zwijgen, uit geestelijke onmacht voortvloeiend, een totale
machteloosheid om zijn gedachten weer te geven.
Het verschil tusschen zwijgen en zwijgen is dus het verschil tusschen Niets en
niets. Een ‘Niets’ dat de oplossing van ‘alles’ is, en een ‘niets’ dat de afwezigheid
is van ‘iets’.
In de innerlijkheid zoowel als 't uitelijke van onze landgenooten,
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ligt dus de verklaring, waarom alle oorspronkelijke spelen, geschoeid op uitheemsch
model, onherroepelijk minderwaardig moeten zijn, waarom de provinciale dramatiek
- het tooneel van familiegevallen, nog interessant om eens te zien van de Franschman,
in Holland niet licht boven de theevisite discoursen in belangrijkheid stijgt - waarom
de groote dramatiek, niet welt in een land, dat het kleine bemint, omdat het zich
daarin groot waant.
Holland is niet 't land der mogelijkheden, maar wel van 't angstig omlijnd
gepermitteerde en 't overwogene.
De Hollander wil rustig overzien, zijn realisme verlangt een nuchter begrijpen.
Moge alle kunst een opvoering zijn tot aan het onmogelijke, de tooneelkunst
bovenal eischt het groote, het uiterst mogelijke. Want ook voor de ziel verkleint het
perspectief, en moet het op afstand geziene grooter zijn van verhoudingen. Vandaar
Medea, vandaar de helden van Shakespeare, de absoluut abnormalen, dat wil zeggen:
de meest vollen van menschelijkheid, vandaar bij Ibsen de reuzen der gedachte.
Tooneel eischt het abnormale, en de Hollander begrijpt het normale het best,
tooneel geeft het ongewone, het boven-gewone, en wij, we hebben het gewone zoo
lief!
Tooneel wil - vergeef het mij zoo ik tot vervelings toe dit herhaal - de levende
mensch, zoo waar mogelijk weergegeven, en de intensiteit dier weergave bepaalt de
macht van 't dramatische werk.
Wat is nu ‘waar’ en wanneer is iets ‘waar’.
Zou het van filosofisch standpunt juister zijn, om waarheid de som van zekerheden
te noemen, hier zouden wij liever willen zeggen, waarheid is het essentieele der
werkelijkheid. Maar welk inzicht bepaalt dan dit essentieele?
Wij weten hoe alle scholen verschenen met de leuze: Waarheid! Symbolisten en
realisten, romantici en naturalisten, zij hebben nimmer meer betracht, dan de waarheid
te geven die zich hun openbaarde.
En de eene school verging na de andere, bij gebrek aan waarheid.
Dit komt, omdat alleen de genieën het goddelijke, dat is, de absolute waarheid,
aanschouwen, en de talenten slechts een inzicht van de waarheid ontvangen, inzicht
dat betrekkelijk is en sterfelijk.
De grooten van elke school hebben het zuivere inzicht gekend, en waren oprecht
toen ze zeiden het absoluut-ware te geven.
De romantici gaven wat voor hen, hun geslacht, waar was,
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toen kon de waarheid niet anders gezien of begrepen worden, doch hij, die nu deze
romantiek geven wil, liegt, omdat zijn aanschouwing der werkelijkheid hetzelfde
inzicht niet kan geven.
Beschouwen wij thans de moderne mensch.
Het wereldsche gebeuren toont ons telkens aan, - en telkens tot onze verwondering
- dat de mensch in der tijden tocht in wezen niet veranderde. En toch! Elk geslacht
verschijnt met nieuwe leuzen, de strijd tusschen vader en zoon, tusschen liberalisme
en conservatisme zal zich immer herhalen, ook al weten wij, dat het liberalisme van
heden het conservatisme van morgen is.
Brengt dan elk geslacht, dat meent de wereld revolutionair te hervormen, de wereld
niet meer vooruit dan de eekhoorn zijn kooi, die door zijn rustelooze pootjes slechts
eindeloos gewenteld wordt?
Erkennen wij, dat elke levensperiode zijn eigen sfeer heeft, die in de mensch andere
eigenschappen en gevoelens naar voren brengt of onderdrukt, dat elke tijd aan de
karakters een andere verhouding geeft, die weer zijn invloed gelden doet, waardoor
een durende wederkeerige inwerking bestaat van de mensch op de menschheid.
Zooals een kaleidoscoop, telkens een ander harmonisch figuur vormt door
verschuiving, zoo wentelen de tijden de menschelijke gecompliceerdheid tot een
andere figuur, persoon, norm. Verandert dus door de tijdswenteling de norm, de
normale mensch.
Er gaat niets af, er komt niets bij, de samenstelling alleen neemt andere
verhoudingen aan, die zich op eigen wijs formuleert.
De moderne mensch is dus de oer-mensch in de samenstelling. welke het
allerzuiverst zijn tijd vertegenwoordigt.
Welke invloeden beheerschen nu onze eeuw?
Wij leven in de eeuw der techniek, die we de zuivere materialiseering der
menschelijke gedachte willen noemen. De techniek realiseerde, men spreekt van de
wonderen der techniek, en zeker zij verrichtte wonderen, waarvoor - vóór dien - de
Goder alleen het monopolie bezaten.
Geboren uit het verstand, verlangde haar erkenning en toe passing gedachte, die
de mensch intellectueeler zou maken. Zi bracht de snelheid, die 's levens polsslag
versnelde. Als door hysterische vingeren werden de uren in minuten, de minuten in
seconden verrafeld, en elke seconde is te beleven, is te benutten moeten wij als 't
ware met onze gedachten opwachten om haar
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niet ongebruikt te zien voorbij snellen. Deze snelheid compliceerde ons leven, en 't
gecompliceerde dwong ons om elke seconde te gebruiken. Dank telefoon vernemen
wij de laatste zuchten van 't sterfbed, de laatste beursnoteering in dezelfde minuut,
waarop onze hand misschien niet eens de pen van 't papier nam, of ons gesprek
ononderbroken zich vervolgde.
Niet minder verrassend dan deze snelheid, was de zekerheid die de techniek schonk.
Al haar wonderen gaven antwoord op de vraag van ‘waarom?’ en ‘hoe?’ al haar
geheimen zijn onthuld in populaire goedkoope uitgaven. Eindelijk had het intellect
dan een gebied gevonden, een wereld van verklaring en oplossing, naast zijn wereld
van twijfel en ondoorgrondelijkheid. Met de techniek betrad hij 't land van 't absoluut
bereikbare, waarin hemelhoog de constructies verrezen als trofeeën der logika, het
rijk, waar 't absoluut menschelijke heerschte.
De Techniek was gekomen als een God van zekerheid en de mensch verlangde
niets meer dan weer te gelooven en 't geluk te mogen verwachten.
Maar de zekerheid, die deze techniek hem schenken zou, bracht hem in waarheid
geen wezenlijk bezit, geen bezit voor zijn wezen, zijn innerlijk. Hij had gemeend
alleen te ontvangen, en daardoor verblind niet gezien wat hij verloor. Wat hij verkreeg
was zoo zichtbaar en reëel en wie denkt dan nog aan geestlijk verlies?
Maar de snelheid was een goede bondgenoot van 't fatsoen geworden, beter dan
dit fatsoen wist zij beslag te leggen op de maatschappelijke mensch, die zij dwong
tot groote intellectualiteit, tot snellere en meerdere arbeid, zoodat hem geen tijd bleef
om die gevoelens uit te leven, die niet in arbeidskracht zijn om te zetten.
Van de geest eischte zij te veel, door te veel uiting te verlangen, van de psyche
eveneens te veel, door aan haar geen uiting toe te staan.
En aldus verscheen de nevrose, die als een bange siddering over de menschheid
ging.
In de eeuwenoude strijd van lichaam en ziel hadden zich nieuwe machten geworpen:
't gevoel en 't verstand. Nieuwe konflikten waren geboren. En ook de zinlijke drangen,
die niet langs de heilige, maar moeizame weg der Ethica waren overwonnen, maar
eerder achtergelaten, weggestopt door de haastige zakenmensch,
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als effecten die hoogere koersen moesten afwachten en waarvan geen coupons te
knippen vielen, deze drangen waarvoor hij geen tijd had, of meende te behoeven,
waren gevangen en konden niet uitbreken. Maar zij beslopen heimelijk het hart en
doorwoelden zijn geest en doortrokken hem. In een donkere slaaplooze nacht spookte
een wezen voor hem op met vreemde oogen en hijgende mond: en de mensch herkende
zichzelf daarin.
Angst en twijfel groeiden weer in hem op en dit besef der onzekerheid was hem
nu fataler, omdat hij zich hiervan even bevrijd had gewaand. Al naar hij mechanischer
en logischer de wereld reeds begrepen had, werd hem angstiger zijn eigen wezen.
En nu hij weder tot zichzelf was terug gekeerd, zag hij dat alles niets voor hem
was, dat hij buiten zichzelf gevonden had.
De techniek die hij meende gekomen, louter om zijn leven komfort te geven, die
hij een God had gewaand, een God die hij behoefde, die hem gaf, wat hij betalen
kon, deze techniek had zichzelf betaald, in hem, aan hem!
En waar hij meende genezing en zekerheid te vinden, vond hij deze niet.
De psychologie, die alles verklaarde, van haar verwachtte hij de formule, het recept
dat hem helpen zou.
De psychologie immers, had zich gevulgariseerd, en de analyzeering gebracht.
De verklaring van de daad zou in de analyze gelegen zijn. En voorgelicht door de
litteratuur, gaf men zich over aan dit spel, waardoor alle daden te verklaren zouden
zijn.
Zeker een daad kan men niet beoordeelen, zonder de drijfveeren te kennen, deze
moesten dus gezocht worden. 't Werk was minutieus, 't kon heel fijn en klein gedaan
worden. En de Hollander met al zijn degelijkheid en voorliefde voor 't kleine, begon
zich in dit spel te verdiepen; alle feiten, gevoelens werden uiteengerafeld, vielen als
kluwen uiteen, tot een labyrintische verwarring.
Doch dit was hem voorshands om 't even.
Een oplossing behoefde hij niet. Er bestond pro en contra en kiezen leek
bekrompenheid. De meest verlichte werd hij, die als een brochure pro-contra, de
zaken beschouwde.
De absoluut slechte daad was misschien goed, de goede was misschien slecht: you
never can tell!
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Totdat eindelijk begrepen werd, dat met dit spel te veel verspeeld werd.
Want toen eigen twijfel en angst een antwoord vroegen, toen, terwille van eigen
geluk en leven een antwoord werd vereischt, toen wilde men wèl weten, wilde men
dit weten forceeren, als de deur, waarachter 's levens doel gelegen was.
Naarmate heviger de twijfel was, werd klemmender de vraag:
Waarom?
En men begreep, dat het kennen van psychologische oorzaken kennis moge zijn,
maar dat deze kennis ons niets voor ons zelf verklaart.
De drukpers moge millioenen feiten en verhalen over ons uitstorten, maar
machteloos zien wij ze aan, en als leege schalen vallen ze uit onze handen.
Nu men wist dat de snelheid bestond, wilde men seconde-snel het verlorene inhalen.
Men was praktisch geworden, men begreep volkomen de wereld, dit moderne
mekaniek, en meende heel dees realiteit onder de knie te hebben. Doch toen 't eigen
lijf, de eigen geest bedreigd werden door 't angstig ongekende, 't benauwend
onvermoede, toen werd men mensch, het dier, dat strijdt voor zelfbehoud.
En zij, die niet één uur verdroomd hadden, zij zagen heel de zakelijke werkelijkheid
van hun bestaan, als de gevaarlijke verblinding die hun heimelijk de gezondheid van
geest en bestaan had ontnomen.
En al moge de wanhoop slechts enkelen getroffen hebben, een ieder zou begrijpen,
dat men met de verblinding der droomers 't geluk had verwacht, alleen minder intens
en meer steriel dan zij, waardoor toen het ontwaken geschiedde, begrepen moest
worden, dat men alleen verloren had.
Doch de wetenschap was daar!
Men wist haar resultaten verbluffend, en men geloofde haar een soort automaat;
men had zijn vragen er slechts in te werpen, en het antwoord kwam er uit.
Waartoe zou zij anders dienen?
Tot haar ging men met zijn vragen, verlangens en twijfel en bovenal met zijn
ongeduld.
Maar de wetenschap die nu 't gebied van absolute zekerheid scheen, was dieper
doorgedrongen zoowel in de ziel der menschen als in 't heelal. En toen van haar de
zekerheid werd geëischt,
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was zij of in de berusting van 't betrekkelijke achtergebleven, of er reeds bovenuit
gestegen.
De nog wankelende en ietwat onwetenschappelijk aandoende theorieën van een
Prof. Freud, worden thans reeds door professoren in dagbladen bekend gemaakt en
een wereld beroemdheid als prof. Lorentz spreekt van ‘misschiene mogelijkheid.’
Niet een failliet, eer de hooge vlucht boven 't absoluut zekere is van laatst genoemd
verwerpen der absolute zekerheid de oorzaak, doch voor de mensch, die van de
wetenschap een oplossing verlangde, een ontdaan worden van al wat hem beklemde,
waren beide resultaten vrij wel gelijk.
De mensch was op zich zelf aangewezen; ondanks auto, telefoon, electriciteit was
hij angstig alleen, nu hij zichzelf weer beschouwde, nu hij 't hoofd, vol van peillooze
vermoedens, dat hij even een volmaakt mekaniek had gewaand, weer tusschen de
handen nam. De wetenschap mocht voor velen de tempel der religie verwoest hebben,
doch 't verlangen naar een God, dat is naar hopen en gelooven had hen niet verlaten.
De behoefte, juist de behoefte aan menschelijke bepaling, doen hem een God
om-alles-heen gelooven, om als 't ware zijn geest en ziel niet te zien leegloopen in
't eindelooze van 't Heelal!
Wij zeiden reeds, dat de mensch in wezen zich gelijk blijft, en zoo de mensch
verviel van techniek in metaphysiek, dan is deze overgang van uitersten geen
onoplosbaar probleem, indien wij techniek met metaphysiek niet met één boog
trachten te verbinden, doch beiden terug voeren tot het uitgangspunt, de geestlijke
drang tot zielsuiting naar geluk, en aldus dit tegengesteld streven zien, als twee
richtingen die de eeuwige menschelijke dwaling, of goddelijke dwaasheid verkozen.
Hij had gemeend, dat 't noodlot niet bestond, wijl geen schrikgodinnen boven zijn
hoofd joegen, doch hij had 't weergevonden, onherroepelijker en meer fataal in zijn
onbewuste daden. Hij had gemeend universeele raadselen te mogen beproeven, doch
wist nu zichzelf meer raadselvol, zijn leven meer duister, dan van de simpelen, die
eenvoudig geloofden in een Christelijke moraal. En de Sphynx hield op, de
mythologische verschijning te zijn, het steenen Baedeker-monument, toen hij zich
daaglijks verwondde aan haar onzichtbare klauwen, en huiverde om 't zwijgen van
haar mond.
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Hij wist - wij zagen het zoo juist - maar nu had hij geleerd dit al niet als een spel te
spelen, doch met ernst te beschouwen, hij wist dat niet de waarde gelegen was in de
omvang, het aanzicht van de daad, maar in de geheimzinnige drang, de drijfveer.
Doch nu deinsde hij terug om zich hiermee te vermeien als met een grappige puzzle.
Want - de eene mensch moge het bewuster erkennen, of dieper voelen - wij weten,
de modernen weten dat de feiten, eenmaal voor ons de werkelijkheid van 't leven, ja
't leven zelf, ons niet meer werden dan de efemere oogenblikken van zichtbare uiting.
Wanneer het kind niet moede wordt zeepbellen te blazen dan is dit om 't genot
van het blazen zelf, om de tinteling van die brooze pracht, en hij berust in 't evene,
het kortstondige van dit bestaan.
Zoo moet de moderne wensch, om 't geluk te vinden, dit leeren van het kind, de
berusting in 't vergankelijke, het vergankelijke van 't geluk, en als 't kind 't genot
zoeken in de aandoeningen, in het streven dat de daad voorafging, en als 't bezit
beseffen de even schoone schittering.
Bij onze geboorte slaken wij de eerste kreet naar de dood, leven is langzaam
sterven. Laten wij hierom niet eeuwig jammeren, temeer daar 't bezit ons hierom
toch niets of juist alles is. Laat ons 't geluk zoeken, waar wij het nog vinden kunnen;
in onze aandoeningen! De daad, de uiting werd ons een schamel bezit: laten wij dit
durven erkennen. En door deze afstand, deze renonciatie, wordt de moderne mensch
niet armer, want de nevrose schenkt hem, naast nieuwe smart, een nieuw geluk,
diepere bewustheid van zijn aandoeningen. Zij laat hem het goddelijke beleven, in
enkele seconden van geluk of smart. Maar in die enkele seconden zal het tijdelooze
voor hem bestaan, dit tijdelooze dat de mensch het recht gaf om van eeuwige liefde
te spreken.
In de aanvang hebben wij gezegd: tooneel moet ons leeren onszelf te verstaan,
ons zelf te leeren kennen, om hierdoor gelukkiger te worden. Tooneelkunst moet als
elke kunst, maar meer dan elke andere op directe wijs: vertroosten met het leven,
verleiden tot het leven.
Tooneelkunst is een schoone droom van het leven, zoowel van zijn armoe en
weelde als van zijn liefde, de smart en de vreugd.
Hoe zal de moderne kunst deze opgaaf volvoeren?
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Wij zagen zoo-straks hoe de menschelijke geest even triomfeerde in de techniek, de
bereikbare mogelijkheid en zekerheid. En iets heeft hij hiervan voor zich behouden,
namelijk, de behoefte om op te bouwen. Hij wil 't fatale spel der ontleding, der
verbrokkeling staken, waarvan hij 't vernietigende besefte, hij wil niet meer alles
zien en met vingers beroeren, maar iets opbouwen tot eenheid met eigen hand.
Er is verlangen naar klaarheid, eenheid, naar formuleering, en dit verlangen is
uitgesproken in daden, ook in Holland, doch niet het krachtigst in de litteratuur die
had moeten voorgaan. Wij zullen de oogen richten naar de architectuur en de
schilderkunst. De architectuur van De Bazel zouden wij de monumentale opbouwing
van de uitstraling van één idee kunnen noemen, en Berlage schreef voor jaren reeds
zijn brochure over gewapend beton, beseffend dat deze de eenheid zou brengen, die
onze tijd behoeft. Hij heeft begrepen dat wij deze waarheid moesten aanvaarden,
omdat elke waarheid ook zijn schoonheid brengen zal!
En de schilders die we hier beschouwen, afgescheiden van elke picturale
verwezenlijking, brachten ons het cubisme en futurisme. De verschijning van deze
schoolen is belangrijk, dit zal een ieder inzien, behalve natuurlijk de zoogenaamde
esthetici, wier metier het is om nuchter de waarde van 't resultaat te bepalen en te
etiketteeren.
Beide richtingen brachten ons de eerste verwezenlijking, het cubisme gaf het
onveranderlijke in de vormen, want begrepen werd, dat niet de tijdelijke vorm of de
door de optiek bepaalde kontoer het wezen waren, en de artisten kwamen hiertoe,
niet door het in praktijk brengen van een eeuwenoud filosofisch inzicht, doch zij
voelden dit zoo, als moderne menschen. En de Futuristen begrepen, dat de psychische
beweging boven 't moment van rust, dat is van vorm-aannemen ging en zij trachten
bovenal de mouvement dinamique te geven.
En bij een schilder als Piet Mondrian vinden wij wel het sterkst het verlangen
absoluut uitgesproken naar de opbouwing van schoonheid.
Wat dus in de schilderkunst reeds plaats had, zal in de litteratuur nog gebeuren.
Zooals het impressionisme verliep in kleur-geflodder, die langs Manet en Césanne
door de cubisten hersteld werd, zoo zal de psychische analyze, reeds verloopen in
doellooze uiteenrafeling,
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zich herstellen, doelbewust in de synthese. Ik zeg synthese en niet moraal, omdat
velen bij 't hooren van 't woord moraal zoo licht denken aan 't surrogaat: de tendens.
Moraal is de diepere gedachte die een kunstwerk doorstraalt, tendens een
vooropgestelde meening, een intellectueel bepaald standpunt, een commando, waarop
de figuren zich mechánisch bewegen.
Deze zucht tot opbouwen zou alleen niet krachtig genoeg zijn om tot
verwezenlijking te voeren, doch gaat gepaard met een verlangen, een behoefte naar
ernst en verantwoordelijkheidsgevoel.
Ernst, die een Tolstoi en Dostoievski reeds voor een halve eeuw gaven, ernst, die
wij reeds vóór de oorlog vonden in Frankrijk bij l'Ecole Idéaliste, ernst die wij in
Holland ook hoorden, dank het zware geluid van een Henriette Roland Holst en de
krachtige eischende stem van een Dirk Coster.
Deze ernst, hiertoe zal de Europeesche oorlog ons spoediger voeren, omdat wij
thans de waanzinnige gevolgen kennen van de intellectueele onverantwoordelijkheid,
ook wel diplomatie genoemd, want heel deze strijd is een wanhopig worstelen om
tot ernst, tot rede te geraken.
En deze ernst zullen wij weer vinden in 't komende tooneel, want de moderne
dramaturg zal niet - zich verschuilend achter het talent van een groot acteur - zijn
gedaas doen aanvaarden, doch verkondigen in zijn taal, hij zal ons niet geven heele
voorraden van goedkoope en waardelooze middelmatigheid, maar levens doen
aanschouwen, verantwoord in hun rede, hun recht van zijn. Hij zal ons weer menschen,
als schoone eenheden geven, inzichtelijk gebeeld, dat wil dus zeggen, met het inzicht
dat zijn tijd hem geeft, dat zijn tijd hem als ‘waar’ doet zien. En dit inzicht zegt hem,
dat in de aandoeningen, de geestlijke en psychische beweging naar de daad, de waarde
van ons leven gelegen is, de feiten zijn niet meer dan de maskers, tragisch of komisch,
maar op zichzelf beschouwd: hol!
Wanneer de moderne dramaturg ons b.v.b. De liefde geven wil, dan zal hij ons
toonen, de extase, de magnetische aanhijging van twee verrukte menschen, twee
doorzielde wezens, en deze trachten op te voeren tot de grens van uiterste
mogelijkheid. En aldus zal hij ons zeggen, dat het geluk, de schoonheid, de liefde
nog voor de mensch bestaan en wel op een wijze, die ons meer ontroeren zal, en ons
hiervan een dieper bewustzijn geven, dan bijvoorbeeld het binnenbrengen van een
papieren boeket of 't eindelijk ‘ja’ zeggen
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van papa. En meer bevrediging, meer troost zal ons de eerste oplossing geven, omdat
wij 't leven te goed kennen, om niet te weten, dat het ‘elkaar krijgen’ de zoogenaamde
gelukkige afloop, het begin van nieuwe ellende kan zijn, wij weten dat de meest
extatische houding spoedig ongemakkelijk wordt en zelfs pijn veroorzaakt, en dat
deze waarheid ook figuurlijk begrepen kan worden.
Maar ook weten wij dat de momenten van intens geluk, goddelijk voor ons blijven
en levend in herinnering.
Een vraag, die hier de schouwburgbezoeker terecht kan stellen is deze: Zal het
tooneel niet aan spanning verliezen, door afstand te doen van al, wat ons thans nog
die spanning geeft? De hedendaagsche spelen missen reeds de spanning, die ondanks
al, het oude drama ons vermocht te geven.
En het antwoord is: integendeel!
De moderne dramaturgen zullen zich niet schuldig maken aan de fout door de
hedendaagsche begaan, die verblind de effekten bleven zoeken op een terrein, waar
zij niet meer te vinden zijn.
De spanning zal weer komen en zelfs de spelen volkomen beheerschen. Want laten
we niet uit het oog verliezen wat spanning is, hoewel het woord zelf het al duidelijk
genoeg zegt.
Spanning is de uiterste beproeving der veerkracht. En zeiden we niet reeds dat
tooneel het uiterste geven moest? Vergelijken wij de idee van de dramaturg met een
vioolsnaar, dan begrijpen wij, dat hij door uiterste spanning alleen het hoogste geven
kan. Het meest intense spel is dus 't spel van uiterste spanning. En nu denke men
niet, dat we hier handig trachten te manoeuvreeren met woorden. Dit is de eenige
waarachtige spanning die kan bestaan. Spanning die culmineeren zal in enkele
momenten, welke echter niet de zoogenaamde scène à faire van 't oude drama zullen
imiteeren doch in wezen geheel en al hiervan verschillen.
Nu is 't natuurlijk waar, dat auteurs, die niet in staat zijn om zelfs de zin van 't
woord spanning te beseffen, meenen te kunnen volstaan door alleen de verouderde
scène à faire kwistig in hun spelen uit te strooien. En dit is mogelijk, omdat zij dan
niet hun eigen drama opvoeren tot die hoogte, maar de hoogten, die vóór hen groote
dramaturgen bereikten, imiteeren. Vergeten wij niet, dat de meeste auteurs leed en
liefde kunnen beelden, omdat vóór hen de grooten geleefd hebben die zelf geleden
en bemind hebben.
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Vergis ik mij niet, dan komt Léon Bloy de eer toe, deze terecht en 't eerst de prostitué's
der litteratuur genoemd te hebben.
Waarin bestaat nu de spanning voor publiek, wat is het zichtbare dat ook publiek
in spanning brengt?
En dan is het antwoord kort: de durende belangstelling in 't verloop.
Gaan we niet verder terug dan tot de romantische school en zien we even het Victor
Hugo-recept in, waaruit het konflikt groeide. De edele edelman blijkt een schurk te
zijn, de gewetenlooze schurk een nobele ziel!
Doch toen men zich meer in 't karakter der menschen ging verdiepen zag men
spoedig in, dat het al heel moeilijk is om te weten, wie nobel is en wie een schurk
en behoefde men deze moreele travesti niet meer.
Bij de opkomst der verschillende standen, ontstonden nieuwe konflikten, en 't
verschil van stand of godsdienst werd 't konflikt dat het tooneel behoefde, en
verrassing werd gezocht in een travesti, de vermeende millioenair bleek een
armoedzaaier, de armzalige knecht een baron. Naarmate de mensch nerveuzer werd,
werden zijn verlangens subtieler en de hedendaagsche auteur weet het konflikt reeds
verrassend genoeg, dat in de psyche der helden gelegen is. Behalve voor de
hyper-moderne Shaw, die nog veel voelt voor de oude travesti.
We zien dus telkens een uiterlijke vereenvoudiging bij meer innerlijke
belangrijkheid.
Het moderne tooneel zal ook het uiterlijke meer vereenvoudigen, terwille van
diepere innerlijkheid.
De komende dramaturg, die een blik durft werpen in 't peillooze en onvermoede
van de universeele mensch, om redelijk op te bouwen tot eenheden, tot levende
symbolen van menschelijkheid, hij zal de groote golfslag van eigen ziel behoeven,
al zijn kracht en overtuiging moeten geven om deze spanning te bereiken, die de
moderne mensch boeien zal, omdat ook zijn ziel bij 't probleem gemoeid zal zijn:
dat elk leven zijn redelijkheid bezit, dat elk bestaan, mits geleefd, doorleefd, zijn
schoonheid heeft, en aldus zal hij de roeping vervullen die wij stelden: verleiden tot
het leven.
Her leven dus redelijk gezien! Maar bestaat zij deze redelijkheid? Wij antwoorden
met ‘ja’ omdat wij met ‘ja’ moeten antwoorden en wel hierom:
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Want:
of er bestaat niets dat wij Rede of God noemen kunnen, en dan is elk bestaan
redeloos, en elke bepaling dwaas, en elke gedachte naar zin, waanzin, of er bestaat
wel een God, een Rede, en dan moet ook elk leven redelijk te zien en doorgronden
zijn.
Het eerste, dat de vernietiging van 't menschelijke insluit, kunnen wij niet
aanvaarden, ons instinct tot zelfbehoud verzet zich hiertegen. Wij moeten dus, om
in onszelf te kunnen gelooven, het laatste wel aannemen, namelijk, 't bestaan van de
Rede.
En in de redelijke beelding zal de moderne dramaturg zich bedienen van de
werkelijkheid voor zoover zijn tijd deze behoe[f]t. Zooals eerst 't verhaal, toen de
imagerie uit de schilderij verdween, en de moderne mensch deze niet missen zal,
zoo zal de beweegbare imagerie, het bioscopische uit het moderne drama verdwijnen,
en evenmin daar gemist worden.
De moderne dramaturg zal - verduidelijken wij met een voorbeeld - als juffrouw
A de rijke heer B niet wenscht in de aanvang, niet verplicht zijn tegen het einde een
redder dan ook die heer B te doen zijn, omdat volgens 't oude idee, niemand losgelaten
mag worden, terwille van 't verhaal.
In waarheid stoort het leven zich heel weinig aan voetlicht-theorieën en zal juffrouw
A, op wie B verliefd is, en die met een C trouwt door een zekere E gered worden,
om bij F te sterven. En al die alphabet heeren zijn ons onverschillig en ook juffrouw
A laat ons koud, hoe vroolijk of verdrietig zij ook leeft, indien de dramaturg niet
toont, dat iets van 't mysterie der vrouw in haar leeft, indien het individu niet
universeel begrepen werd.
Verlost van 't verhaaltje en de verouderde principes, die verlangen het angstig
vasthouden der figuren aan de eene kant, en het ten tooneele voeren van menschen,
naar wie wij in 't reëele leven niet zouden luisteren, dienstmeiden etc., terwille van
werkelijkheids-imitatie, zal 't mogelijk zijn voor de moderne dramaturg om de volheid
van 't leven te beelden, zoo hij zijn figuren alleen maar te geven heeft op die
momenten, waarop zij belangrijk zijn. In dit recht gelooven wij, al voorzien wij, dat
pers en publiek heftig zullen protesteeren, wanneer belangstelling gevraagd wordt
voor menschen, die dra weer worden losgelaten, wij voorzien ook, dat deze verwijten
verdwijnen zullen, zoo gauw de menschen zich meer bewust worden van 't geen zij
zelf ongeformuleerd reeds vragen.
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Zoo willen wij dan de komende dramatische kunst vermoeden, deze kunst voor het
volk. Want de ware volkskunst is niet die, welke zich richt tot alle lagen en voor de
psychisch en intellectueel het laagst staanden is te genieten, zoomin als 't beste voedsel
is, wat de uitgehongerden het meest behoeven. De volkskunst richt zich tot zijn tijd,
en zal voorshands alleen door de elite van geest en gevoel dus door de elite van dien
tijd begrepen worden.
Naarmate de mensch zich ontwikkelt, specialiseert zich de kunst al meer. De
architectuur omsloot eens vele kunsten. Vertakking treft men alom, waar van
verheffing sprake is. Eenmaal was dokter en barbier één, en hoe heeft de medische
wetenschap zich thans gespecialiseerd! En zoo het tooneel zich verheft, zal ook daar
de vertakking plaats hebben.
Wanneer de moderne dramatiek, stralend als Röntgen's lichtbundels, 's levens
oppervlakte genezend zal doordringen, zal de scheiding ontstaan zijn van de
verwezenlijking van uiterlijke en innerlijke menschelijkheid. En de uiterlijke
menschelijkheid, die 't lagere volk nog behoeft, zal haar niet onthouden worden,
want de bioscoop verscheen, om deze taak op zich te nemen. En tusschen hen in, is
voorloopig nog plaats voor het volkstheater, dat 't volk opleidt tot het hoogere. En
zelfs zouden wij van 't variété willen spreken, in de hoop dat eindelijk de pers
verweten zal worden, niets, en niets te doen om dit te verheffen!
Want er is maar één middel om 't volk voor 't goede ontvankelijk te maken, er
bestaat maar één geneeswijze voor ons volk, dat tot in de hoogste rangen te veel het
slechte tot zich nam, namelijk de behandeling die men op alcoholisten toepast: een
plotselinge volslagen onthouding, hier dus van inferieure kunst.
Daarom wraakten wij de vertooning van infecte stukken, niet alleen omdat de
menschen ze eenmaal zien, maar hierdoor wordt publiek weer neergestooten van de
hoogte, van waar het 't goede zou zien, herkennen en opnemen.
En nu in Holland?
Wanneer het bioscopische op het tooneel verdwijnt, wanneer de uiterlijkheid niet
meer gebeeld behoeft te worden, dan vervallen veel onoverkomelijke bezwaren om
ook de Hollander voor het voetlicht te brengen.
Het dramatische behoeft niet klein te zijn, als 't niet meer gezocht behoeft te worden
in de woonkamers van ons te kleine land, maar
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in 't grenzelooze gebied van gedachten en gevoelens wordt gevonden. Zijn gedachte
mocht de Hollander toch vrij uitsturen, en de moderne Hollander, die een verschijning
is van zijn tijd, heeft meer gedachten dan de clandestine en de praktische.
En de dramaturg, die ons de branding van 't menschelijke, dat ook in ons land te
vinden is, wil geven, hij behoeft niet de woorden der monden, doch mag de taal der
zielen neerschrijven. Dat wil zeggen, zijn eigen taal mag hem in staat stellen om hun
geheimste gevoelens en gedachten zuiver uit te zeggen. Hun taal is dan onnatuurlijk
in die zin, dat de personen in 't ware leven natuurlijk anders zich uiten, hun taal is
absoluut natuurgetrouw, wijl de personen dan getrouw hun natuur uiten kunnen, dank
't woord van de dichter.
De moderne dramaturg kan heroïsch zijn, omdat elke persoon ideaal als een idee
van menschelijkheid zal zijn. Doch dit moderne, dit geestlijk heroïsme in tegenstelling
met het physieke zal evenveel gemeen hebben met het romantische heroïsme als de
vrouw die een pestlijder verpleegt met de Cyrano van 't gemaskerde bal.
En zoo zal de Hollandsche dramatiek groot kunnen zijn, omdat een Hollander
groot kan zijn tot aan de reëele uiting.
Het moderne tooneel zal komen en mogelijk slechts essentieel overeenkomen met
onze veronderstelling. Wat doen we echter thans?
Ons dwaaslijk werpen op het gewichtig uitgedachte? Neen! Laten wij alleen
gelooven in de komst van een Hollandsche moderne dramatiek, en deze voorbereiden,
door ons meedoogenloos te verzetten tegen 't redeloos gedoe.
Laten wij de directies duidelijk maken, dat wij voorshands niet verlangen
ruïneerende prestaties, zoogenaamde model-opvoeringen, waarvan de resultaten
vernietigend voor de directies moeten zijn, - zelfs waren zij het, voor een Antoine
in een stad als Parijs - maar wel het beste verlangen, de kostelijke wijn, maar niet de
kostbare krans.
En dat ons deze onthouden wordt, mogen wij veilig aannemen. Niet bij een
Henriette Roland Holst, Boutens of Leopold wordt een repertoire gezocht, maar wel
bij de Van Riemsdijken en Fabriciussen. En hoe wil men dan dat ernstige auteurs
zich aan het tooneel wijden? In hoevele landen zou het mogelijk zijn, dat als
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zijn grootste dichter een tooneelwerk schreef, het eerste officieele theater zich niet
tot de opvoering verplicht achtte, ja de eer niet hardnekkig betwistte, ook al zoude
het alle slechte eigenschappen missen, die men nu eenmaal verlangt?
En zou publiek hier niet de hoofdschuldige zijn? Heeft in de stad van Erasmus,
die de Lof der Zotheid schreef, Johan de Meester niet in een open brief-feuilleton
gezegd wat een Pro Domo was? En 't gevolg? Publiek stroomde toe om een stuk te
zien, dat de auteur ter wille van onze Bouwmeester zegt geschreven te hebben en
Bouwmeester ter wille van de auteur zegt te spelen! Is dit niet touchant!
‘Publiek ik veracht u’ heeft Multatuli gezegd, die voor het publiek zou buigen!
Dit deed een kunstenaar en zal altijd door ook wel 't lot van de kunstenaars zijn.
Zij mogen 't publiek verachten, maar... buigen zullen zij ook.
En wat wij vragen willen, is: hebt medelijden met de ruggen!
Publiek heeft de macht om de ware kunst te vernederen, te belemmeren, maar
diezelfde macht kan het ook ten goede aanwenden.
Wanneer men begint te gelooven in 't waarachtige der tooneelkunst, die geen
sentimenteele bescherming behoeft, maar grooter vermogen heeft, dan de entree's
bedragen, wanneer men beseffen wil dat het tooneel iets schenken kan ‘dat waarde
heeft voor Uw leven’ dan zal 't infecte van 't Fransche, 't geestlooze van 't Duitsche,
en 't ziellooze van 't Engelsche tooneel hier moeten verdwijnen, dan zullen zij, die
hun geluk op 't tooneel beproeven willen, niet trachten het slechte, maar het goede
te imiteeren. Nu reeds de pers begon met kracht te protesteeren tegen deze bewijzen
van onderschatting, behoeft publiek slechts te volgen. En wanneer de directies,
inplaats van troonreden van repertoirebeloften, zich bepaalden tot het noemen der
spelen die zij werkelijk zullen doen opvoeren, dan zullen zij zeker de pers bereid
vinden, zoo noodig de dramaturgen of hun werken te introduceeren. Want het is niet
waar, dat sprookje, dat vooral in Rotterdam zoo gaarne verteld wordt, dat de pers
het tooneel geschaad heeft door haar scherpe kritiek! Integendeel! Indien het de
dagbladpers vergund was meedoogenloos-waar te zijn, dan had ze misschien één
seizoen financieel doen mislukken, doch deze operatie had het tooneel dan van zijn
slepende ziekte genezen.
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Een krachtig, bewust streven schuwt geen kritiek, want wie wraakt, moet nog het
geloof in het schoone bezitten, dat komen kan!
Een Hollandsche dramatiek kan komen! Dat wij gereed zijn om haar tijdig te
herkennen en waardig te ontvangen, en laten wij, als we over tooneel spreken, niet
alleen denken aan toiletten en foyer.
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De verzameling Bredius
door Joseph Kronig.
(Slot.)
Een en al zwierigheid is van Beyeren in het stilleven van vruchten, tafelgerei en een
fluit, behoorende tot deze verzameling.
Met sappigen toets en weelderig koloriet, schildert hij de genoegens van een
verfijnden disch. Vol zwellen de druiven naast donzige perziken, op blauw porceleinen
schotel. Een krab lokt dieprood, van een donkerspiegelend tinnen teljoor, terwijl van
boven een bruinfluweelen cassette, een roemer rinschen wijn, in licht topazen pareling,
tot drinken noodt.
Doch niet alleen gastronomisch zijn de genoegens van dezen disch. Ook het oog
kan zich vermeien in het luchtrijke Venetiaansche glas, flonkerend als edelsteen op
de versieringen van zeepaardjes aan voet en deksel, en in het gedreven zwaar zilveren
hecht van een mes. Dat ook het oor gestreeld moest worden toont de tegen de cassette
staande fluit.
***
In zijn ‘Rustiek Interieur’ is Kalff niet de genietende fijnproever als van Beyeren,
doch de droomer, zich verteederend in het spel van licht en schaduw en die
verteedering uitzingend in gloed van kleur.
Voor een open kast, op een mand, schitteren in hardgladden schil een oranjeroode
pompoen en een gele komkommer, goudomspat door enkele stroohalmen, terwijl
het groen van een bos roomkleurige schorseneelen, in breeden sleepval, als een
mantel,
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zich van de mand over den vloer spreidt. Uit de schaduw naast de mand gloeien zacht
op een groene kool en eenige bieten, terwijl van boven de kast, een koperen ketel
zijn vonken schiet, en op den vloer, in het halflicht, het oker van een kalebas smeult.
In het mysterie van den achtergrond verdoezelt een dragende vrouw.
Een fijner spel van kleurschakeering is nauw denkbaar. Smeuig breed is de verf
opgezet, en ofschoon het paneeltje bijna van miniatuurafmetingen is, kon de uitvoering
niet vrijer zijn.
***
Naast den aristocratischen Kalff en den gepassionneerden van Beyeren, is de degelijk
nuchtere Willem Claesz Heda burgerlijk. Zonder innerlijke beroering, positief,
schilderde hij den dagelijkschen disch en wat die voor hem beduidde: een behoefte,
geen genot.
In zijn vroegst (1621) gedateerd werk, een stilleven van pijp, comfoor, rijnwijnglas
en doodskop, een vanitas, belet hem zijn gebrek aan verbeelding meer te geven dan
wat hij zag. Elk voorwerp, met zorg weergegeven, staat op zichzelf, van een onderling
verband is weinig te bespeuren, nog minder van inhoud.
Koloristisch toont Heda zich echter van een gevoeligen kant. Een transparant
zilvergrijs is de hoofdtoon, waardoor zacht klinkt het gedempt rood der kolen in het
comfoor.
Dieper doorvoeld is in deze verzameling een andere ‘Vanitas’ van een doodskop op
een perkamenten boek, tusschen zandlooper knekel en chineesch potje, waaruit een
parelsnoer hangt. Achter een terzijde geschoven groen gordijn, toont ons de meester,
weemoedig omschaduwd, de vergankelijkheid van het leven en den niets ontzienden
tijd. Zonder bitterheid of opstand, slechts van weemoed doorwaasd, schilderde hij
dit onafwendbaar gebeuren, in een zich berustend overgeven aan het onvermijdelijke.
Mijns inziens is dit het werk van een Haarlemsch meester Pieter Roestraten, een
schoonzoon van Frans Hals.
De warm-grijze hoofdtoon, naar het donkere zweemende, herinnert aan dien van
Hals' latere werken, evenals de dunne, breed opgedragen schilderwijze. Hoewel de
verlichting aan Rembrand denken doet, laat Hals' invloed zich gelden. Meer dan
Rembrandt'
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bovennatuurlijke geconcentreerde belichting geeft Roestraten hier de sobere opvatting
van hetgeen Hals aan Rembrandt ontleende in zijn ‘Regenten van het St. Elizabeth
gasthuis’, een middenweg in de belichting, noch diffuus, noch geconcentreerd. In
uitvoering vertoont deze ‘Vanitas’ veel overeenkomst met een stilleven van boek,
vaas en horloge, dat zich onder de schilderijen te Hampton Court bevindt.
Roestraten was hoofdzakelijk stillevenschilder, fijnvoelend van koloriet, sierlijk
van teekening en bewegingsvol van bouw. Ook enkele genrestukken zijn mij van
hem bekend, die echter de distinctie zijner stillevens missen en tot het middelmatige
werk uit Hals' school behooren.
Bizonder aantrekkelijk in zijn ongesmuktheid is het stilleven van vijgeperen en
een wijnglas door Jan Jansz. van de Velde.
Van alle kanten heeft hij de vrucht geschilderd: om haar vijgachtigen vorm, haar
sappigheid en haar satijnen glans van rozegladde schil. Een luchtfijne libel, op wier
etherische vleugels het licht diamant, is neergestreken bij de vruchten, aangetrokken
door haar geur. Van een groote kleurenkracht, ofschoon de kleurgetrouwheid zoo
ver mogelijk doorgevoerd is, zijn deze vruchten een meesterstukje van
materie-uitdrukking, gemakkelijk en zuiver weergegeven in al haar sobere pracht.
***
In het kleine stilleven van roodkoperen ketel, groenaarden pannetje, een aangesneden
kaas, stamper, eenige eieren, wat uien en prij, geeft de 18e eeuwer Jean Baptiste
Simeon Chardin een vertaling van hetgeen hij de Hollanders der 17e eeuw had
afgezien. Eenvoudig, als van een Pieter Claesz of een Heda, is zijn onderwerp. Doch
met de aangeboren gratie en verfijning van zijn ras, weet hij een delikaat oogregaal
te scheppen. Met malschlenigen toets schildert hij in luchtige sierlijkheid de
voorwerpen en ingredienten onder streelend warm invallend licht, hier en daar op
rand van ketel en pannetje in flonkering dartelend. Uit den licht smaragdgroenen
hoofdtoon overstraalt goud den soepketel, in blijde zelfbewustheid, den parmantig
zich naast hem rekkenden kleinen, even rozigenden stamper en het zich goedmoedig
rondende pannetje van teer groen. Verlokkend liggen warm omglansd de
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aangesneden kaas, de zich zacht rondende ivoorblanke eieren naas de
loom-afhangende prij en de pittig oplichtende uien, wachtend om door kundige hand
tot meer dan ooggenot te worden vereend.
Temperamentvol als van Beyeren bezat Chardin de distinctie van een Kalff, gepaard
aan natuurlijke elegantie, die hem voor het uitbundige behoedde.
***
Het type van den Hollandschen portretschilder uit de eerst helft der 17e eeuw, is
Michiel Jansz. van Mierevelt.
Stoer-positief is zijn kunst, zonder omwegen geeft zijn hand weer wat zijn oog
zag. Een scherp waarnemer toont hij zich, geen fantas of droomer. Poezie is aan zijn
werken vreemd, doch hij geeft een proza, klaar en doordringend, dat steeds weet te
boeien. Een groot ontwikkeling maakte zijn kunst niet door; op bijna gelijke hoogt
blijft zij van begin tot einde, verrassingen biedt zij niet.
Veel gezocht, liet Mierevelt werk van zijn leerlingen voor het zijne doorgaan, wat
zijn naam geschaad heeft. Het mannenportre van 1616 uit deze verzameling toont
hem in zijn volle kracht Markant staan de trekken uit tegen den egaalgrijzen
achtergrond De kop vol beheersching, is vloeiend krachtig geschilderd en vast
geteekend. Zilverglanzend, verzacht de baard het bloedrijke gelaat met den autoritairen
mond en de diepliggende, doordringend oogen, waarboven hoog welft het voorhoofd,
in breede helderheid.
Een waardige zelfbewustheid doorademt het geheel.
***
Leerling en evenknie van Mierevelt is Paulus Moreelse. All groote kwaliteiten van
den meester heeft de leerling, echter niet zoo puntig, doch afgeronder en verzacht.
Is Mierevelt de koel strenge, steeds objectieve waarnemer, Moreelse is meer subjectief
teergevoeliger, soepeler en sierlijker. Een sierlijkheid die aan zijn werk een charme
verleent, welke Mierevelt nooit heeft.
Wel het duidelijkst komt dit uit in het ‘Jongevrouwenportret toebehoorende aan
Dr. Bredius.
Terwijl het gezichtje in poezele ronding uit de over elkaar lig gende doorzichtige,
ragfijne kragen opbloeit, schrijdt zij voort, heffend
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de rechterhand met rood en witte struisveeren waaier, bevestigd aan gouden ketting,
die haar leest omschakelt. Een stil glanzend, gebloemd zijden kleed met, optongend
als een vlam, een baan van scharlaken en goudband, omsluit hare rijke vormen.
Schalks kijkt haar blik uit diep tintelende, blauwe oogen, en ofschoon stralend in
volle rijpheid van jonge vrouw, heeft de lelieblanke welving van het voorhoofd,
omwaast van den rossen onderschijn der zacht uitvloeiende, even gekruifde, kastanje
haren, en de perzikdonzige mond, nog al het onschuldige van het kind.
Smeltend-streelend is de verf neergestreken, een licht rozigend parelmoer gelijk.
Is het een bloot toeval, dat het een jaar later, door Anton van Dijck geschilderde
portret, van P. Stevens' vrouw, in houding geheel overeenkomt met het hierboven
beschrevene van Moreelse?
Naast portretten schilderde Moreelse genre en historie, doch ook hier domineert
de portrettist.
***
Overschaduwd door het werk van hun grooten vader, is dat van Frans Hals' zonen
òf weinig bekend òf op zijn best met het zijne verward. Missende 's vaders genie en
zonder veel persoonlijkheid, werden zij tot slaafsche navolgers, meestal ver beneden
hun voorbeeld blijvend en bij uitzondering, zooals in het F. Als 1651 gemerkte
mansportret van deze verzameling, hem benaderend.
Zwaarder, het gemakkelijke, los spontane en de meesterschap missend, komt hier
Frans Hals de Jonge dicht bij zijn vader's sober-diep koloriet van grijszwart en een
weinig rood, zijn relief in de teekening en zijn ernstige voordracht tusschen de jaren
1640 en '50. Degelijk is de uitvoering en de inhoud.
Van onder een sterk gewelfd, breed voorhoofd gaan met vasten blik de
donkerblauwe oogen uit. Geestig punt de neus boven de breed getrokken
fijn-schrandere lippen en rondt zich zwaar de krachtige kin. Zelfbewust, in stoere
greep, heeft de rechterhand den los over den schouder vallenden mantel gevat. Een
krachtige persoonlijkheid spreekt uit dit portret, dat veel overeenkomst met Vondel's
trekken heeft.
***
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Het burgerlijke van het 17e eeuwsche Hollandsche leven is door niemand beter dan
door Quirijn Brekelenkam weergegeven. Ofschoon ongelijkmatig, staan zijn beste
werken in kracht van kleur, forsch schilderwijze en scherpe teekening, het dichtst
bij die van Piete de Hoogh, wiens klassieke evenwichtigheid zij echter missen. De
voorname elegance van Terborch of de lyrische gedragenheid van Metsu waren hem
vreemd. Degelijk-getrouw, vol pit, gaf Brekelen kam weer wat hij zag, niet te
anecdotisch en niet te illustratief, doch als een schilder geboeid door een geval. De
‘Kopster’ uit deze verzameling heeft alle kwaliteiten van den meester. In de stille
klaarheid van een wit gekalkt vertrek, is een oude vrouw bezig met rustig-vast gebaar,
een kop te zetten op den halfontblooten arm eener jonge vrouw, die gespannen
toekijkend een kom ophoudt om het bloed op te vangen. Bevreesd voor vlekken
hebben zij een doek over de knieën geworpen. Naast haar staan een rood aarden pot
met koppen en op een stoof een brandende kaars waaraan de kop voor het gebruik
verwarmd wordt. Een tegen den muur geschoven tafel, waarboven een kaart van
Holland hangt die de witte strakheid van den muur breekt, vormt met de stoelen
waarop de vrouwen gezeten zijn, de schaarsche meubileering der kamer. Tegen het
plafond aangetrokken hangt een koperen kooi, waaruit een papegaai oplettend de
bewegingen der beide vrouwen volgt.
Niets is soberder dan dit werk, vol van een rustige intimiteit
Aan alles is de juiste waarde gegeven. De strengheid van he zwarte kleed der oude
vrouw wordt verzacht door de donkerroode omslagen aan mouwen, terwijl het diepe
wijnrood van het met wit bont donzig omzoomde fluweelen jak der jonge vrouw,
een warmen gloed spreidt door de koele blankheid van het vertrek.
***
Een navolger van Pieter de Hoogh, hem soms zóó benaderend dat hij voor niet al te
langen tijd met hem verward werd, is Pieter Janssens Elinga. Alles heeft hij aan de
Hoogh ontleend onderwerp, behandeling en uitvoering; doch verder dan het uiterlijke
gaat hij niet. Zijn koloriet mist het van licht doordrenkte stralende van zijn voorbeeld;
zijn teekening diens plastiek, zijn compositie de grootheid van lijn en klassieke
geslotenheid, en de
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voordracht de Hoogh's bezonkenheid. Dr. Bredius bezit niet minder dan drie zijner
werken, die zijn kunnen goed weergeven. ‘De dame aan haar toilet’ treft door fijn
stemmingsgevoel.
Roode gordijnen weren de zon, wier doorschijnende glans zij echter niet beletten
kunnen, warm te doorstralen en alle kilheid te ontnemen aan het hooge wit en zwart
geplaveide vertrek, met enkele stoelen en een tafel spaarzaam gemeubeld.
Staande voor de tafel, bij de ramen, heeft een jonge vrouw een parelsnoer
opgenomen, wiens schittering zij bewondert, voor zij er zich mee tooien zal. Zacht
vloeien uit het diepgroen van haar jak en haar even goudlichtenden rok in de atmosfeer
vol behagelijke rust, die zich om haar weeft. Door een gang is een uitkijk op een
gebouwtje met roode pannen dak, blakend in felle zon.
Het andere interieur is van veel krachtiger en picturaler uitvoering. Gedempt, door
een gang, valt het zonlicht in een schaduwrijke binnenkamer, waar bij de deur een
jonge moeder vragend de armen strekt naar een nog onbeholpen loopend kindje. Op
een wenteltrap, die ruimte geeft aan het vertrek, sober versierd met een tafel en een
schilderij, dat de eentonigheid van den strakgrijzen muur breekt, is een meid bezig
met vegen. Diep klinkt het warm rood van den rok der jonge vrouw in de zacht
gedragen halftonen van het vertrek, een gloed spreidend, die aan den scherp getrokken
val van de zon aan het einde der gang te groote felheid ontneemt. Als kunstenaar
staat Elinga het hoogst in het stilleven van rookvoorwerpen en een aarden kroes. Op
den hoek van een tafel, troont in gladde ronding, zich naar den hals verslankend, een
grijs aarden, blauw versierde bierkan. Gepolijst glanst zij in breede zelfvoldaanheid
terwijl spichtig een lange Goudsche pijp, bijna als een naald zoo fijn, tegen haar
oppriemt, rustend op het oor van een gebroken test, waarin genoegelijk een kooltje
gloeit. Een open tabaksbuidel toont zijn geurigen inhoud.
Eenvoudig, liefdevol is de uitvoering. Alles is gemakkelijk en zuiver geschilderd.
Geen onderdeel is er verwaarloosd, doch de breed-smeuïge toets sluit alle peuterigheid
uit. Het beschaafd koloriet, waarin niets domineert, is een zacht vervloeien van
parelgrijs, diepblauw en lichtrood.
***
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Een meester, wiens werken nog minder bekend zijn, is E. Santacker. Te oordeelen
naar een stilleven in de verzameling Victor de Stuers, een werk, dat dicht bij dat van
Kalff staat, en een interieur met musiceerend gezelschap in deze verzameling, toont
Santacker zich een ernstig, niet van talent ontbloot kunstenaar.
Al is in dit interieur invloed van Metsu te bespeuren: deze schilder bezat toch
genoeg persoonlijkheid om niet tot een slaafsch navolgen af te dalen. Het talent hem
opzij te streven bezat Santacker niet. De gratie van gebaar, de lenigheid van lijn, de
speelsche losheid van voordracht en de luchtigheid van hand van Metsu, heeft hij
niet. Eerlijk, zonder zwierigheid is de uitvoering, gul en forsch de voordracht.
Dicht om een tafel, zitten en staan twee dames en eenige heeren, vol opgewektheid
een oogenblik poozend van zang en snarenspel.
Een der dames, in een wit satijnen jak met rose revers en citroengelen rok, rijk
versierd met zilvergalons, benut die rust om haar luit te stemmen, evenals de achter
haar staande heer zijn viool. Koket kijkt een tegenover haar zittende dame uit het
schilderij. De naast haar staande viola di gamba zal wel door den achter de tafel
zittenden heer, die zeer met zichzelf ingenomen schijnt, bespeeld worden. Een kalme
levensvreugde ligt over deze groep, warm belicht in de intimiteit van het vertrek,
zacht vervloeiende in schaduwen, waaruit opdoezelen de pluimen op een bed, twee
schilderijen aan den wand en een schoorsteenstuk.
Het diep-krachtige, sobere koloriet van zwart, bruin en wit wordt verlevendigd
door het citroengeel van den rok en het fleurige rood van enkele strikken.
***
Dat er onder de weinig bekende schilders meesters zijn, die zich met de besten meten
kunnen, toont Joannes Spruyt.
Hij was bijna geheel vergeten, toen Dr. Bredius het eerst, in 1890, weer de aandacht
op hem vestigde en hem nader tot ons bracht door den aankoop, in 1910, van twee
kapitale vogelstukken, werken, een plaats waardig tusschen die van Melchior
d'Hondecoeter en Aelbert Cuyp. Als kunstenaar heeft Spruyt meer van Hondecoeter
dan van Cuyp. Met Hondecoeter heeft hij gemeen het breede en gemakkelijke van
opzet, de vloeiende lijn der com-
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positie, de sierlijkheid van teekening en den vlotten breed-neergestreken toets. Met
Cuyp, de intensiteit van kleur en het fijne stemmingsgevoel in het landschap, dat
Hondecoeter slechts als decor, conventioneel behandelt.
De ‘Eenden’ van 1660 treffen door poëzie van stemming.
In korte vlucht van saamgedrongen lichaam komt een eend in schittering van
saffier aan kop en vleugels, met uitgestrekten hals, luid snaterend aangewiekt over
wijden plas naar een landtong, waar bij een ondoordringbaar stengelbosch van riet,
de zachtgroene blâren wimpelend in den wind, een lotgenoot hem, met eveneens
gerekten hals luid snaterend, opwacht.
Rustig gaat een daar liggende eend voort zijn blanke veeren te pluimen, terwijl
eenige jonge eendjes in de bocht van de landtong rond-drijven. Een kleintje op het
vaste land, brengt met ongeduldig happenden snavel, in orde wat hem op zijn rug
hindert.
Aan den verren overkant verwaast in stillen gloed de begroeide oever, waaruit
droomerig spitsen een torentje, en het zeil van een bootje. Rose zinkt de zon aan
verren einder, teer weerspiegeld door het even rimpelende water, onder opstekenden
wind, die de avondwolken aandrijft.
Een wijdsche uitgestrektheid ligt er tusschen de vertikaal loopende lijnen van den
voorgrond en den begroeiden oever aan den overkant, gesneden door de niet zeer
hoog liggende horizon, waaraan Spruyt diepte der oneindigheid heeft weten te geven
en beweging, door de zacht uitvloeiende kronkelingen van het op het water drijvende
kroos.
Is Spruyt hier elegisch-sereen: voor den ‘Kraaienden Haan’ vindt hij meer sonore
accenten en wordt hij forscher en meer bewogen.
Van zijn nest achter een muur af roept een haan schetterend de dalende zon een
triomfankelijk afscheid toe, terwijl hij zich uitdagend heft met klappende vleugels
en opgestoken staart, in volle kracht en pracht van zijn lichaam, getooid met rosbruine,
wit en zwarte veeren, gelijk een diepglanzend veel-kleurig fulpen kleed.
Tegen het nest, onder de bescherming van zijn gespreide vleugels, rusten eenige
kippen, terwijl opzij, van den grond, een wit en pauwgroene duif haar schitterend
kraaloogje op den haan richt.
Zacht meeglooiende met de heuvelen van den achtergrond, licht de zinkende zon
de zich reeds spreidende schaduwen op.
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Melchior d'Hondecoeter is de virtuoos onder de XVIIe eeuwsche vogelschilders.
Zijn vaardigheid van hand kent geen moeilijkheden. Luchtig, sierlijk en smaakvol,
vloeien hem de composities uit het penseel, onverschillig de afmetingen van het
doek. Zijn vak kent hij door en door, wat hij gaarne en met welgevallen toont. Zonder
geheel aan de oppervlakte te blijven, gaat de lijn hem meestal boven den inhoud.
Was hij een portretschilder, hij zou mondain genoemd kunnen worden.
De ‘doode haas met gevogelte in een landschap’, in deze verzameling, is een van
zijn gevoeligste werken. Waarschijnlijk nog een betrekkelijk vroeg schilderij, te
oordeelen naar de groote overeenkomst in uitvoering met die van zijn oom en meester
Jan Baptist Weenix, is dit nog van een frischheid en aandacht, die in de al heel spoedig
verkregen routine ten onder zouden gaan.
Als buit van den dag ligt op een steen bij een rotswand, een haas omgeven door
roodborstjes, en door de jachtvoorwerpen, die hun den dood brachten.
Zacht glijdt de late zon, goudvonkend, door de rosse pels van den haas, verlichtend
den in schaduwen verstorven rooden gloed der levenlooze vogelborstjes. In den
achtergrond, boven blauwe deining van heuvels, streept in rustigen glans een
purperende avondhemel. Stil weemoedig, maar niet diepbewogen is d'Hondecoeter
hier, daar zijn aangeboren elegance elk fel gebaar mijdt.
***
Brachten de 16e eeuwers niet meer dan formules uit Italië mee, waardoor hun kunst
tot holle rhetoriek werd: de derwaarts getogen XVIIe eeuwers deden niet veel beter.
Ook zij, begeerig naar het vinden van nieuwe banen, bezaten te weinig zelfvertrouwen
en karakter om die bij hen zelf te zoeken. Doch gebrek aan aanpassingsvermogen
belette hen om de Latijnsche kunst te doorgronden en zich eigen te maken. De
landschapschilders vonden er Claude Lorrain's idealistische kunst. Doch zij waren
te nuchter en te positief er meer dan lijn en lichteffect in te zien. Hun werken, die
van veel vaardigheid blijk geven, zijn daarom leeg, door gemis aan overtuiging.
Terwijl zijn Italiaansche landschappen geheel tot deze richting behooren, is Jan
Hackaert meer realist in zijn Hollandsche werken. Zonder de eigenaardigheden van
het Hollandsche
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landschap te geven, verleent hij het door zijn gemakkelijk componeeren, zijn vlotte
breede voordracht en zijn warme weeke belichting een gratie, waardoor er een zekere
charme van uit gaat, zooals van het schiiderij in deze verzameling.
Langs een plas, op een door boomen beschaduwden weg, komt, getrokken door
twee paarden, een boerenkar aangereden, bij een open schuur waarvoor enkele varkens
zich koesteren in de zon.
Goud glanst het avondlicht over het water en de boomen, in wier schaduwen een
jonge vrouw en herder in druk gesprek toeven, terwijl een kudde schapen en eenige
geiten, zacht omstraald door de wegtrekkende zon, aan den oever van het water
grazen of rusten. Aan den overkant schuilt, vergroeid met de omringende boomen,
een boerenwoning.
Zware, aan den rand verlichte wolken, drijven langs den avondhemel. Een sereene
kalmte ligt er in dit werk, eenvoudig van voordracht. De stoffage, van Adriaen van
de Velde 's hand, past zich als van zelf sprekend aan het landschap aan. Deze groote
kunstenaar wist steeds zóó in den geest van den meester, in wiens werken hij de
figuren schilderde, te blijven, dat de eenheid bewaard bleef, zonder dat hij zijn
zelfstandigheid prijs gaf.
***
Ofschoon geen leerling van Hackaert, doch wel indirekt door hem beïnvloed, is
Hendrick ten Oever in zijn landschappen een kunstenaar van weidscher visie en een
gevoeliger natuur.
Het ‘Avondlandschap’ uit deze verzameling, een gezicht in de Campagna, dat
denken doet aan onze polders, is van een droomerige poëzie. Nog nagloeiend van
gedoofden zonnebrand, welft zich hoog een bewolkte lucht over het in schaduwen
versomberende landschap, even verlevendigd door den rossen weerschijn van de
lucht in het water en door het roode buis van een boer, die eenige koeien naar een
plas in den voorgrond drijft. Aan den einder, te midden van boomen, trekt een toren
zijn scherp silhouet tegen den avondhemel. Een tot in het verschiet als een dijk
loopende hoogte, neemt den blik mee de verte in, de diepte van het landschap
bepalend, dat tevens verruimd wordt door de kronkellijn van een landhuis, omgeven
door een rietveld en boomen.
***
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De clair-obscur romantiek van den te Rome gevestigenden Duitscher Adam Elsheimer
vond vele ontvankelijke gemoederen en zou over Lastman en Pijnas, in de XVIIe
eeuwsche Hollandsche kunst worden geleid, om door Rembrandt's genie tot
volkomenheid te geraken.
Is de romantiek van Elsheimer niet vrij van sentimentaliteit, in gevoeligheid komen
zijn Hollandsche navolgers hem echter niet nabij, wel in schilderkracht.
Dit zien we ook bij de door Elsheimer beinvloede werken van Claes Moeyaert,
zooals o.a. het Romeinsche landschapje toebehoorend aan Dr. Bredius.
Het is nòch romantisch, niettegenstaande de tempelruïne op een hoogte, nòch
poëtisch, ofschoon een knaap, omringd door een kudde grazende schapen en geiten,
den doedelzak bespeelt, terwijl een jonge herder naast hem, en eenige wasschende
vrouwen aan een fontein, met hoogspuitende waterstraal uit een door een tritoon
geheven hoorn, naar hem luisteren. Geen idylle wist Moeyaert hier te geven, doch
wel een werk rijk van kleur, gesloten van bouw en vast van teekening, dat door de
naïve voordracht het conventioneele mist.
In een ander schilderij van deze verzameling, Christus op weg met de Discipelen
naar Emaus, is Moeyaert Rembrandt's navolger geworden. Zonder de breede
verbeelding van zijn voorbeeld, heeft hij toch aan innigheid gewonnen. Zijn toets is
leniger, het droge is uit zijn koloriet verdwenen, vloeiender is de compositie.
Wel is er in zijn werk geen huiver van mysterie, doch fijn gevoeld geeft hij den
vallenden avond in de zich verdichtende boomenschaduwen en den breed donkerenden
hemel. Mat glanst de zon nog op den beboschten weg, zacht oplichtend den rooden
mantel van een der discipelen, die Christus tot meegaan noodt, terwijl een man op
een ezel, vervloeiend tegen den avondhemel, over een brug een hooge stadspoort
tegemoet rijdt.
***
Tot deze groep van Italianisanten kan ook Mancadan, over wiens leven we tot nu
toe in het duister tasten, gerekend worden. In sommige werken realist als van Goyen,
o.a. de ‘Veenderij te Wildervank’ in het Museum te Groningen, in andere door
Elsheimer beïnvloed, zooals in de ‘Pastoraal’ van het Brusselsche Museum,
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bezit Mancadan's kunst, desondanks, door zijn pittige uitvoering, zijn warm,
transparant, in lichte toon gehouden, blond koloriet en zijn ongekunstelde
openhartigheid, een persoonlijkheid, die hem een aparte plaats doet innemen.
In het ‘berglandschap’ van deze verzameling toont hij zich van een penetratie en
natuurgetrouwheid, die te vergeefs bij een Both, de Heusch en andere
Lorrain-navolgers, gezocht worden.
Op de kale helling van een berg, doorsneden van een ravijn, spaarzaam met boomen
begroeid, ligt een kudde rustende geiten bij eenige herders, waarvan er één op een
fluit speelt. Een ijle nevel, optrekkend voor de ochtendzon, weeft zich ragfijn, als
een grijs waas, om menschen en dieren en door de natuur, de scherpe omtrekken van
den bergtop verdoezelend, en vervloeiend in den dampkring.
Bijna monochroom, lichtbruin, groen en het alles verbindende grijs, verleent de
klaarheid van toon gloed aan het koloriet.
Groot is de soberheid in opvatting, ongekunsteld en waar de uitvoering.
***
‘Hij heeft altijd veracht al 's werelds ijdel goet, was traegh in 't schilderen, en milt
in het verteren, met pijpken in den mont in slechte pis taveren. Daar leefden sijne
jeugd, schoon hij was sonder geit ghelijck hij meestendeel was al den dagh ghestelt.
En soo hij was in 't werk, soo droegh hij hem in 't leven.’ Zoo bezingt Cornelis de
Bie in zijn ‘Gulden Cabinet van 1661’ zijn te Oudenaarden geboren landgenoot
Adriaen Brouwer.
Juister en bondiger dan door dezen, zijn oudsten biograaf, is Brouwer niet
gekarakteriseerd.
Filosoof, wel geen epicurist, laat Brouwer zijn voorkeur uitgaan tot het afstootende
in al zijn gruwbare ontreddering van de door hartstochten gedegenereerden. Met
passie, subjectief, wat voor cynisme wordt gehouden, bestudeert en analyseert hij
zijn omgeving. Zeer zeker was Brouwer geen puritein, doch een cynicus was hij
allerminst. Immers zijn landschappen getuigen van een dichterlijkheid, die na hem
slechts een Ruysdael zou bezitten, en soms van een geweldigheid, die één zijner
werken, het avondlandschap bij den hertog van Westminster, voor dat van Rembrandt
deed doorgaan.
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Geraffineerd was Brouwer niet, kieskeurig nog veel minder, doch zijn gemoedelijkheid
bewaarde hem voor bruutheid.
Zoo in de ‘Herbergscene’ van deze verzameling. In erotische opwinding is een
boer, bij een zich geheel aan hem overgevende vrouw tot handtastelijkheden
overgegaan. Weg zwijmende ligt zij in zijn armen, een harer voeten steunende op
de sport van een voor haar staand stoeltje. Van achter een schot, waarvoor zij gezeten
is, gluurt met begeerigen blik een herberggenoot, terwijl vanuit een hoek van het
vertrek, een groep boeren met ontvlamde zinnen, de bewegingen van het tweetal
volgt.
Het paneeltje is van een dierlijke zinnelijkheid; stokkend gaat de adem der vrouw,
met moeite beheerschen zich de mannen, het oogenblik van losbarstende hartstochten
is nabij. Van een doordringende psychologie, mijdt Brouwer elke overdrijving, en
weet tevens in de onderlinge tegenstelling der kleuren zóóveel kunst te leggen, dat
hun pracht het onderwerp doet vergeten. Uit het in gedempte tonen gehouden koloriet
van sappig olijfgroen, licht kerserood en violetbruin, klinkt krachtig de roode muts
van een der boeren. Een diffuus uitvloeiend licht glijdt door het vertrek, in den
voorgrond oplichtend een doek, afhangend van een driehoekig stoeltje en vonkend
op het glazuur van het daarop staande grijs aarden kannetje.
Eenvoudig, doch met groote bekwaamheid doordacht, is de compositie, bestaande
uit twee groepen, waarin het stoeltje op den voorgrond, schijnbaar toevallig daar
neergezet, het verband vormt en geslotenheid van lijn geeft. Luchtig-breed, met
doorschijnende glacis, is de uitvoering, nerveus-puntig de teekening.
***
Van Brouwer's leerlingen en navolgers is David Teniers de bekendste en de
begaafdste. Een oogenblik, in zijn jeugd, scheen het of hij zijn voorbeeld opzij zou
streven, doch, ofschoon van een buitengewone vaardigheid, aan het virtuooze
grenzende, miste Teniers de vonk van het genie om meer te geven dan zijn meester
hem geleerd had. Waar Brouwer van eene doordringende zielkennis getuigt, steeds
zijn kunst verruimt, een hartstochtelijk kunstenaar is, blijft Teniers aan de oppervlakte,
onbewogen, de geroutineerde technicus, en generaliseert hij zijn onderwerpen.
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De ‘Alchimist’ in deze verzameling toont Teniers in zijn gebreken en kwaliteiten.
In een hoog, ruim vertrek, met, door een open venster, een uitkijk op een boerderij,
zit, in den voorgrond, naast een hoogen schouw en te midden van allerlei potten en
pannen, een elegante jonge man een vuurtje, onder een aarden potje in een ijzer
comfoor, met een balg aan te blazen. Achter hem, voor een tafel, volgepropt met
flesschen en potten, schudt een jongeling, een zakje leeg in een vijzel. In den
achtergrond, verlicht door een klein raampje, zitten om een tafel de alchimist met
twee zijner leerlingen, aan wien hij den inhoud van een glazen flesch uitlegt. Naast
hen, voor een schouw, is een man bezig iets te brouwen.
Humor, die Steen met de alchimisten den draak liet steken, ontbrak Teniers ten
eenenmale. Het onderwerp leende zich echter uitstekend om met zijn technisch
kunnen te pronken. Tot in de kleinste onderdeelen geeft hij de met kwistige hand
neergezette pannetjes, potjes, fleschjes, hevels enz. weer. Meer dan stoffage zijn de
figuren niet, het stilleven heeft al zijn zorg. Doch ondanks deze opeenstapeling van
alle mogelijke voorwerpen, rammelt de compositie, die na drie plans is ingedeeld,
niet. Het door twee ramen hoog invallend licht houdt het middenplan in schaduw,
koel omglanzend het in het ateliertoon gehouden koloriet, waarin het vaalrood van
het aardewerk de hoofdtoon is, opgefleurd door het frissche rood van een strik op de
kanten lub van den jongen man op den voorgrond.
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Literatuur
De Eenzame Weg, door Jules Schürmann; C.A.J. van Dishoeck, Bussum,
1916.
Jules Schürmann behoort tot die enkele dichters, die niets te zeggen hebben, die leven
en, onbewust wellicht, zoo, ongemerkt, de bewegingen daarvan weergeven.
Het is misschien bitter voor het jongste geslacht - M. Nijhoff, Herman van den
Bergh, Martin Permys c.s. - maar toch zal altijd wel het lied, spontaan en buiten den
wil van den dichter om geworden, voor den gevoelige sterker zijn, dan dat wat als
manifestatie eener specifiek-bepaalde ‘richting’ geschreven is. Tijdelijk moge het
nieuwe voldoen, toch keert ons wispelturig-conservatieve hart (dit is geen contradictio
in terminus!) weer tot de beproefde schoonheid terug.
Verlaine, de naïve dichter van het teeder-iriseerende, bijna over-gevoelige, Fransche
vers, is daarvan het sterk-sprekende voorbeeld geweest. Vol, menschelijk, staat zijn
oeuvre thans voor ons, wie zou zijn waarde in twijfel trekken?
Is het ten onzent niet Guido Gezelle, wiens herte was als een blomgewas, die zong,
langen tijd zonder dat men acht op hem sloeg, zong van al wat zijn ziel ontroerde,
wat zijn leven zelve tot schoonheid maakte? Is het de socialist Adama van Scheltema
niet, wiens eigenlijk zoo ‘burgerlijke’ verzen, tot de grootere, - kleine - massa spreken?
Men moge dit coventioneel, zonder idealen noemen, maar zou dan het leven zelve
ook niet eene doode conventie zijn?1)
Het was de virtuooze Oscar Wilde, die van elk jong dichter òf overbruisende
erotiek òf bewonderende natuur-lyriek verwachtte.
En, Jules Schürmann is jong gebleven, naar het leven moge hij ouder geworden
zijn, zijn verzen hebben nog - en dit is mij zeer lief - dat spontane, wat liefde wekt.

1) Dat dit niet zoo is, bewijst wel de voor ons land zoo ongewone geestdrift, die Pallieter, den
levens-blijden roman (?), ten deel viel. Wint ook niet in Holland de proza-lyriek van Adalbert
von Stifter stille bewonderaars?
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Toen ik jong was zocht ik het leven
Als ware het water om in te baden,
Ouder nu volg ik den oever
En ben tevreden het ruischen te hooren,
Zijn schaûwen en glansen te zien.

Het is licht-bespiegelend, des levens; maar zingt hij ook zelve niet:
... Uw vreugde leeft in 't tijd'loos lied,
Dat in U welt voordat ge 't weet
Wanneer ge U in den droom vergeet,...

en:
'k Zong mijn lied naar Uw geluid,
Zóó, een jongen op zijn fluit
Blaast in vredige avondstonde
Droom'rig wijsje, zelf gevonden,
En van 't wonder in zijn lied,
Fluit hij, maar hij weet het niet.

Met deze enkele aanhalingen wil ik volstrekt niet zeggen, dat dit nu het beste uit den
geheelen, nieuwen ‘weg’ is, het is slechts om te toonen, dat ook Jules Schürmann
zelve de waarheid van dit alles voelt.
Het is de liefde, de uitbundigheid of de stille resignatie, die den Hollandschen
dichter kenmerken.
Wanneer niet meer mijn ziel gewijd
Leeft onder hemel van gedachten,
Laat U dan, goede Dood, niet wachten,
Maar voer me in Uw vergetelheid.
O, niet te worden een, die spreekt
Van schoonheid zonder zacht ontroeren,
Wil, Dood, dan liever mij beroeren
Eer in mijn hart de liefde ontbreekt.

Alsof het niet meer dan weinig is, zoo zacht, zoo vloeiend-zuiver zijn deze beide
strophen. Toch, is het de schoonheid zelve weer in schoonheid uitgezegd.
Wat verder te zeggen van ‘De eenzame Weg’? Dat het alles inniger geworden is
sinds de ‘Verzen’ verschenen zijn. Van groei, van ontwikkeling, van lijn kan men
bij Schürmann niet spreken. De schaarsche verzen vragen daarom niet. Hunne
beteekenis is, zonder streven, niet voor dit of dat jaar, voor deze of geene richting.
***
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Eenzaam Paden, door HÉLÈNE SWARTH Amsterdam, van H o l k e m a &
Wa r e n d o r f , 1916.
Eenzame Liedjes, door C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA; Rotterdem, W.L
e n J. B r u s s e , 1916 (herdruk).
Zingende Stemmen, door C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA; Rotterdam, W.L
e n J. B r u s s e , 1916.
Was het de vorige maal ‘De Eenzame Weg’, thans zijn het de ‘Eenzame Paden’ en
de ‘Eenzame Liedjes’,?
Het is duidelijk niet waar? er verandert iets, men verwácht iets, da stellig komen
moet. Er werd al gesproken van het sterven der 80er school van den Dood van het
Naturalisme, maar daar komt Gerard van den Hoek ons overtuigen, dat dit alles
behalve het geval is. Wat het proza betreft zijn er nog geen opklarende vooruitzichten,
wat de poëzie aan gaat... misschien!
Beschouwen wij de ontwikkeling van het jaar 1880 af verkort, dan is het meest
kenmerkende wel de overgang van het pessimisme tot de beschouwende twijfel en
soms tot het levens-optimisme.
De schijn-mystiek der laatste jaren is - ik geloof dit thans wel gerust te mogen
zeggen - in haar eigen ‘kilte van ijs’ bevroren, maar toch is er een nieuw bewegen,
een nieuw opbloeien in wording.
Wat het zal worden is nu nog niet met zekerheid te zeggen, de tijde zijn thans nog
te wisselvallig om tot een volkomen opklaren te komen.
Het is de eenzaamheid, die men thans voelt, de eenzaamheid door het verlies van
elk geestelijk verband. Jules Schürman zingt zijne liedjes voor zich zelve, omdat het
uit zijn wezen voortkomt; Hélène Swarth klaagt van haar liefde, die nog altijd in
miscrediet is; Adama van Scheltema, ja Adama wat doet die?....
Hier is eene gelegenheid om de ontwikkeling onzer dichtkunst nader te
demonstreeren. Correct, zuiver, klaar-vloeiend zijn de sonnetten van Hélène Swarth;
hakkelend, ongemotiveerd zijn die liedjes van Adama van Scheltema. Het is het
streven naar de uiterste vorm verfijning (Hélène Swarth) dat de jongere (Adama van
Scheltema) vreemd is.
Het is de oude kunst, die ons slechts even of in het geheel niet on roert, tegenover
de kunst, die ontroeren wil, hoe dan ook.
In de verzen uit het Boek van Kind en God (Willem Kloos, Nieuwe Gids) vindt
men de suggestie en de schoone vorm tot één geheel van Schoonheid en toch werd
dit niet de kunst, die tot het volk sprak. De kunst voor het volk, de leuze van een
groot deel der jongeren, vindt haar groote, tot heden toe haar beste verdediger in C.S.
Adama van Scheltema.
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Wij mogen dan tot eene, wellicht bedenkelijke, smaak-verfijning zijn gekomen, de
kunst van Hélène Swarth heeft afgedaan. Voor een paar jaar, haar bundel ‘Verzen’
(Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur) besprekend, sprak ik de verwachting uit,
dat zij zich tot het rijke leven, tot de natuur zou wenden. Helaas, het is niet gebeurd!
Kalm en gelaten gaat de stroom harer liefde sonnetten verder, wij hebben geene
aanmerkingen, het is alles in orde, maar - en dit is het voornaamste! - zij ontroert
ons niet meer! Deze kunst is - wij weten het allen - ten doode opgeschreven, het is
tot eene vaardigheid geworden rijmen van sonnetten, eene vaardigdeid, die ons thàns
niet meer bedriegen kan.
Ik sprak zoo even van suggestie in een vers en bedoelde daarmede het vermogen
in een vers neergelegd, om door het beeld en de klank ons hart te ontroeren. Een
sterk, suggereerend vers behoeft niet schoon - in den zin van mooi - te zijn, de verzen
van M. Nijhoff (De Wandelaar) bewijzen zulks wel.
Het is de suggestie van het weemoedige, vän het gedroomde geluk, dat door de
‘Eenzame Liedjes’ en de Zingende Stemmen’ gaat. Het beste, het gevoeligste door
de laatste bundel. Het is het geluk eener oprechte menschheid, dat Adama van
Scheltema voor zich ziet, terwijl hij wel weet, dat er dan nog zoo onmenschelijk veel
moet veranderen en dat hij het niet meer zien zal.
Dit is ook een der punten van verschil: de jongeren hebben, hunne idealen, het
l'art pour l'art erkennen zij niet meer. Schreef onlangs niet Herman van den Bergh
van ‘die gelukkige fantasten, die de zon aanblazen door een schalmei’? Het leven
van den dag in de kunst of, om iets niet heel vriendelijks te zeggen: De kunst van
Emile Verhaeren vindt eindelijk ook ten onzent hare (verdienstelijke) volgelingen!
Nu kunnen wij daarvan bij Adama van Scheltema niet spreken, maar toch is hij
de ‘missing link’, om het zoo te noemen, tusschen de natachtigers en de uiterst
modernen, de verdigers van het vers libre. Henriëtte Roland Holst, die, theoretisch
gesproken, naast Adama hoorde te staan, doet dat niet. Haar ‘sociale?’ kunst mist
het vermogen om tot de massa te spreken, iets wat bij Scheltema hoofdzaak is. Nemen
wij eens het eerste vers van de ‘Eenzame Liedjes:’

Angst.
Het avondlicht vergaat en glijdt
Van mijn blinde vensterruit Nu nadert al de nacht en breidt
Zijn duister over mij uit.
Zijn zoele adem lekt mijn hand
Als een stervend zwaarmoedig beest,
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Hij lekt mijn nevelig verstand Het is geweest - geweest!
't Is of over mijn handen en
Mijn leege hersenen en aan
Mijn weeke hart twee vleugelen
Langzaam tezamen slaan!

De eerste strophe heeft niets bijzonders, eerst in de tweede wordt van den nacht een
zwaarmoedig beest gebeeld. Hier vinden wij het nog stuntelige zoeken naar iets
nieuws, dat ons niet als een béleefd-vergeten iets voorbij gaat. Het tellen der voeten
- iets wat men toch heusch weer deed! - het zoet-vloeiende vers, het ‘zuivere?’ rijm
(zie in de laatste strophe ‘handen’ en op ‘vleugelen’ rijmen!), dat alles offert hij op
aan de menschelijke ontroering.
Het probeeren in ‘Eenzame Liedjes’ vinden we als een persoonlijk, volgroeid bezit
in ‘Zingende Stemmen’. Wat ik ook elders (Eigen Haard} reeds gelegenheid had te
zeggen, kan ik ook hier herhalen; Scheltema behoort tot de weinige zingende stemmen,
zijn geluid vindt zijn klankbodem in het eigen hart.
Was zucken die braunen Geigen
so seltsam in eurer Hand?
‘Wir haben darüber als Saite
ein Menschenherz gespannt!
Ein armes, närrisches Herze
zergeigen wir Stück für Stück das lacht in seinem Schmerze
und weint in seinem Glück!’

Maria Eugénie delle Grazie heeft het zóó in haar ‘Zigeunermusik’ ge zegd. Dit is de
opvatting voor den dichter Adama van Scheltema; dit is het geluk, dat nog droomen
blijft in de oude weemoed; de smart, die nog door een milde glimlach om 't verloren
schoon gelouterd wordt. Een enkel vers zij uit de ‘Zingende Stemmen’ aangehaald:

Bij het vliedende Levensbeeld.
Uit mijne handen vlied het beeld
Dat 'k van de wereld droeg,
Het drijft in allen wind verdeeld En mij bleef niet genoeg.
En wijd en wijder valt de tijd
Uit mijne oogen heen,
Rondom mij groeit een eeuwigheid En laat mijn ziel alleen.
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Wat wordt mijn moede hart nu klein,
Wat wordt het leven groot!
En daar waar zooveel dooden zijn Ach... hoe gering de dood!

Van Hélène Swarth, dunk mij, behoef ik niets aan te halen; de toon harer verzen is
bekend. Het zou naast de innigheid, de diepe gevoeligheid van het liedje van Adama
van Scheltema te leeg, te kil worden, al is het wel mogelijk, dat Hélène Swarth het
oude sentiment nog wel heeft, maar in haar eigen taal en beeldspraak langzaam ten
onder gaat.

Kleurenzang door Dr! V. te Z.; Ploegsma, Zwolle, 1916.
Roode Rozen door Dr. H.W.Ph.E. van den Bergh v. Eysinga; L. J, Veen,
Amsterdam, z.j.
Er zijn boeken, welke gij met groot genoegen bespreekt; er zijn boeken welke ge
liever niet zoudt bespreken, er zijn zelfs boeken welke ge nauwelijks durft te
bespreken. En tot deze laatste rubriek behooren die ‘Kleurenzang’ en de ‘Roode
Rozen’.
Wellicht zal het eens mogelijk zijn hieraan een einde te maken. Overleg tusschen
onze uitgevers en onze vooraanstaande kunstenaars, het niet meer
voor-rekening-van-den-schrijver publiceeren van die boeken, welke de uitgever zelve
niet aandurft, zou tot eene heilzame schaarschte in onze Letteren kunnen voeren.
Zien wij slechts naar dezen kleurenzang. Onze oogen staren naar de

Korte Inhoud.
Van ‘'t worde’ tot orde,
toeval tot 't moet al;
natuur.
Van niet tot iet
het Leven gegeven.
Een kuur:
weten uit/door leven te zoeken
als in de Medische boeken.
Een weinig smart;
't maakt Uw vingers niet zwart!
Komaan, ik ‘start’!

dan dapper méégaande lezer, dan weet ge als criticus niet meer wat ge beginnen zult.
Ge wéét dat er weder papier enz. vermorst is, ge weet, dat
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ge Uw tijd verspilt en toch, wellicht is er nog iets goed. Ge leest en speurt en ge vindt
niets, hoegenaamd niets, er is geen kleur, geen sprankje leven in dat ‘wijsgeerig’
gedicht. Dan in eens valt het U in, zou de Doctor zijne - denkelijk bewonderde Hoogere-Burger-producten uit de derde of vierde klasse gepubliceerd hebben? Zijn
‘minnezang’ bracht U op het denkbeeld.
Ik heb m' in de kunst verliefd,
en 'k heb haar gunst gediefd
door jaar en dag te hooren
naar hare zachte koren,
en jaren lang te stillen
de dorste van het hart
aan hare zang-idyllen,
en wat den tijdtand tart
van heldendicht en mythe.
comedie en tragedie,
beproefd als haar elite.

Niet waar, ge kunt niet verder, het is te veel voor onze veel-bewogen tijd.
Onze tweede geleerde! Statig, in zware strophen komt daar de ‘Toevertrouwen’
denker:
De liefde komt weer, ik hoor haar tred,
ze heeft al haar zuivere stem gezet
tot wildzang in blijen en vrijen Mei;
ik weet nu: haar naad'ren is tot mij;
ik ruik de reuk der seringen blauw,
een vogel jubelt in hemellandauw,
het is of het voorjaar al rozen bracht,
het water is goud in de zonnepracht,

O, God, o God, zucht ge nog geen punt, nog verder citeeren, maar Uw pen wil niet
meer, gij trilt van ontroering. Die blije, vrije Mei, die blauwe seringen, die
hemellandauw, dat gouden water, zij hebben het gedaan. Is dat taal, zijn dat rhythmen,
zijn dat beelden, treft U niet het grandiooze gebaar?
O, Bilderdijk, o, Da Costa, Uwe gekleurde prenten, worden opnieuw - wellicht
‘modern’ nu - in helle verwen opgezet! Kan het zijn, kan het zijn?....
‘Op het terras, waar de waereld leit.’; ‘kind in je lentenendenmorgentijd’ (ge wordt
nog veréénvoudiger hier!), zoo gaat ge ter zondevaart!
Hoe zal ik vinden, Liezie,
anders, veiliger
dan aan jouw borst
rust?
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Arme vrouw, aan wie zoo iets opgedragen wordt, ge loopt gevaar met den genialen
dichter naar een gesticht dicht bij Zutphen te worden overgebracht. Heusch, ge moet
oppassen, anders....
Maar dan lezer, Uw spot, Uw ironie is op, ge wilt nog wel, maar ge weet, het is
niet beleefd met oude of gebrekkige menschen te spotten. Ge zet het bundeltje weg,
ver weg, dat niemand het vóór den schoonmaak vinden kan. En de toch zoo
lankmoedige criticus, hij doet als gij!
JAN J. ZELDENTHUIS
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Buitenlandsche literatuur.
J.C. Snaith. The Sailor. London, Smith, Elder & Co. 1916.
Het eigenaardig Engelsche gebruik, op de vóórpagina onder den schrijversnaam de
titels te noemen van de boeken die den auteur het beslissend succes bij het publiek
bezorgden, herinnert er ons aan dat Snaith is ‘Author of Broke of Covenden’ en
‘Araminta’: twee romans die zeker niemand tot de ‘pot-boilers’ zal rekenen, maar
waarbij men toch de toevoeging verwacht had van ‘Henry Northcote’, ....tenzij men
juist in die omissie iets als een typeering van den Engelschen lezerssmaak mocht
willen zien. In dát onstuimige, hartstochtelijke boek, dat misschien eenmaal het
hoogtepunt in Snaith's letterkundig leven zal blijken geweest te zijn, worden over
de praktische toepassing van Christus' leer dingen verteld, die maar weinig
aanmoedigend genoemd moeten worden. De Temptator in eigen persoon verleidt er
den jongen, onbekenden, in bittere misère levenden advocaat Henry Northcote, een
pleidooi te houden in de hopelooze strafzaak van een moordenares: een pleidooi, op
zuiver christelijke beginselen gegrond, dat de gezworenen het ‘niet-schuldig’ weet
te suggereeren en den advocaat plotseling een naam bezorgt. Maar juist dat
opzienbarende succes doet Northcote de huichelachtigheid van zijn pleidooi inzien:
niet de christelijke leer maar de bravoure van zijn talent heeft overwonnen. Een
gegeven, waaruit wel blijkt, wat Snaith aandurft (en aan kàn), maar dat
circulating-libraries tegenover de lezeressen zekere verplichtingen oplegt....
Snaith's jongste roman vertelt den levensgang van een óók strugglend, maar loyaler
talent, bijgenaamd ‘The Sailor’. De jongen dankt dien bijnaam aan zes jaren
matrozenleven: alsdan wordt zijn particulier talent ontdekt van.... goalkeeper. In dit
behoorlijk gehonoreerd beroep met veel vrijen tijd ontdekt ‘The Sailor’ vervolgens
zich zelf: hij leert eerst lezen, leest vervolgens zijn zenuwen onbruikbaar voor het
voetballers-beroep, en na een smadelijk verloren wedstrijd komt hij als bediende in
een huurbibliotheekje terecht. Daar ontpopt hij zich, al lezende, als een buitengewoon
talentvol schrijver wan avontuurlijke zeemansverhalen. (Men ziet, er wordt met den
held in deze roman niet zuinig ge-jonge-jand). Dan komen de onvermijdelijke
huwelijks- en liefdesverwikkelingen, waarvan
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hier genoeg gezegd zij met de verklaring, dat de opvolging: eerst huwelijk en daarna
liefde (elders), inderdaad de bedoelde is.
Wat deze roman waarde geeft zijn de eerste tachtig bladzijden van de ruim
vierhonderd. In de tweede tachtig kunnen sportredakteuren modellen voor spannende
voetbalverslagen vinden. Dan komen er vele hoofdstukken de gevolgen demonstreeren
van éénzijdige loyaliteit bij flirt. En tenslotte eindigt des ‘Sailors’ levensgang in de
wereld van Goede Manieren en Ware Liefde.
Maar die éérste tachtig bladzijden, waarin 't ventje aan de afschuwelijke
kastijdingen van ‘Auntie’ als door een wonder ontkomt; uit de Londensche slums
door een treinmachinist opgepikt en in diens gezin verpleegd wordt; daarna als
duvelstoejager op een boot dienst neemt: en wat daar aan boord van 't stoomschip
in de wilde vaart door den jongen wordt dóórgemaakt aan ellende en angst; de eerste
tachtig bladzijden die dáárvan vertellen, hard en ongenadig, behooren tot het
pregnantste wat door Snaith geschreven is. Zij redden het boek als geheel niet, maar
zij excuseeren tenminste zijn bestaan.

Joseph Conrad. The Shadow-line; A Confession. London, J.M. Dent &
Sons, 1917.
De ondertitel, ‘A Confession’, behoeft niet literair maar kan ook letterlijk bedoeld
wezen. Joseph Conrad, van zijn Poolschen naam voluit Joseph Conrad Korzeniowski,
heeft van zijn twintigste tot zijn veertigste jaar in het zelf-gekozen zeemansberoep
de Indische zeeën bevaren. Het verhaal in ‘The Shadow-line’ zal dan ook, evenals
zijn vorig werk ‘Nostromo’, ‘Within the Tides’, ‘Twixt Land and Sea’, waarschijnlijk
wel een episode uit zijn eigen leven wezen. Een jonge man krijgt als zijn eerste
commando een zeilschip van Bangkok te brengen naar den Indischen Oceaan. De
vorige kapitein was, volgens de verhalen van den stuurman, een vreemd, een
onberekenbaar, een gevreesd man geweest. Hij was op de laatste reis gestorven en
zijn lijk was over boord gezet. Wanneer na het uitzeilen een wekenlange windstilte
het schip ophoudt, de geheele bemanning ziek ligt aan de malaria-koortsen en er
geen voldoende voorraad kinine meer aan boord blijkt, wordt de jonge kapitein, bij
al deze ellende en zorgen, nog vervolgd door de koortshallucinaties van zijn eersten
stuurman, die in al dien tegenspoed de plagende hand ziet van den gestorven
scheepsgezagvoerder.
Dan komt, na wekenlange marteling als een verlossing de storm, die met geweld
boven het schip losbreekt. Nauwelijks heeft de bemanning, uitgeput door de koortsen,
kracht en tijd een deel van de zeilen te reeven. Zelf veertig uren aaneen aan het stuur,
weet de jonge man het schip ten
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leste voor de reede van Singapore te brengen. De manschap wordt in het hospitaal
gebracht. Maar met een nieuwe bemanning vaart de jonge man binnen twee dagen
opnieuw uit voor het einddoel van zijn reis. Het kan een episode zijn uit het leven van den schrijver, die ons hier verteld is, en
goed verteld is. Maar nog is hiermede niet de ondertitel ‘A Confession’, een
bekentenis, verklaard, en ook de titel ‘The Shadow-line’ niet duidelijker geworden.
Wat is de diepere zin van dit verhaal?
In ieders jeugd, zoo begint de schrijver, wanneer de omringende wereld als een
tuin is vol goede en kwade dingen die men gelijkelijk aanvaardt, komt er een
oogenblik dat men ineens weet, dat de zorgeloosheid waarmede de jeugd tegenover
het leven staat, een einde nemen moet. Het is een waarschuwing die ieder onzer
ontvangt: ‘one perceives ahead a shadow-line warning one that the region of early
youth, too, must be left behind.’
Een jonge man reageert daarop door een gevoel van onbevredigdheid met het
bestaan; het is de kritieke tijd van rassche, onberedeneerde besluiten. De een verlaat,
zonder te weten waarom, zijn werk; weer een ander trouwt plotseling....
Het is in zijn eigen tijd van depressie, dat de schr. dat onverwachte, benijde
commando krijgt op het zeilschip. Die reis zal hem in het eerste groote levensgevaar
brengen, maar ook de eerste groote levensles leeren in de manlijke ernst van de
verantwoordelijkheid voor het leven van anderen.
Van die reis blijkt hij aan het slot der vertelling iets wonderlijks mede te hebben
gebracht. Het gevoel van oud-zijn in de jonge jaren. Hij voelt dat zijn jonge hart oud
is geworden, want dat hart heeft de vrees om het leven gekend. Die vrees zal hem er
onder kunnen krijgen, zooals het zwakke hart van een zijner schepelingen voortdurend
dien man tot voorzichtigheid, tot matiging maant. En hij begrijpt, wie de groote
vijand in ons leven is: het hart, het gezonde of het zieke: ‘our common enemy’. Dóór
die vrees moet hij zich ten koste van alles heenbreken; de groote vrees om het leven.
En opnieuw vaart hij dus uit, nauwelijks uitgerust en met kapotte zenuwen....
‘A man should stand up to his bad luck, to his mistakes, to his conscience, and all
that sort of things.’ Is dit de ‘moraal’ van het boek? Neen, dit is de bekentenis, de
‘confession’ van een zestigjarig man met de harde levenservaring die de groote zee
schenkt. Hij heeft een avontuurlijk verhaal vertelt, èn het verhaal zijn eigen moreele
overwinning.
H.E. GREVE.
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Dramatisch overzicht
De Tuin der Droomen.
Nico van Suchtelen heeft de stof, waarvan een goed tooneelschrijver een comedie
met sterke dramatische effecten zou hebben gemaakt, verwerkt tot een lyrische
novelle die, gedialogiseerd en door bekwame levenslustige acteurs gespeeld, toch
nog een succes heeft weten te bereiken. Maar dit is zeker: de lof en de
tegemoetkoming van het publiek zijn voor van der Lugt Melsert, Cor Ruys, Tilly
Ruys - Lus en Elsa Mauhs. En van Suchtelen met zijn stuk neemt men op den koop
toe.
Cor van der Lugt Melsert heeft nu bewezen dat het mogelijk is een zwak stuk zóó
te spelen dat het beteekenis en belangstelling wint. Maar het is moeilijk werk, dat
alléén tot een gelukkig einde te brengen is, wanneer alle krachten doelmatig worden
samengebracht en gesteund door een goede leiding. In dit opzicht is het debuut van
‘Het Hofstad Tooneel’ een goede verrassing geweest voor hen, die al zooveel nieuwe
gezelschappen hebben zien vormen met halfwas acteurs en actrices om twee of drie
sterke figuren heen. Hier waren zelfs de kleinste rollen - zooals de traphit door Betsy
Groothoff - welbestudeerd en met zorg gebeeld.
Ook heeft van der Lugt Melsert goeden smaak. Althans een adviseur met goeden
smaak. Het atelier van Hans Balder in het derde bedrijf was sober en goed van ruimteen kleurverdeeling. Met een enkele fijne toets - zooals de groene canapé in den hoek
- weet hij een prettig en levendig effect voor het oog te krijgen. Men denkt
onwillekeurig aan de uitdragerij die de heer Heijermans ons als atelier voorzette in
‘Naakt Model’.
En als wij dan ten slotte de opgewektheid en het zelfvertrouwen prijzen van den
directeur, die een stuk monteert, voor zijn openingsavond nog wel, waar voor hem
géén mensch eenig heil in zag, dan is hier heel veel goeds - maar niets te veel - gezegd
van ‘Het Hofstad-Tooneel’.
Het stuk is er ten slotte ook nog. De hoofdpersoon is een schilder, zoo een
onvervalschte Blaricummer, met hooge aspiraties en een slappe wil.
Hij heeft een lieve, eenvoudige en handige vrouw - bestaat er een liever vrouw
dan Tilly Ruys - Lus? - maar die niet zoo zeer thuis is in
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de Hooge Aspiraties dan wel in het huishouden, waar zij met moeite de twee eindjes
tesamenhoudt.
Maar de schilder heeft het het Heel-Hooge hoognoodig. Voor zijn wèrk natuurlijk.
Dat zoekt hij overal. En hij meent het altijd te vinden bij een andere vrouw dan zijn
eigen. De huisvriend noemt ze op: Beatrice, de rustieke barones, de melancholieke
burgemeestersvrouw, het modelletje met de onschuldige oogen, de typiste in de
kredietbank... Dan komt de betalende logé, Olga Murray. Er bestaat geen enkele
reden waarom Balder op haar nìet verliefd zou worden om der wille van zijn wèrk.
Olga Murray is de vrouw die niemand begrijpt. En alle kenners zijn te hoop geloopen
en zij hebben allen gezegd dat het ànders moest zijn. Maar Elsa Mauhs heeft verklaard
dat zij de rol gespeeld heeft naar de opvatting en de aanwijzingen van Nico van
Suchtelen. Dit is een fout van haar. Een jonge en levendige kunstenares als zij is
behoort er een eigen opvatting van haar rollen op na te houden. En zij moet koppig
en intransigeant blijven. Ook tegenover de eigenwijsheden van een auteur, die het
tooneel niet kent.
Hoe het zij, Elsa Mauhs speelt haar rol als het groote vraagteeken. Is zij de
messalinische minnares? Is zij de grande coquette? Een hysterica? Een artistieke
flirt? En beheerscht zij de situatie? Is zij slachtoffer? Van zich zelf? Van een ander?
Het eenige reëele en feitelijke aan haar verschijning is dat zij er ìs en dat zij er
allerliefst uitziet, dat zij uiterst verleidelijke accenten in haar stem heeft en dat de
schilder - ten bate van zijn werk - verliefd op haar wordt. Want welke rechtgeaarde
Blaricumsche kunstenaar loopt niet zoo nu en dan eens van zijn vrouw weg, ruilt
eens van goed met zijn overbuurman, wordt kunstzinnig verliefd op zijn logeetjes?
Hans Balder kan plotseling niet buiten Olga Murray.
‘Ik heb haar noodig omdat zij mij doet werken’, zegt hij in het derde bedrijf.
Vroeger - maar dat schijnt lang geleden - hadden de kunstenaars genoeg aan hun
innerlijke overtuiging, aan hun handwerk, aan hun vitaliteit, die hen tot den arbeid
onweerstaanbaar dreef. Vroeger leefden zij vroolijk en burgerlijk in hun omgeving,
maar in de stilte van het atelier, voor hun doek en met hun palet in de hand, beleefden
zij alle wonderen der wereld, alle verrukkingen van de liefde en alle verfijningen
van de zinnen.
Nu zijn ze verbleekt en afgestompt. Ze hebben geen order en geen phantasie. En
daarom moeten zij lieve betalende logés in huis hebben.... voor hun wèrk!
Men begrijpt gemakkelijk met welk een overvloed van fraaie zinsneden en
hartverheffende theorieën, Hans Balder zijn karakterszwakte en zijn innerlijke
armoede weet te versieren: de Hooge Kunst moet alles goed maken.
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Die heeft al zóóveel hoogheden en banale trouwbreuken moeten goedmaken. Dit is
het hinderlijke en het verachtelijke in een stuk als ‘De Tuin der Droomen’. Niemand
zal het den schilder Hans kwalijk nemen dat hij, gezonde, forsche kerel, zijn polsen
wat sneller voelt kloppen als die avenante jonge vrouw, een beetje coquet en een
beetje geheimzinnig, om hem heen dartelt. Maar wel neemt men het hem kwalijk
dat hij dit overigens zeer natuurlijke en prettige verschijnsel tracht te verbergen met
allerhande praatjes in boekentaal, dat hij er het werk van zijn geest bij haalt en de
kunst. Menschelijkheid en kunst worden beiden verlaagd door zulke obscène
combinaties.
Olga vrijt wijders met het sportieve zwagertje. In den schilder bemint zij de
aantrekkelijke onbegrijpelijkheid van den grooten Artiest, in den sportieven zwager
de overtuigende kracht van jonge spieren en een frissche levenslust.
Ten slotte komt de bekende derde hond die met het been weg loopt. Hier is het
een musicus, piano-virtuoos, die Leo Crause heet. Hij noemt zich de verloofde van
Olga, wat geen mensch gelooft. Hij is haar man, die haar beheerscht met zijn brutale
mannelijkheid. Zij m o e t hem volgen. Zij volgt hem. Maar niet dan na veel over en
weer gepraat te hebben. Zij verzekert: ‘Jullie doet mij onrecht... ik heb niemand
bedrogen, Hans niet en Oskar niet en Leo niet... niemand.’ Als wij ons met dit feit
verzoend hebben, omdat een vrouw nu eenmaal principieel raadselachtig is, dan
krijgen wij ten slotte een teedere scène tusschen Hans Balder en zijn wettige vrouw.
Ziedaar het verloop der gebeurtenissen. Het is een - men zal het moeten toegeven
- niet zeer belangrijke episode uit het leven van een zielszieke schilder. Het stuk met
deze ijle inhoud wordt verder opgevoerd met woorden - beweringen en
uiteenzettingen. En het zou een onverbroken lichtgrijze verveling geworden zijn,
indien wij niet telkens geboeid werden door schoonheden van detail, die bij de lezing
echter beter nog tot hun recht komen.
Van Suchtelen verzuimt elke gelegenheid om zijn menschen en hun spel belangrijk
te maken.
Hans Balder is een schilder; maar is hij een belangrijk schilder? Is hij een belangrijk
mensch? Wij hooren hem telkens over zijn werk spreken. En al zijn afdwalingen
praat hij goed met een beroep op dat werk. Maar, zooals wij van uit de zaal hem zien,
is die heele Balder, een langdradige slappe egoïst, die ons geen oogenblik onder de
suggestie van zijn persoonlijkheid en zijn talent brengt.
Ook Olga blijft ons vreemd. En ook zij wordt nergens interessant. Als zij binnen
valt in het gezin van Hans en Line gevoelen wij geen oogenblik de spanning van het
onbekende of het insinueerend vermoeden van

Groot Nederland. Jaargang 15

594
tragische dingen die onafwendbaar komen gaan in een naaste toekomst. Het entrée
van de betalende logé is ten slotte slechts een frisch en aardig tafereeltje gebleven,
als een Engelsche kleurengravure voor een jonge-meisjes-kamer. En als Crause komt
om Olga te halen missen wij weer de beklemming van een fatale catastrophe in het
leven van drie menschen. Crause had de man moeten zijn die zijn vrouw regeert met
de zweep. Zelfs in dit moment - het heftigste in het verloop dezer dingen - blijft het
stuk vaag en mat. Hier zien wij weer echt de vrees van den modernen ‘literator’ voor
felle en bewogen scènes à faire. Het moet fijn en ijl blijven; maar deze fijnheid en
ijlheid doet ons aan als levensvrees en bleekzucht. En men zou zoo gaarne den auteur
eens duidelijk en klaar hooren spreken.
Al die onbestemde verlangens en onbestemde uiteenzettingen kunnen ons geen
oogenblik het gemis aan een menschelijk accent, aan den cri du coeur doen vergeten.
En al die personen, die als schimmen door de nevel van de reinste artisticiteit
ronddwalen, blijven ons verre, omdat zij niet één woord spreken dat direct tot het
hart gaat.
Het is literatuur en het blijft literatuur. De prachtigste tirades - waarop van
Suchtelen het meest trotsch zal zijn geweest - gingen verloren. En alle mogelijke
schoonheden van taal of beschrijvingskunst interesseerden ons niet meer, waar de
schrijver zijn gelegenheden om groote ontroerende gebeurtenissen op te roepen,
lauwtjes laat voorbij gaan. Een tooneelspel is nu eenmaal niet een sonnet en ook
geen teedere verhandeling voor heilbegeerige jonge dochters, die hun wijsheid vinden
in ‘Leven en Werken’.
‘De Tuin der Droomen’ is evenmin een stuk als ‘De Stille Lach’ een roman is.
Maar hetzelfde publiek dat zweert bij de schoone zielen die in dit boek zoo
onbedaarlijk correspondeeren, zweert ook bij de schoone ziel van den schilder die in het huis waar hij met zijn zorgzame vrouw woont - verliefd wordt op de betalende
logé, want takt, fijngevoel en levenskunst tellen niet mede als men maar een zeer
schoone ziel heeft en hooge aspiraties.

Nanda.
De heer Otto Zeegers heeft een tooneelgezelschap opgericht, dat zich zal toeleggen
op het bestrijden en zoo mogelijk verdelgen van draken: ‘De Onafhankelijken’.
Nu de heer Otto Zeegers betoont zich inderdaad onafhankelijk van het gezond
verstand en de tooneelschrijfkunde.
Het is praktisch niet mogelijk om een kinderachtiger verhaaltje te bedenken en
dat op nog stumperiger wijze te verwerken in vier bedrijven,

Groot Nederland. Jaargang 15

595
die de eenige verdienste hebben kort te zijn en die toch nog veel te lang duren.
Er is een dominee op een dorp. Deze man is in de oogen van onafhankelijke auteurs
van het slag Zeegers, natuurlijk danig bekrompen en huichelachtig. Dit is om de
edele meester, met zijn vrije school en zijn vrije gedachte nog zilverblanker te doen
oplichten naast het sombere zwart der duisterlingen. Deze dominee heeft een
onbegrepen vrouw, die hopelooze banaliteiten over de natuur en de menschenliefde
ten beste geeft. Het moet gezegd worden: op zeer pathetische wijze.
Bij de vrije meester woont als huishoudster het meisje van zijn overleden broer,
met haar kind, dat ook het kind van den overleden broer is.
De dominee - die de zwager van den vrije is - eischt dat deze Gonne zijn
huishoudster met haar kind op straat zal zetten. Niet omdat dat kind zoo ordinair en
onverschillig spreekt, maar omdat de moraal van de gemeente dergelijke verhoudingen
niet tolereert.
Op een avond na een verkiezingsvergadering, als de gemoederen wat verhit zijn,
worden de ruiten bij den vrije ingegooid. En 's nachts vlucht Gonne uit het dorp.
Ondertusschen is de vrouw van de dominee een openlijke campagne tegen haar
man begonnen en zij doet bovendien nog zeer verbaasd als hij dit niet aangenaam
blijkt te vinden. Zij plaatst enkele van haar banaliteiten, gaat met haar rieten mandje
naar beter oorden en laat dominee achter met zijn preek en zijn lange pijp.
In het stuk zijn alle personen even plat en onbelangrijk. De dominee, die de
sympathieke rol had kunnen spelen, staat voortdurend met zijn mond vol tanden. En
als hij eens wat zegt dan is het er naast. Dat is natuurlijk niet de schuld van den auteur
Zeegers. Hij begrijpt niet dat er voorgangers zijn, die uit een diepe, innerlijke
overtuiging handelen als zij zich zelve en hun volk beschermen willen tegen de
verderfelijke vrijheidsphraseologie, die de menschen ijdel en oppervlakkig maakt.
Hij begrijpt niet dat de ware vrijheid vindt wie gehoorzaamt en dìent, wie zich
overgeeft aan een volmaakte maatschappelijke en geestelijke tucht. Hij begrijpt niet
dat hij van zijn dominee Helliger een krachtige, mooie figuur had kùnnen maken;
en van zijn conflict een werkelijk tragisch moment: de strijd van de sterke kenner
van de werkelijkheden van het leven met het stuurlooze, dweepzieke, gedachtelooze
‘modernisme’ van zijn vrouw. Zeegers begrijpt dat niet. En hij wil het niet. Hij staat
aan den kant van het flodderigste modernisme, hij dweept letterlijk met de meest
afgezaagde aardigheden over ‘de ware christelijke liefde’ en over ‘de echte
menschenliefde’ en over ‘de tijd die komen gaat’.... Wij kennen het recept. De ‘vrije’
denkers vervolgen er ons al vijf en twintig jaar mede. En het gevolg is alleen maar,
dat wij, moede van zooveel
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pretentieuze leegheid van hoofd en hart, de anarchie ontvluchten in een strenge
maatschappelijke en intellectueele moraal - naar den traditioneelen zin - die de vrijen
‘die hun leven uìtleven willen’ nog niet geheel indiscrediet hebben kunnen brengen.
Intusschen is de heer Otto Zeegers geen gevaar. Daarvoor is hij niet intelligent
genoeg en te zwak als schrijver.
Zijn acteurs, die hun best deden, waren al even dilletantisch en onbekwaam als
hun ‘leider’.
J. GRESHOFF.
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[December]
Aan zee.
Door J. van Oudshoorn.
Het was een winderige morgen. Ze liepen op het weinig bezochte gedeelte van de
strandmuur naar de haven toe. De zon scheen krachteloos. Er was niet veel zeegang.
De zee was zachtgrauw met broos-wit van golfkopjes. Het strand was
eentonigverwaaid. Het breken der branding verloor zich kortaf in den wind. Dof. De
wind bolde over de strandmuur en om de rokken zijner begeleidster, die zich
omkeerde; schrap achterover leunend haar breed-berande hoed afzette.
Hij liep een eindje vooruit. Het ijzeren hek van de strandmuur verkleinde en
verfijnde zich tot één enkele zwarte lijn naar de grauwe bazalt-muren van de
buitenhaven toe. Die waren kil en dof als in de eerste vroegte. De hemel brak met
een zweem van blauw en warmer lichten en tinteling over zee. Ver, ver voorbij de
toch al verre buitenhaven.
Hij wendde zich om naar zijn begeleidster, die naast hem kwam. Haar blonde
haren woeien van haar slapen, haar oogen lachten. Een gezondere buiten-kleur begon
bij haar op te komen; haar roode mond met de witte tanden was aanlokkelijk in het
frissche buiten. Hij lachte ook. Zij vroeg en wees iets naar de haven toe, maar wat
ze sprak sloeg, van de duinenrij opzij, onverstaanbaar, zonder weerklank, naar het
strand.
Hij liep een eindje achterwaarts. De duinen opzij waren met grove keien belegd,
waartusschen verwaarloosd helm door rasterwerk opstak. Over de droog-doffe
strandmuur stoof het fijne witte zand waaierachtig weg. Daar in de andere verte, plat
en laag, waren de koepels van het badhuis, de stijve silhouette en de kermisachtige
rotonde van het wandelhoofd.
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Hij keerde zich weer naar den wind en, opziende naar een bank, die in de leegte
boven de duinen eenzaam voor den landhemel stond, genoot hij pas de zuivere
verheuging van het onbelemmerde wijde uitzicht. Hoe heerlijk was het aan zee!
In de open stoomtram met het hinderlijk dwarrelend stof, had hij die bevrijdende
nadering al gevoeld. Het bedompte hotel, waarin zij dien nacht door een toeval waren
verzeild, bleef onwezenlijk achter. Zij schaamde zich nog en om zich een houding
te geven, had hij een stuk krant de tram uit laten waaien. Toen begonnen de duinen
al.
Nu liepen ze hier. Men gewende zich te spoedig aan de zee. Uit de tram stappend,
had hij het zoo zuiver weidsche, dat van alle dingen afging en weer aandeinde en
hun iets zeer afzonderlijks verleende, niet meer bijzonder gevonden. Er niet meer op
gelet, in beslag genomen als hij werd door een krieuwerij met zijn begeleidster. Hier,
over de muur naar de haven toe, met het lage strand terzijde en op de duinen de
eenzame bank, stond de vrije ruimte weer vol eigen beweging. Daartegen gebeurde
het deinen van de zee wel zwaar en traag. De vele scheepjes aan den gezichtseinder
met hun strevende zeilen leken er door gestremd. Tusschen de grauwe havenmuren
trok moeizaam een groezelig uitsteeksel van een schoorsteen zeewaarts. ‘Er wordt
gesleept’ riep zijn vriendin en beiden verhaastten hun schreden. Telkens kwam er
nu het een of ander kleine vaartuig de haven uit, scheen even besluiteloos stil te staan
in de alom open ruimte en begon dan, met zijn zeilen voorover geneigd, eigenzinnig
opzij te ploegen.
Tusschen de bazaltmuren lag de haven toonloos-grauw, schier zonder eigen leven
afgesloten van de zee, die zelf nog slechts als een korte grauwe strook voor den
uitgang van de haven zichtbaar was. De rest van de zee en den gezichtseinder bleef
door de opstekende bazaltmuren verborgen. Over de haven hing een buitenwindsche
zwoelte. Het water was goor-bruin, met plekken vlak-geel, waar, in het zwakke
zonlicht, zand werd opgespoeld. Als een dier in gevangenschap sloop het grauwe
water zoekend aan het onverzettelijk bazalt, gleed mat en zonder weerkaatsing onder
de groote sleepboot weg en verloor zich in de verzande beddingen opzij tot smerig
schuim, met een droefgeestig deinen, dat nog slechts een laatste stuiptrekken der
vrije open branding was. ‘Waarom sleept hij niet’ riep zijn begeleister ‘en wat is die
haven klein’.
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De eenzame sleepboot kwam op zee, zwart en bonkig, voor een oogenblik schier
onbewegelijk in zware neerslag van zwarte rook. Van de kleine loggers, die thans,
als aangemoedigd, met eigen zeilkracht telkens de haven begonnen uit te streven,
klonken de geluiden nog geheel binnenslands. Het uitgieten van water in het water.
Bedompt-schorre roepstemmen onder zeilwerk.
Als vanzelf-sprekend namen zij dan ook hun weg naar de binnenhaven toe. Eerst
over een uitgebrokkeld gedeelte van de strandmuur, toen klimmend in een smal en
zandig paadje tusschen verweerde duinstukken, waar hun een broeiïge warmte tegen
woei. Op een zwarte gruisweg langs een pittig geteerde schutting lag de vrije zee
weer zichtbaar. De hemel was nog zwak bewolkt, maar vooral aan de horizont had
het water een harde glans, als tegen een later uur. De zon brak door, ontstak alom
over het water een speelsche tinteling, waartegen het matte strand en het zoele
duinverschiet in zachte nevel bleef. Aan een zwenking van de gruisweg stond een
eenzaam huis, waarvan de uitslaande bovenramën naar zee waren gekeerd. De ruiten
hadden een schamp van hetzelfde harde glanzen als aan den horizont en binnenshuis,
waar over een houten drempel zand was binnengewaaid, vertoefde ook het ruimtelijke
slechts als terloops en scheen met onbereikbare verten in gestage wisseling. Hier
was het pas wezenlijk aan zee; hier gebeurde opnieuw die eigen beweging van het
ongebonden buiten, waaraan ook thans zijn denken begon deel te nemen, zoodat hij
er niet dan met tegenzin toe kon besluiten zijn begeleidster na te komen op het zwarte
kolen-pad, dat tusschen twee bouwvallige schuttingen schuin afwaarts naar de
binnenhaven voerde.
Ze had niet op hem gewacht. De zomersch-mousseline rokken wat opgetrokken
tegen het zwarte kolen-stof haastte zij zich, met een ietwat scheeve gang, die weinig
goeds voorspelde, tusschen de bedompte schuttingen door. Het was er verstikkend
warm en voor eenige oogenblikken geheel uitzichtsloos, zoodat zij zich, voor het
eerst dien morgen, weder alleen gevoelden. Hij dacht aan den afgeloopen nacht en
wist bij ingeving, dat ook haar herinnering thans van hun avontuur vervuld was. Hoe
zou zij zich houden? Het meeste vreesde hij stomme blikken vol bange verwachting.
Het liefste ware hij omgekeerd. Waarom deed hij het dan niet? Hij vertraagde zijn
gang. Dreigde er zich iets tusschen hen beiden vast te leggen? In een zwenking van
het gruispad was zij tusschen
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de schuttingen verdwenen en haar weer achterop komend, merkte hij in een harer
licht-blauwe kousen een klein gaatje. Ondanks zich zelf er telkens weder op lettend,
voelde hij zijn stemming immer dieper zinken.
‘Zeg eens Berta’ riep hij onwillig, ‘waar ga je eigenlijk heen’. Met de hand aan
het voorhoofd, puffend van de warmte in het benauwde slobje, bleef zij zonder te
antwoorden afgewend staan, met de andere hand lusteloos duidend naar de
binnenhaven, die in trillend zonlicht opzij beneden zichtbaar was. ‘Die is mooi groot,
dat had ik niet gedacht’ zeide zij, tegen zijn verwachting gewoon goed geluimd,
terwijl zij naast elkander een grove keientrap begonnen af te dalen.
Na de zwarte omkluistering van het schutting-slob lag de zonnige binnenhaven
daar nu als een opzettelijk te licht gehouden gegeven. Zelfs over het donkerste gedeelte
van de in verbijsterende gelijkvormigheid aangemeerde loggers, blakerde een droog
en schilferig lichten, dat er het donker even ondoorzichtig liet, als de in strakke gloed
schier vervluchtigde huizenrij, die ver en laag en hopeloos eenvormig de havenplaats
omsloot.
Eenmaal beneden op de planken ommegang langs de loggers, voelde hij ztch zeer
beklemd. Door de reten tusschen de drooggladde planken kon men in een groezelig
schuine diepte zien, hetgeen voor zijn begeleidster aanleiding werd om op de punten
harer witte schoenen voort te schrijden.
Zij volhardde weer in verwijtend zwijgen, maar in de dorpsche beslotenheid van
de binnenhaven, waar de enkele trage geluiden tot de plaats van hun ontstaan beperkt
bleven, in die loome stilte, hòòrde hij de argumenten van haar benarde denken. Ook
hij had spijt van het voorgevallene. Hij kon er niet trotsch op, laat staan dan vroolijk
over zijn. ‘Wanneer twee menschen’ hoorde hij haar denken ‘eenmaal op een
dergelijke wijze....’
Uit het ruim van een der loggers dook onder een gladde zuidwester het vierkante
gezicht met de stugge ringbaard van een bejaard varensgezel, en telkens bleek er nu
in het schijnbaar levenloos donker der aangemeerde schepen een dergelijk gelaat
met nauw verholen spot op hen te letten. Zoo werkte het als een verlossing toen uit
de tegenover liggende rij zich een der loggers begon los te maken. Touwen werden
afgewikkeld en plonsden in het water. Heesche mannenstemmen overschreeuwden
tandrad-
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knatteren. Om de hooge drievoet van een ducdalf werd de verstarring van het doodsche
in glanzende stuwing en rythmische spiegeling onderbroken, en op punt de
binnenhaven te verlaten, bleven ze een wijle sprakeloos den logger nazien, die met
het gelapte zeilwerk nog slap afhangend, maar los en vol eigen beweging toch, zich
uit den ban zijner geestelooze herhaling had bevrijd.
Hij wendde zich om. Wagens ratelden af en aan. Door een schuttingopening van
een laag afhellend slob ontwaarde hij het verkleinbeeld van een stratenstuk even
plat-eentonig als de omringende gevel-rij en alleen vooruit loopend, omstond hem
de morgen in onwrikbare nuchterheid. Ook de rest van den dag hulde zich in een
waas van matte verveling.
Lusteloos bleef hij staan om zijn begeleidster op te wachten, die hinderlijk luid
riep en hem beduidde een stijlen grint-weg naar de vuurtoren te beklimmen. Afwerend
wees hij naar wat troepjes steedsch gekleede menschen, die er moeizaam ondernemend
omhoog streefden, maar haar oogen glansden van blijde verwachting en eenmaal
naast hem, stak zij haar arm plagend door den zijne en dwong hem, zonder op zijn
verdere tegenwerpingen te letten acht te slaan, haar te volgen.
Tusschen de prikkeldraad-omrastering, met te weerszijden ontredderde duinstukken,
waar glanzende scherven-rommel en kwalijk riekend afval in het vervuilde zand
verspreid lag, kreeg de smalle grint-weg met de Zondagsch aangedane menschen
iets van den afgeperkten toegang tot een wereld-vermakelijkheid. Zijn begeleidster
had haar breed-gerande hoed weder opgezet en, arm in arm, stilbehoedzaam
voortschrijdend, was er onverwacht een diepe vertrouwelijkheid tusschen hen. De
donker-benepen herinnering aan overdaad van beleven was als weggevaagd tegen
het alledaagsche plannetje de vuurtoren te bezichtigen. Ze spraken weer gewoon en
ongedwongen met elkander. ‘Wanneer het maar niet zoo'n stijle wenteltrap is’
verweerde hij zich om nog den schijn te redden ‘dat kan ik met me duizeligheid niet
hebbe’. Zijn begeleidster snelde hem al vooruit naar een groepje dagjes-menschen,
die voor een opschrift aan het hek van den vuurtoren saamgedrongen stonden.
De toren, nuchter en kantig, uit dof-bruin-rood beverfd plaatijzer opgetrokken,
stond star-eenzaam op een knutselig klinker-pleintje te midden der scheef en schotsche
duin-verzakkingen. IJl-hoog; met
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zijn omgaanbaar glazen bovenstuk als een monsterachtige insectenkop vol
verstandhouding bol-oogend naar geheimzinnige verschieten, wijd, wijd achter den
gezichtseinder. Ook de zee, metaal-hard glanzend tusschen de veilig-bij-de-grondsche
machine-kamers, was niet meer onbegrensd. Alles leek hier door subtiele berekening
reeds van te voren uitgedacht. De verwaaide duinen met den armzaligen helm voerden
nog slechts een onredelijk bestaan. en het verwonderde hem niet, zijn vriendin te
hooren roepen, dat de toren juist dien dag voor bezoekers niet toegankelijk was.
‘Maar dat hindert niks’ meende ze onverstoord ‘dan maken we straks nog liever
een tochtje met een van die kleine zeilbootjes; het is er een prachtige wind voor.’
Maar nu stelde hij zich ernstig te weer. ‘Dat kon je begrijpe. Nee, dat deed hij niet.
Je over zee laten dragen tot-spot van elkeen op het strand’ ‘Wat daar dan aan was.
Durfde hij soms niet?’ ‘Ik wil het niet.’ ‘Je gunt me niks.’
En zonder overgang, als ware er tusschen hen niets gebeurd, vervielen zij in de
oude giftige krieuwerij.
Om zich een houding te geven tegen de onbekommerde dagjesmenschen, waarvan
er enkelen reeds bedenkelijk hadden omgezien, toefden ze, vol ingehouden spijt, nog
even voor de hard-glanzende vensters van een der dienstgebouwen, waar in het koele
half-donker zich blanke machine-deelen wentelden en opzij een schuine teekenplank
in leege verwachting stond.
Ieder aan een kant van den breeden terrasvormigen klinker-weg begonen ze daarop,
ook innerlijk gescheiden, weder langzaam naar de strandmuur af te dalen. Meer naar
het wandelhoofd toe had de zee een warmer toon van wazig-blauw en in het volle
zonlicht gestremde plekken vaalbruim. Ook de branding in de verte was
broos-zomersch en van het door den vloed versmalde mulle strand met de fel-belichte
wind-stoelen dicht op elkander, met kleurig en wit gewemel van kinderen en vrouwen,
steeg een zweem van warm wereldsch leven op, Maar beneden op de muur begon
een hinderlijke drukte. Kooplui uit de stad met wagens snoepgoed en fruit prezen er
hun koopwaar aan, schreeuwden wanluidend met verdwaasde gezichten tegen de
onmetelijke ruimte. Varensgezellen zaten, van zee afgewend, met de achterlijven
onbehagelijk door het ijzeren hek gedrukt, listig-geringschattend naar het
achterdochtige stadsvolk te pruimesoppen. De zee, in de volle zon
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optintelend, met de kracht en opgewektheid van gelederen langs het bevlagde
wandelhoofd stuwend om in bezadigder water de omzichtige pleizierbootjes vrij spel
te gunnen, had thans zelf iets van een jaarmarkt.
Hij keek op zijn horloge en met den onbewusten drang van den dag nog iets terecht
te brengen, liep hij zijn naar kleine afwisseling door menschen hunkerende
begeleidster kort-besloten vooruit. Pas aan het einde van de eigenlijke dorpsstraat,
die, begrensd door twee hotels met kleine terassen naar zee, op de strandmuur
uitkwam, bleef hij op haar gemelijk roepen wachten. ‘Heb je dan geen honger’ vroeg
hij, nog met zich zelf oneens waar binnen te gaan ‘moet je dan niets eten?’.
Het hotel aan de overkant, van de andere huizen door een voorsprong afgezonderd,
was klompig-donker, ook van binnen schier lichtloos; op het leeg-verwaaide terras
stond slechts een verwaarloosd-overwinterde badstoel. De vervelooze ramen hadden
nog geen gordijnen. Wanneer het al open was zat men er zeker ongestoord.
Het hotel vlak bij was in den hoek eener lichte gevelrij ingebouwd, stak
voorjaars-frisch geverfd daartegen nog hel-wit af en was achter de hooge
verranda-vensters zoo doorzichtig, dat er geen scheiding met het buiten leek te vallen.
‘Natuurlijk heb ik honger’ bevestigde zijn vriendin ‘maar we woue toch bij de
tentjes voor het badhuis.... en je wilt toch niet, want je weet toch wel....’
Ze bedoelde iets van geld, maar toen had hij zijn keuze al gedaan, en ongevoelig
voor haar schuwe blik naar het in over-groote letters pralende gevelschrift: ‘Hotel.
Dejeuners, diners. Hotel. Hotel,’ besteeg hij het met de straat eenzelvig beklinkerde
terrasje en zwaaide de glazen verrandah-deur voor haar open. In het kotje tusschen
de tochtdeuren, frommelend aan haar haar, mopperde zij nog wat van niet genoeg
gekleed te zijn, maar toen langs het buffet een zwart befrakte kelner een trapje
afgedribbeld kwam en haar zonder-voorbehoud-eerbiedig toegang hielp verleenen,
verhelderde haar trekken en lachte zij voor het eerst sinds dien morgen onbevangen,
terwijl de kelner van een gedekt tafeltje aan het raam een paar gemakkelijke rieten
stoelen terzijde schoof.
Hij prees het een gelukkig toeval hier te zijn binnen gegaan. Zijn stroohoed
ophangend aan een standaard naast het buffet, had
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hij in de donkerder gemeubelde kamer opzij met uitzicht naar de dorpsssraat twee
meisjes met half opgestoken haar gezien, dochters van logees, naar het scheen. Aan
het andere einde van de veranda lag, een paar treden hooger, achter glazen deuren
de eigenlijke eetzaal, wit en leeg, waar in een der uiterste hoeken half verscholen
een plomp gebouwde man met ingedrongen nek en opvallend dikke handen bij een
overdadige wijnboel naast een vrouwspersoon vol kleurige linten zat. Verder was er
nog niemand.
Nog verdeeld in zijn denken tusschen het rustig-huiselijke in de donkere kamer,
waar hij voorloopig niet aan toe was, en de loszinnige verkwisting van het
onbehouwen paar, die hij achter zich had, nam hij bij zijn vriendin aan het venster
plaats. Deze had zich in het spiegeltje van den-kleeren standaart de haren wat in orde
gemaakt en leunde nu met een ingehouden lach van kleine nieuwsgierigheid achteloos
in haar rieten armstoel. Hij keek haar even onderzoekend aan of zij misschien in zijn
onzekerheid deelde, of vreemde bezoekers hier zoo maar mede konden eten, toen
bracht de geruischlooze kelner een bakje met brood, vroeg iets van wijn en bleef
daarna achter de glazen deuren van de eetzaal geschooldbelangeloos over de zee
turen.
‘Nou Berta’ vroeg hij gerustgesteld ‘hoe vind je het zoo?’ ‘Het is hier wel aardig
zitten’ antwoordde zij, even opziend van een briefkaart, en weer verderschijvend
‘maar je hebt toch geen wijn besteld?’ Ze vroeg het zonder wezenlijke deelname en
voelde zich blijkbaar, al het verdere aan hem overlatend, reeds rustig tehuis. Hij
zocht nog naar een houding en daar de kelner even had omgezien reikte hij haar de
eetkaart, die zij van zich afschoof. De hoofden dicht bij elkander begonnen zij een
eenvoudig menu tesamen te stellen. Met zijn bloc-note bereid stond de kelner al
opzij, soms even neigend ‘o ja mevrouw’ ‘zeer zeker mevrouw’.
Intusschen kwamen er telkens nieuwe gasten de veranda binnen. Sommige het
trapje af langs het buffet, anderen van buiten. Meest allen logees uit het hotel, naar
het scheen. Dames blootshoofds, in groepjes van drie of vier, kostschoolachtig
opvallend overeenstemmend gekleed, met voorbedacht een verblijf aan zee genietend
en met telkens denzelfden leeg-onderzoekenden blik naar hun tafeltje.
Toen de kelner eenmaal weg was kwam er niemand meer. De veranda, door de
dubbele glazen deuren veilig van de bedrijvige
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eetzaal afgesloten, bleef weer leeg toegankelijk voor het heldere buiten als bij hun
komst, maar het vreemde scheen er geweken en hij voelde hoe ook hun samenzijn
zich door de korte onderbreking had gewijzigd. De onrust eener te groote
vertrouwelijkheid, waarmede zij in hun denken niets wisten aan te vangen en die
toch onloochenbaar was, belemmerde hunne bewegingen niet langer, prikkelde ook
niet meer door hatelijk kleine onmacht en zij zaten - hij wist het bij ingeving - bevrijd
en innerlijk in het zelfde evenwicht, dat zij nu beiden ook tegenover de omgeving
vermochten te bewaren.
Hij nam een krant, maar zonder te begrijpen wat hij las, drongen zich telkens
woorden aan hem op, waarmede hij haar aan zich wilde binden, ook om de bevestiging
te verlangen, dat zij thans eveneens van dat nieuwe liefdegevoel doordrongen werd.
Bijna was hij opgestaan om met zijn wang aan de hare over haar schouder geleund
wat te zeggen. Hij trachtte haar hand te nemen, maar zelfs daartoe zou hij zich
hinderlijk moeten verschikken. Toen bleef hij met de krant op zijn knie gezakt over
zee turen. Het was een dier zeldzame oogenblikken, dat hij zich zelve, een
vreemdeling komend uit bezinningslooze verten, aan een onaantastbaarstelligen
levensgang voelde deelnemen, waartegen het toevallige van zijn bestaan leeg en
machteloos wegviel. Zijn achternaam. Hij kon hem telkens dringender herhalen,
zonder dat het ergens in zijn bewustzijn een weerklank vond. Het verband van zijn
werkkring, iets tijdelijks dat enkel als zoodanig nog beteekenis had. Het eenige wat
bleef, was die veilige overgave aan een ons chendbare zekerheid. Een zekerheid zoo
doordringend, zoo verrassend nieuw, dat het kleinst-alledaagsche er door in een
schrijn van het wonderbare stond. Er was geen toevalligheid meer in zijn bestaan,
hij wist het nu. Het leven, waarvan hij in zich zelf de ervaring had opgedaan, het was
geen ander dan het leven zelf. Had in een andere uiterlijke vorm het leven hem ooit
iets anders kunnen zijn? Kon hij verlangen een ander, wie dan ook, te zijn? In ieder
mensch voltrok zich onveranderlijk hetzelfde, hij wist het bij ingeving. Daarom gold
te leven slechts voor één enkele keer, maar daarom ook was het een gebeuren, waarbij
ALLES op het spel stond.
Met een lichte bevreemding keerde hij tot de omgeving terug. Van achter de
helder-doorzichtige venstens der thans slaperig-
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verlaten veranda tintelde de zee, glad en hard, in overdrukke wisseling van felle
zonneschitters, als een feestelijke stad. In de geslepen spiegels van de eetzaal, waar
zich de fonkelende kabbeling tot aan de kim weerkaatste, herkende hij het
verkleinbeeld van de sleepboot, die kleurig nu en fijnbelicht de glinsterende deining
scherp doorploegde. Hij kon er de oogen niet van afwenden. Hij zocht niet in zijn
denken terug. Met een stille glimlach herkende hij de plekken dezer zelfvergetelheid
en het eenige wat hem trof was dat hij zich niet meer vereenzaamd bevond. Zijn
afzondering was doorbroken. want hij vermocht en wilde haar. met wie hij dien
laatsten dwang had afgelegd, niet langer den toegang tot zijn innerlijk ontzeggen.
Telkens wanneer hij, over zee turend, die zeldzame stemming weder trachtte aan te
voelen, die het hem tot zekerheid gemaakt had als eerste in een nieuwe wereld te
zijn aangetreden, dan was er ook die ontmoeting. Dan ontmoette hij haar liefde als
een goede gezindheid, waaraan hij zich tegen zijn wil had toevertrouwd en die hij
thans niet meer derven wilde. Ze waren te ver gegaan om nog terug te keeren en
bevonden zich als de laatste der menschen eenzaam in een ontvolkte wereld. Haar
te verlaten heette opnieuw alles op het spel te zetten.
Weer dwong het hem tot spreken, in dit bevoorrechte uur te zeggen...... toen gleed
met een droog geritsel de krant van zijn knie en schrok, terwijl hij zich onder tafel
bukte, zijn nuchter denken voor de zuivere uiting van zijn gevoel terug.
Weer overeind komend had zij haar briefkaarten-schrijven gestaakt en leunde met
een hand aan tafel achterover in haar armstoel. ‘Het eten kon er nu wel zijn’ zeide
zij om niet te zwijgen. ‘Wat heb je’ vroeg hij, merkend dat er tranen in haar oogen
stonden. ‘Ach niks’ antwoordde ze nog met haar zakdoekje aan haar mond ‘maar
een mensch kan toch wel eens nadenken...’ Hij liet haar niet verder aan het woord
komen. ‘Ik begrijp zoo iets niet’ begon hij, ruw met zijn stoel van tafel rukkend, kort
gesticuleerend om aan zijn ontstemming over zijn eigen halfslachtigheid tegemoet
te komen ‘ik dacht waarachtig dat jij je ook goed amuseerde. Maar nee. Kan men
soms ergens beter zitten?’ En vol geestdrift nog trachtte hij haar volle aandacht op
het schitterend schouwspel van de zee te dwingen. ‘O ja’ meende zij gelaten’ ik kan
heel goed begrijpen dat jìj goed geluimd ben’.
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Deze toespeling, wanneer het er een was, deze verwarring dan toch van het
allerhoogste met het nedrigste, ontstak een flakkerende drift in hem. ‘Hoor eens’
barstte hij los, zijn woede weder dempend voor den kelner, die een der glazen deuren
van de eetzaal kwam openzetten. Het dejeuneetje dreigde te mislukken. Zij luisterde
nauwelijks naar zijn bijtende woorden en wachtte achteloos met haar vingers op tafel
trommelend, lijdzaam tot hij zijn kalmte zou teruggevonden hebben. ‘Ik ben heelemaal
niet bedroefd of boos’ hernam zij toen met door haar tranen een lachen ‘maar herinner
je je nog wel hoe ik vooruit gezegd heb hoe het met ons gaan zou.... Nee, wind je
nou weer niet op’ vermaande zij met een blik naar de eetzaal ‘o ik verlang heelemaal
niks van je, maar juist toen we hier zoo even zoo stil bij elkander zaten, dacht ik er
aan hoe spoedig we misschien weer als twee vreemden uit elkander zouden gaan
en.... Ze eindigde niet. Ze tuurde over zee. Een botte verwondering hield ook hem
verder sprakeloos. Had zij wellicht hetzelfde als hij....? De kelner bracht de wijn.
Gewild luchtig nam hij haar glas, bang om nog op tegenspraak te stuiten. Met een
korte wending naar tafel had zij zich hersteld en lachte om den kelner, die thans, als
ware het iets geheel onverwachts, de komst van het eten aankondigde.
De wijn parelde in de glazen, de dampende schotels gingen van hand tot hand en
hun stemming werd evenals de omgeving van het levend eigen bewegen van de zee
doortinteld. Er gebeurde, zij beleefden iets, grootsch en wijd, waartegen hunne kleine
beslommering onwezenlijk verstomde. Als begeleid door gedempte vroolijke muziek
stuwde de zee in schitterende geledering naar de kim. Zijn vriendin wees in de verte
ergens achter hem. ‘Daar gaat er al weer een zee in’ en met haar gelaat aan het venster
gedrukt ‘wanneer jij niet durft dan ga ik gewoon alleen.’ Hij lachte zonder iets
bepaalds te antwoorden. Hij stelde zich het verloop van den middag anders voor.
Ergens in een broeiïgen duinpan, vol trillend zonlicht. en pittige geur van heide, met
haar alleen. Niet meer gescheiden door het overdrukke schouwspel van de zee, maar
ver van menschen in de bezonken middagstilte luiweg naast elkander....
De wijn was hem lichtelijk naar het hoofd gestegen. Een aangename loomheid
doorstroomde zijn ledematen. In zijn rieten armstoel behagelijk achterover geleund,
zag hij in verbeelding de
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rood-bruine vuurtoren weder kantig afstaan tegen het metaal-glanzen van de zee,
ontwaarde hij in halfdonker opnieuw het wentelen van blanke machinedeelen, bevond
hij zich met zijn begeleidster in de verstikkende warmte tusschen de zwarte
schuttingen, toen steeg de verblindende aanblik van de wit belichte binnenhaven
voor hem op. Eerst in scherpe omtrekken en tot in de kleinste bijzonderheden, dan
waziger, ten slotte een mat-glanzende plek, waartegen onverwacht de silhouette
zijner vriendin als een wanstaltige schaduw afstak. Hij herkende haar nauwelijks
maar ze was het toch. Zij zat met haar hand aan het hoofd in zelf-gesprek. Zij scheen
zijn aanwezigheid te hebben vergeten of wel hun samenzijn zoo van zelfsprekend te
vinden, dat zij er in haar overdenking als aan een vast punt reeds veilig aan voorbij
kon gaan. Maar zoo ver waren we dan toch nog niet.... Hij hoorde naast zich loopen.
Hij begreep dat het de gasten uit de groote eetzaal waren, die langs hem door de
veranda gingen, maar hij was niet bij machte zich uit zijn roerloosheid, die zonder
duur leek, om te wenden. Het eenige wat nog gebeurde was het felle en weidsche
schitteren van de zee, dat hij niet zag, maar enkel nog als klare straling in zijn trage
denken had. Daarop verviel hij in een beklemmende halftoestand tusschen waken
en droomen, waaruit hij tot zijn bevreemding werd opgeschrikt door eenige
visscherskinderen, die, met oogen rond van nieuwsgierigheid, de gezichten aan de
verandevensters gedrukt hielden. ‘Wanneer die eens wisten hoe weinig er hier
gebeurd!’ dacht hij ‘een rust als na jaren lang getrouwd zijn.’
‘Wil je die niet even mede onderteekenen’ vroeg zijn vriendin en schoof hem
achteloos een harer briefkaarten toe. Maar hij had al gezien dat het voor haar broeder
was, zijn gezicht trok, tegen zijn wil, in een norsche plooi en met een verachtelijk
‘o nee, dan niet’ rukte zij de kaart weder uit zijn bereik.
Een bittere ontstemming vervulde hem. Dat was wel het uitputtende van losse
verhoudingen als de hunne. Dat immer weder vastloopen op de inconsequentie
waarvan oorspronkelijk was uitgegaan. Hij zag in zijn begeleidster nog enkel maar
een zekere juffrouw zoo en zoo. Het nachtelijk avontuur had hen niet nader gebracht.
Zoo iets was in de samenleving nu eenmaal geoorloofd en belette niet, dat men later
weer als vreemden uit elkander ging. Hij zag hen beiden als met het niets-zeggende
en toch zoo kritische
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oog van den kelner. Hij schaamde zich voor den kelner, die, begeerig om af te rekenen,
thans telkens in hunne nabijheid was. Die wist wel anders dan zijn gedienstig ‘o ja
mevrouw; zeer zeker mevrouw’. Een stelletje dagjes-menschen als de anderen. Zoo
liet hij zich niet weerhouden om tijdens de betaling met iets als een knipoogje te
vragen of er naar de landzijde toe geen mooie wandelingen waren. Niet te ver, maar
vooral ook niet te druk. ‘Niet te ver’ herhaalde de kelner, met zijn servet-hand aan
de heup, in de verste verten over zee turend ‘niet te druk, o ja daar is bijvoorbeeld
de oude Belvedere....’
‘Wat kost zoo'n tochtje met zoo'n zeilbootje’ mengde zich zijn vriendin in het
gesprek, aangemoedigd door het beroep op de terreinkennis van den kelner. Deze
werd uit hoogste bespiegeling ruw ter aarde gesmakt. Zoo'n huurbootje. Hij wist het
niet. Het kon niet veel zijn en het was ook niet de moeite om ervan te spreken. Maar
het ging nu eenmaal niet. ‘Nee werkelijk niet mevrouw.... en terwijl ze opstonden
om de veranda te verlaten, bleef hij vergoelijkend het hoofd schudden als om zich
voor zich zelf te verontschuldigen dat het laatst besprokene binnen den kring zijner
deftig-hotel-kelners-overwegingen was doorgedrongen.
Daarmede leek het zeiltochtje afgedaan. Ze sprak er niet meer over, maar hij durfde
evenmin een wandeling door de duinen voor te slaan en zoo gingen ze weder zwijgend
naast elkander over de strandmuur, de rest van den dag aan het toeval overlatende.
Voor het badhuis lag het strand in overzonnige hoogste middagdrukte, maar de muur
bleef leeg als ontbrak er niemand meer aan het groote legerkamp daar beneden. Wat
hadden zij beiden er te zoeken? De grauw-doffe muur met het grove
kerkerachtig-ijzeren hek en in de brandende zon een lange rij eentonig-leege banken
bood den troosteloozen aanblik eener laatste verlatenheid en eenmaal beneden
tusschen de menschen voelden zij zich verlegen en ontstemd.
De middag leek uitzichtsloos. Met moeite zochten zij zich een weg tusschen de
dicht opeengedrongen badstoelen. Overal om hen was gedempt gepraat als in een
besloten ruimte. Telkens waren zij gedwongen door kuilen te klimmen en wisten
zich dan in onbeholpenheid gadegeslagen zonder zelf te durven omzien. Tusschen
de stoelen uit kwamen zij onverwacht-dicht aan de zee te staan, die in stijgende vloed
het door kinderen uitgegraven strand
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verraderlijk overspoelde, zoodat zij, klein-belachelijk, toch weer de wijk tusschen
de stoelen moesten nemen. Zoo zaten ze eindelijk, teleurgesteld, ontdaan van de
warmte, met bitse blikken van ingehouden spijt, schier overbodig in een al te groote
kuil terzijde van het vroolijke gewoel. ‘O heer’ geeuwde zijn vriendin ‘och hemeltje’
en maakte aanstalten om zich in het warme zand te slapen te leggen. Onwillig over
haar heen starend, op punt zijn ergernis lucht te geven, prikkelde het telkens
doodloopen van hun uitstapje hem tot een onberekenbaar uiterste. ‘Ik geloof dat ik
wat ga varen’, hoorde hij zich, half in ernst half plagend zeggen. Wanneer zij vol
uitgelaten vroolijkheid opgesprongen was, had hij zijn woorden nog onwaar gemaakt.
Maar ze scheen hem niet gehoord te hebben of hield zich zoo. Kort besloten stond
hij op.
‘Waar ga je heen’ hoorde hij haar gewild-verschrokken roepen. Maar ook zonder
om te zien wist hij dat zij in blijde verrassing overeind gekomen was en nog in
onderhandeling met een der trawanten van het bootje, die tusschen de landelijke
paartjes op het strand een prooi zochten, had zij hem reeds met schitterende oogen
onder den arm gevat. ‘Mot dat dametje ook mee’ vroeg als ware de koop reeds
afgesloten, de uit zijn krachten gegroeide kerel, die, hol-oogig, met een fladder-natte
broek om zijn magere beenen en een veel te groote bont-geruite pet op. het allerminst
den vertrouwen-wekkenden indruk van een bevaren zeerob maakte. Ook had zich
een troepje kijklustigen achter hen verzameld en nog trachtte hij op zijn vervaarlijk
ondernemen terug te komen. Maar van den prijs liet zich de helft afdingen en ook
kon hij, als de vrouwen, op een plank over zee gedragen worden. ‘Maar bederf me
hier de markt niet’ grijns-fluisterde de ander. Toen wenkte hij een zijner rustelooze
mede-wervers naderbij en tilden die beiden zijn vriendin dicht tusschen zich in en
droegen haar van hem weg en over zee, terwijl zij, haar arm om den hals van den
kleinere, onbeholpen met haar groote hoed trachtte te zwaaien. Toen hij werd
aangedragen en terwijl zijn beenen al binnen boord waren, hief op de branding zich
het bootje, zoodat zijn bovenlijf moest worden nageschoven, waarbij zijn stroohoed
bijna te water ging. Als met één enkele vervaarlijke ruk van het strand over zee
gebeurd, kwam hij daarna in het te miden der onstuimige branding opvallend
droog-houten bootje, waar de heete middagzon een laatste schuilplaats leek gevonden
te hebben, naast zijn vriendin te staan.
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Over de heldere bewegelijkheid van het water lag het strand met de lage
badstoel-rommel in klein-behuisde zwoelte. Ze hadden er zich op eenmaal van bevrijd
en voelden zich er thans de meerderen van. ‘Hoe kwam je daar zoo ineens toe’ vroeg
zijn begeleidster, nog na-lachend over de onbeholpen wijze waarop hij binnen boord
gesjord was. Ze had haar groote hoed ergens onder de fok geborgen. Haar haren
woeien van haar slapen en in haar oogen tintelde hetzelfde heldere blauw, waarmede
de middag in de doorschijnende branding tot eigen leven kwam.
Weer had hij die eigenaardige gewaarwording, dat hun samenzijn in immer
eenzamer banen voerde. Hij nam haar hand en ze zochten zich een veilige zitplaats
aan de boeg. Soms brak een golslag dofbonzend aan het bootje en werd de loome
warmte er van een pittig zilt doordrongen. Een enkele vaarlustige werd nog scheef
en schots door de straffe deining aangedragen en er begon een woedend geroep van
zee uit tegen achteloos-hanteerende kerels aan boord, die, onbemerkt
binnengeklommen, thans hoog en heerschend tegen het ijle hemelblauw opstonden.
De boot was vlot geraakt, werd onder schor heen en weer gevloek eerst nog een
eind landwaarts getrokken om de laatste trawanten met den nakommer op te nemen,
toen werden in het volle zonlicht de zeilen hoog geheschen en ging het schuin door
de ruischende branding op stroom.
‘Zijn er zwemgordels aan boord’ vroeg zijn beleidster aan een blonde jongen in
een zwarte trui, die op zijn beide armen over boord geleund, dunne straaltjes tabakssop
aandachtig in de al snellere trek van het ondoorzichtige zandwater flitste. Hij
antwoordde slechts met een half spottende blik naar een bergplaatsje onder de fok,
toen, wat oprijzend om over de zeegang in het verste strandverschiet te kunnen
duiden: ‘de Bunker. Ik doe van daag me vierde tochie.... ‘Hij lachtte zelfgenoegzaam
en voor een wijle was er enkel maar de korte karteling van den golfslag aan het
vaartuig, dat met zijn machtig zeilwerk hol-gespannen als een groote witte vogel de
open zee begon tegemoet te snellen. ‘We komme op stroom’ demonstreerde de
jongen, meer voor zich zelve, met een fijn scheutje tabakssop.
Aan boord sprak verder niemand. Het kleine aantal passagiers, waaronder, behalve
zijn vriendin, slecht één vrouwelijke, zat in angstvallige spanning op de lange warme
banken vrij verspreid. Het
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paartje tegenover hen met de handen vast ineen geklemd. De man lijkbleek, staroogend
naar het strand. Die moest het zijn, van wien zijn begeleidster hem in het oor
gefluisterd had, dat het hem reeds in de branding te kwaad geworden was. Ook hij
voelde een verradelijke deining in de maagstreek.
Een der blootvoetige trawanten was in het voor-onder gedoken en kwam er met
een dik pak boterhammen uit te voorschijn, waarmede hij - languit in de halfschaduw
van het bij-zeil - den indruk verwekte als ware het om een urenlange tocht te doen.
Daar op de kleine voorplecht, bewegingloos op de buik gestrekt, lag ook nog een
bejaarde zeeman, beter dan de rest van het scheepsvolk gekleed, met een gave blauwe
trui, een pekkig-stijve broek en laarzen aan. Zonder zijn tanig verweerd gezicht met
de witte ringbaard merkbaar te bewegen, gaf hij soms korte bevelen aan den eenzaam
opstaanden roerganger en onderbrak ook dan zijn strak gespannen aandacht niet voor
wat den meesten van het plezier-gezelschap wel verborgen bleef. Maar het varen
was begonnen. Men tuurde over zee, keek dan weer om naar het strand, waarvan de
onevenredige bouwtrant van badhuis, pier en vuurtoren zich krom en bol weerkaatste
in de rimpelende vloed, volgde dan opnieuw den spichtigen blik van den ouden
leidsman, zonder nochthans iets bijzonders te kunnen waarnemen. Tot de roerganger
blijkbaar een verkeerde beweging deed en het meerendeel der trawanten zich aan de
zeilen stortte.
Na deze korte opwinding ontspande zich het algemeene zwijgen en zwenkte het
vaartuig binnen stiller wateren. Het leek als gleed het van een zachte helling, het
ruischen van de zee klonk er van verre, de drukkende middag-warmte werd op
eenmaal voelbaar en zich bukkend om het zakdoekje zijner begeleidster in den
dieperen stroom te kunnen doopen, was het hem als bevonden zij zich ergens op een
open plek in een bosch. ‘Toen ik nog op Helgoland logeerde...’ begon zijn vriendin,
haar oogen met het zeewater bettend. Was zij op Helgoland geweest? Hij nam haar
hand even tusschen de zijnen en behaaglijk aan het boegkastje geleund, ontwaarde
hij ergens ver de blinkende veranda-vensters van het witte hotel, waar zij nog zoo
kort te voren stom tegenover elkander hadden gezeten. Hij zag hen in verbeelding
verveeld en verdeeld van verlangens naar het drukke strand terug keeren, tot een
bewustlooze daad hun samenzijn voor deze enkele oogenblikken
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van den ban eener ijzige starheid had bevrijd. Een bewustelooze daad, waarvan haar
onverzettelijke wil de stille drijfveer was geweest.
‘O Janus’ stamelde zij ‘wanneer je eens wist...’ Hij wendde zich af. Het vaartuig
begon zich met een koene steigering uit het grauwe dal der wateren te verheffen. De
hemel leek benauwend laag gezonken. Zoo ver het oog reikte dreigde de ontembare
stuwkracht van den verraderlijken zeegang. En terwijl, met het suizen van een waterval
de deining brak, had hij het beklemmende voorgevoel hoe door haar toedoen eens
zijn leven in kille grondelooze diepten zou worden gesleurd.
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Verzen
door J.W. van Cittert.
De jonge Monnik.
Open de poorten mij tot het festijn
des levens, want nog wil mijn jeugd niet sterven.
Ik kan der ijdelheden gloed niet derven
en doodbereid als deze wijzen zijn,
die hunne handen vouwen vóór den tijd,
op ied'ren luiden morgen somber smalen.
Laat mij der vreugde schuimende bokalen
opheffen tot den god der vroolijkheid.
'k Veracht den pronk van 't stemmige gewaad,
ik kan de stilte van dit graf niet eeren,
laat mij der vrijheid wilde zangen leeren
en zonden kennen, die hun vroomheid haat.
Open de poorten mij tot het festijn
des levens: lach en lied wil ik herzoeken.
Ze mogen toornend d' arme ziel vervloeken,
open de poorten: 'k wil verloren zijn!
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Troost.
Wanneer mij angst grijpt voor dien oceaan
van huizen, waar mijn jeugd ligt weggezonken
in murenbranding en mijn kracht geklonken
in boeien van den arbeid om 't bestaan,
zoo rijst voor oogen mij die stille woon
der blijheid in den zorgeloozen morgen,
en dat zij verre veilig ligt geborgen
is mij ten troost, haar nimmer keer'nden zoon.
Wanneer ik, liefst', aan u weer denken moet,
die van mij zijt gegaan, en eenzaamheid
voor mijne ziel de grauwe vleug'len breidt,
zoo rust ook als een teere, milde gloed
over de donk're golven van mijn leed
de troost, die u in vreed'gen haven weet.
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Meditatie.
Toen schemering de droomend' oogen look,
dacht ik aan jou, mijn liefst', en peinzend nam
ik mijn viool: het was, als had je mij
gevraagd, als toen, te spelen.
Ik speeld' een lied, dat ik nooit wedervind,
verzonken in mijzelven, ver van al,
wat om mij was, maar luisterende toch
naar 't jagend stormgerucht:
- Want het was winter, liefst', en eenzaamheid
weende door heel de schepping en als zwarte
klaaghanden strekten zich de boomen op,
klaaghanden, die ten hemel smeekten om
een liefdetraan van 't leven, dat zich borg in
den afgrond zijner wolken....
Daar klonk 't als klokkenklare vogelroep
der hoogten, en de wolkenkloof omrandde
zich met verblindend goud, de ziel gevoelde
een ademing van jonge lente en dronk
haar zoeten geur van schoonheid zwelgend in.
De zon brak door!....
Nu gingen wij tezamen, liefst', als toen
het veld in, hand aan hand, twee kinderen.
Jouw onbezorgdheid hield mij gansch omhuld,
je leerde mij te lachen en wij zagen
omhoog en zochten daar den leeuwerik,
die jubelde....
- Het was een mijmering der duisternis,....
der duisternis. - Ik dacht aan jou, mijn liefste,
toen schemering de droomend' oogen look.
Een schrille dissonant verbrijzelde
schrijnend de melodie. Daar buiten loeit
de storm. - Ach neen, jij zult mij nimmer, nimmer
weer vragen, iets te spelen.
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Leven.
Nu vlamt weer d' oude liefde door mijn bloed,
die 'k in der smarten hoon waand' uitgedreven,
en door den nacht van mild vergeten beven
de glanzen van een nieuwen morgengloed.
Dit licht hoort mij: mijn oogen vatten 't nog
en turen op der gouden moog'lijkheden
tallooze wegen, die 'k weer zal betreden,
waar het geluk mij wenkt met schoonen drog.
O, leven, leven, duizendmaal gevloekt
en duizendmaal in zwijm'ling aangebeden,
koning, met uw bloemomkransten, wreeden
geesel, die de stille zielen zoekt,
Godgewijde, wien de tijd ontglijdt,
dien wij, eerend, machteloozer vreezen,
die nabij en immer ver zult wezen,
lachend over wonde harten schrijdt, leven, in het moegeweend gemoed
speur ik uwer driften wild begeeren
wenschen, die het vreed'loos hart verteren:
d' oude liefde vlamt weer door mijn bloed.
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Gedichten
van Willem de Mérode.
Het is een blijde Dag...
Het is een blijde dag: het wit
Der sneeuw is door geen voet gekrookt.
De zonneschijn is zuiver goud.
De luchten staan van kristallijn.
De wind, die door de boomen strookt,
Rooft heel hun schat van tintlend rijm.
En als een vorst, die door de straten rijdt,
Strooit hij juweelen achteloos en wijd en zijd.
Het is een blijde dag: wij twee
Gaan dicht en veilig naast elkaêr,
Met oogen hel van éen geluk,
En onze schaduws zijn vereend
Een wazen koude blauwte waar
De sneeuw in glinstert fel en vreemd.
En onze stemmen zijn gebenedeid,
Zoo klaar en zacht en zoet en vol van zaligheid.
Het is een blijde dag: de lucht
Staat strak van onbewogen licht,
De sneeuw ligt zuiver, huiverrein.
Wij gaan tezaêm, verheugd en stil,
Gezicht naar vredig aangezicht.
En een van hart en een van wil,
En zalig in de blankheid van dit uur,
Kortstondig als de sneeuw, maar wit en hel en puur.
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Wachten.
Nu komt het donker met zijn zoet
Berouw en met zijn week verdriet.
Nu stijgt verlangens lauwe vloed
Ter lippen... en gij zijt er niet.
Gij zijt hier niet... ik luister stil
Naar 't suien van den wind der nacht,
Die stadig uit het duister wil
Verschijnen... waar ik op u wacht.
Maar 't ondoorgrondelijke zwart
Kiert nimmer open voor uw voet.
En 't jagend bonzen van mijn hart
Draagt niet tot u, die kòmen moet,
Die mòet, en die niet komen zult,
Niet komen zult, hòe lang ik wacht.
En mijn wanhopig ongeduld
Verschrei 'k ellendig in den nacht.
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Bezinning
door Victor E. van Vriesland.
Gekomen in den avond wierd gij een
Kristallen klaarheid waar de stilte aan blonk.
Zoo dat mijn hart sidderend overzonk
Tot u, en om uw roerloos zitten heen.
Werd niet verleden als een hand die wonk?
Samen met u en de eeuwigheid alleen
Was daar geen lauw genadezwaar geween
Dat ik niet in uw zoete deernis dronk.
Die tusschen de andre' alleen mij zag misschien,
Gij zijt gegaan als zoo veel andren gingen....
Mij armen blijven twee herinneringen:
Uw lichtende ooge' en uw warm monde-beven, En ook dees zekerheid: dat als mijn leven
Vervloeien gaat, 'k vragen zal ú te zien.
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Een nieuwe reformatie
door J. de Wit.
Wij leven in een overgangstijdperk. Wij staan voor een ommekeer, even belangrijk
als die van voor 400 jaar, voor een Reformatie, die zoozeer onze aandacht en activiteit
in beslag neemt, dat onze belangstelling voor de wijkende periode onvermijdelijk
moet verflauwen. Wie de teekenen des tijds nauwkeurig waarneemt, zal op den 31en
October ongetwijfeld zijn aandacht wijden aan het achter ons liggend tijdperk, maar
juist het besef, dat dit tijdperk zichzelf heeft uitgeleefd, zal hem nopen met nog meer
belangstelling uit te zien naar het komende. In dit besef ligt m.i. de oorzaak van de
matheid, die zich ten opzichte van de Lutherherdenking van dit jaar openbaart. In
Luther toch herdenken wij niet zoozeer zijn persoon, als wel het tijdvak, waarvan
hij de heraut is geweest en waarvan wij nu het einde zien. Als alle groote mannen
heeft Luther in zijn daden de quintessence van een tijd tot werkelijkheid gebracht;
zijn persoonlijke opvattingen zijn daarbij van niet zoo heel veel belang: zijn feitelijke
beteekenis ligt in datgene waarin hij niet origineel is. Wij herdenken op den Lutherdag
niet Luther's private theologische en sociale inzichten, die trouwens door het grootste
deel der Protestanten òf niet gekend òf verworpen worden: wij herdenken het tijdvak
waarvan de Hervorming één der uitingen is. Aan de stellig niet revolutionair bedoelde
daad van den goed-Roomschen monnik, die nog een jaar later aan den Paus schreef,
dat het slechts zijn doel was geweest ‘de eer der Roomsche kerk te redden,’ aan die
daad hechten wij de beteekenis van het begin der Reformatie te zijn geweest. En zoo
is ook de Luther der historie uitgedijd tot een Symbool, een naam voor een reeks van
groote gebeurtenissen,
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waarin hij zelf slechts een - zeer te waardeeren - schakel is geweest. En nu op alle
levensgebieden zich de onmiskenbare teekenen van verandering en vernieuwing
vertoonen, nu kunnen wij niet meer van harte huldigen het verbleekend symbool van
het wijkende tijdperk, dat zijn verouderd-zijn zoo pijnlijk aan ons opdringt, onze
oogen zien uit naar den nieuwen Luther, die de heraut en het symbool van deze
Wedergeboorte zal zijn!
Bepaalde tijden kenmerken zich door een bepaalde, een overheerschende richting,
die op alle gebieden des levens meer of minder duidelijk haar stempel drukt. Andere
richtingen ontbreken allerminst, integendeel: de oude, waaruit de heerschende is
voortgekomen, verdwijnen nooit geheel, de toekomstige, waarin de tegenwoordige
zich onvermijdelijk zal oplossen, laten zich al spoedig bespeuren. Soms komen deze
onderstroomingen aan de oppervlakte om een tijdlang schijnbaar te overwegen, in
elk tijdperk laten zich perioden van reactie en ontijdig-vooruitloopen waarnemen,
het kenmerkende van het tijdvak doen zij des te scherper uitkomen. Dit overheerschen
van één richting, deze eenzijdigheid, schijnt onvermijdelijk, het verschijnsel herhaalt
zich telkens: één stelling wordt naar voren geschoven en overdreven gewaardeerd
en toegepast, de tegenstelling wordt als onwaar en onbruikbaar verworpen. Als dan
de waardeering op haar hoogst is, begint de immanente kritiek het felst te werken,
men ziet en voelt, dat de aangehangen en geprezen richting aan haar eigen kenmerken
haar onbillijkheid en onhoudbaarheid aantoont, de stelling verliest haar invloed en
leidende kracht, de aanvankelijk verworpen tegenstelling, die de onbillijkheden
opheft, wordt als ‘het ware’ begroet en aanvaard en.... in de gelegenheid gesteld haar
verwerpelijkheid te bewijzen.
De menschheid wordt zoo van de eene eenzijdigheid in de andere gedreven, zij
heeft ze te aanvaarden en te ondergaan, men kan ze evenmin keeren als de komende
jaargetijden! Als nu al die eenzijdigheden volkomen gelijkwaardig waren, de
geschiedenis dus niet anders toonde dan een slingeren van het eene doode punt naar
het andere, zonder vooruitgang, dan zouden wij al bitter weinig aanleiding hebben
om ons over de tegenwoordige richtingsverandering te verheugen, hoogstens bleef
dan de wetenschappelijke belangstelling, die het verschijnsel beschrijft. Maar Hegel
heeft geleerd, dat totnutoe de gang der geschiedenis is ge-
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weest een voortschrijden in het bewustzijn der vrijheid. Hieruit putten wij de gegronde
hoop, dat ook de komende eenzijdigheid er een zij van beter gehalte, dan die welke
ons gaat loslaten; hierom gaat onze blijde verwachting naar haar uit, al weten wij,
dat ook zij haar doel voorbij zal schieten, haar zegen tot een vloek zal verworden,
dat zij door de haar-adaequate middelen, uit haar wezen voortgekomen, het goede,
dat zij schept, voor een groot deel moet bederven.
De kenmerkende eenzijdigheid van het afgeloopen tijdperk is deze, dat het teveel
aandacht heeft geschonken aan de eenheden en te weinig aan de Eenheid. Het heeft
daardoor bevrijdend gewerkt tegenover het voorafgaande tijdvak der middeneeuwen,
dat zich door de tegengestelde eenzijdigheid onderscheidde. Maar het heeft door alle
verouderde banden los te willen maken een ware bandeloosheid teweeggebracht, het
heeft de veelheid niet in het juiste verband kunnen brengen. Na de onvrijheid, de
gebondenheid der middeneeuwen, heeft het gebracht de abstracte, de onbeperkte
vrijheid der amorphe veelheid; de ware vrijheid, die ‘luistert naar de wetten’, die is
zelfbeheersching = zelfbepaling = zelfbeperking, heeft het natuurlijk wel gekend,
maar allerminst kunnen verwerkelijken.
Het achter ons liggend tijdperk heeft dus te veel aandacht geschonken aan de
eenheden en te weinig aan de Eenheid. Het is daarom zeer wetenschappelijk maar
weinig philosophisch, het is zeer godsdienstig maar te weinig dogmatisch, het heeft
sterk de kunstvolle emotie maar geen eigen kunststijl, op economisch gebied heeft
het te veel vrijgelaten en te weinig geeischt, het kent te veel de Maatschappij maar
te weinig den Staat. Het duidelijkst openbaart zich dit alles in de 19e eeuw, die,
zooals Treitschke heeft gezegd: ‘oogstte wat ten tijde der Reformatie is gezaaid’.
Op den Hervormingsdag denken wij allereerst aan de verschijnselen op religieus
gebied. In de religie ervaart het individu onmiddellijk zijn eenheid met het Absolute.
Zooals bij elke ervaring laten zich nu onderscheiden: de werkzaamheid van een
object, dat die ervaring opwekt, in het bewustzijn treedt, èn de werkzaamheid van
het subject, dat zich ontvankelijk toont en op verschillende wijzen reageert, welke
reactie dan weer sterk kan worden beinvloed door den gevoelstoon der ervaring. Aan
de religieuze ervaring onderscheiden wij aldus de Goddelijke inwerking, de
openbaring
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èn de godsdienstige gezindheid en reactie van het subject. Het kenmerkende van
deze periode is nu juist, dat het zeer sterk nadruk heeft gelegd op de beteekenis van
die gezindheid en reacties van het subject en feitelijk het religieus proces hiertoe
heeft beperkt. Het duidelijkst verwerkelijkt zich deze opvatting bij de Doopsgezinden,
de religieuze anarchisten, die geen kerk, geen leer, geen priesters en geen sacramenten
hebben, bij wie de ‘doop op belijdenis’ op zichzelf geen verandering in den doopeling
aanbrengt, doch slechts is de bezegeling van een vooraf beleden gezindheid, welke
gezindheid dan in alle handelingen moet blijken. Daarom zijn zij weerloos d.w.z. zij
stellen tegenover alle kwaad slechts het goede, zij nemen dus geen deel aan de
overheid, die in haar rechtvaardigheid kwaad met kwaad moet vergelden, zij leggen
geen eed af, want zij behoeven voor hun waarheidsliefde geen uiterlijken borg te
stellen, zij hebben geen organisch kerkverband maar gemeenten, die niet dan zeer
los samenhangen, zij kennen geen priesters omdat alle geloovigen priesters zijn.
Maar de beteekenis der religieuze gezindheid is overdreven, het aandeel van God
in het religieuze proces, de Goddelijke openbaring, de Goddelijke genade vooral, tot
te geringe afmetingen teruggebracht. De ‘staat der genade’, eerst gezien als een
‘koningsmantel’ den nietigen, zondigen mensch onverdiend opgelegd, werd nu
beschouwd als het gevolg van de ontwikkeling zijner ‘koningsnatuur’. Het zondebesef
verflauwde en allerlei utopieën worden op grond van die ‘koningsnatuur’ te samen
gedroomd. Zoo de mensch slechts wilde kon de hoogste volmaking worden bereikt.
Tegenwoordig leven het zondebesef en het gevoel van machteloosheid weer op en
als die herleving alleen maar tengevolge heeft, dat de toekomstdroomen wat minder
rooskleurig worden getint, dan reeds moeten wij haar met vreugde begroeten, omdat
zij den menschen veel teleurstellingen zal besparen.
Het tijdperk is te weinig dogmatisch geweest omdat het in het algemeen te weinig
philosophisch was. Evenals de mensch zijn religieuzen inhoud zelf moet veroveren,
zoo ook moet hij zich zijn weten zelf eigen maken en dat uitsluitend langs den weg
der ervaring: weten op gezag geldt niet meer! Alle overgeleverde waarheden en
systemen moeten voor het forum der rede worden gevoerd en die rede alleen had
over hunne aannemelijkheid te beslissen. Een sterke weetlust, een drang naar geestelijk
eigendom,
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maakte zich van de menschen meester, men wierp zich op het kennen der veelheid
en voor de schatten van wetenschap, die zoo verzameld zijn en nog verzameld worden,
kunnen we niet dankbaar genoeg zijn! Men hield niet op te prediken, dat ervaring
en ervaring alléén de uitsluitende bron is van alle kennis, maar helaas heeft men niet
alleen eenzijdiglijk de zintuigelijke ervaring voor ‘de’ ervaring gehouden, men heeft
ook bij het denkend verwerken van de zintuigelijke gewaarwordingen te veel waarde
gehecht aan de onderscheidende, de analytische functie van het denken en de
vereenigende, de synthetische functie onderschattende, zich van philosophische
systemen hartgrondig afkeerig getoond.
Het eenzijdig accentueeren van de zintuigelijke ervaring vindt men heel sterk bij
de oudere sensualisten en bij Kant. Volgens Kant ontstaat ‘zekere’ kennis uitsluitend
door denken + aanschouwen. Aanschouwen doen we alleen zintuigelijk: alleen de
zintuigelijke ervaring geeft dus zekerheid, alle andere kennis is onzeker en feitelijk
van fantaisie niet te onderscheiden. Het object van den godsdienst wordt niet
zintuigelijk ervaren, alle godsdienstige kennis blijft dus onzeker: het dogma, de
formuleering van het godsdienstig kennen, verliest alle beteekenis. Weldra reduceert
de agnosticus Schleiermacher den godsdient tot een gevoel, zonder zekerheid te
kunnen geven of aan dat gevoel een realiteit ten grondslag ligt; leert Feuerbach, dat
alle godsdienstige voorstellingen ficties zijn, ontsproten aan de scheppende fantaisie
van het subject, dat zijn deugden en gebreken als God en Duivel buiten zich
projecteert, om die eigenschappen beter te kunnen aankweeken en bestrijden en hoort
‘men’ de stelling verkondigen, dat die godsdienstige voorstellingen slechts vormen
‘le préscientifique’, dat wat nog niet natuurwetenschappelijk is verklaard, nog niet
tot zijn natuurlijke oorzaken is herleid. Het vasthouden aan die voorstellingen komt
dan òf uit domheid voort, òf is een daad van bewust bedrog. Voor godsdienstprediking
blijft niet veel over. Nu heeft Kant de zekerheid der religie willen redden door haar
te baseeren op de stelligheid en onvoorwaardelijkheid van den zedelijken imperatief,
alle religieuze geboden zijn dan eigenlijk ethische geboden. De moderne theologen,
van hun theologie beroofd, hebben zich maar al te vaak met dit surrogaat tevreden
gesteld en de godsdienstprediking vervlakt tot een moraalprediking waarbij de
bovengenoemde ‘koningsnatuur’-theorie hun telkens
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goeden moed gaf. De figuur van den Christus onderging daarbij een typeerende
verandering, al het metaphysische werd er aan ontnomen, hij werd ontkerstend. Wel
heet Jezus nog ‘einzigartig’ om aan zijn uitspraken een meer bindend karakter te
bezorgen, maar overigens is hij slechts een uiterst edelaardige zedemeester, wiens
‘koningsnatuur’ tot vollen wasdom is gekomen. Zijn kruisdood is òf een gerechtelijke
moord òf een sterven voor zijn geloof, zijn opstanding op Paschen herinnert slechts
aan het ontwaken der natuur, en met de Hemelvaart weet men in 't geheel geen weg.
Dat tenslotte de conclusie werd getrokken, dat de historische Jezus voor het
tegenwoordig geslacht geen bijzondere religieuze waarde kan hebben, ligt voor de
hand.
Ook de zekerheid der zintuigelijk verkregen kennis werd aan het wankelen gebracht
en bleek maar betrekkelijk. Met behulp van de aanschouwingsvormen en de
kategorieën vormt de mensch zich uit zijn zintuigelijke gewaarwordingen een
wereldbeeld. Of dit produceeren een reproduceeren is, of beeld en werkelijkheid
elkander dekken, moet in het midden worden gelaten, het kan niet worden uitgemaakt,
waar immers het wezen der werkelijkheid zich aan de zintuigelijke ervaring onttrekt.
Deze onzekerheid voert, voor wie haar toepast op het zijn van alle niet-ik, naar het
solipsisme, waarin het Kantianisme zijn onhoudbaarheid toont om dan via Fichte en
Schelling in Hegel te worden opgeheven. Wie niet consequent is en met die
onzekerheid genoegen neemt, heet scepticus en twijfelt dan aan alles behalve aan
zijn twijfel; wie tevreden is met het uitsluitend fictieve van alle denken, voegt zich
bij de perspectivisten (Vaihinger) of bij de pragmatisten, die elke fictie beschouwen
als een werkhypothese; is zij bruikbaar voor de grootst mogelijke levensontplooiing,
dan is zij ‘waar’, is zij dit niet, dan is zij ‘onwaar’. De consequentie voert ook hier
tot opheffing.
Met de kunst is het gegaan als met de religie. In de aesthetische ervaring beleeft
het ik aan de eindigheid zijn eenheid met het Absolute, dus ook zijn wezenlijke
eenheid met de eindigheid, en de scheppende kunstenaar zet deze ervaren eenheid,
deze harmonie, deze beleving van het eeuwige in en aan het tijdelijke, in zijn
kunstwerken om. In de kunst openbaart zich de liefde tot de eindigheid: kunst is
‘strijd om liefde’. Ook bij deze ervaring onderscheiden wij weer een werkzaamheid
van het object en een werk-
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zame ontvankelijkheid van het subject; en weerom is groote - te groote - nadruk
gelegd op die subjectieve werkzaamheid, zoodat vaak het wezen van de kunst niet
meer wordt gezien in het ombeelden van de werkelijkheid, maar in de scheppende
verbeelding van het subject. De Romantiek heeft het begrepen, dat de kunstvolle
omzetting der aesthetische ervaring het aandeel van object en subject in die ervaring
gelijkelijk tot zijn recht moet doen komen, zoodat een kunstwerk een zuivere eenheid
wordt van ‘Wahrheit und Dichtung’, ‘une tranche de vie vue à travers d'un
tempérament.’ En zal de kunstenaar aan zijn hooge roeping: leider der menigte te
zijn, kunnen voldoen, dan moet zijn ik zich verruimen tot het groot-menschelijke,
zoodat zijn eigen beperkte persoonlijkheid achter zijn werk schuil gaat (Flaubert),
eerst dan wordt zijn ervaring de ervaring van allen en zijn kunst een kunst voor allen.
En wèl is de kunst der groote romantici een kunst voor allen geweest! In hun werk
trilt de liefde voor de eindigheid, het ervaren van het éen-zijn met het verschillende,
maar ook de felle haat, waar de werkelijkheid bij alle een-zijn het verschil, het
anders-zijn, toont, waar zij afstoot en verschrikt. Want de werkelijkheid in haar
rusteloos strijdend voortjagen naar dood en vernietiging, is verschrikkelijk: met de
Romantiek houdt het pessimisme zijn intocht, de wereldsmart komt de menschheid
beklemmen en daarmee begint de decadentie, want eenerzijds werd, waar het
synthetisch vermogen ontbrak, de kunst steeds meer beschrijvend en analytisch en
dat beschrijven verloopt in een pseudo-naturalistisch rondwroeten in de
afzichtelijkheden van natuur en mensch, is een ‘zielenbesnuffeling’ waarbij het
abnormale, het pathologische het meest de aandacht waard schijnt, anderzijds wordt
van de ruwe, wreede werkelijkheid een vervalschte voorstelling gegeven in de
griezelige bombast, die het overgevoelige sentimenteele ik steeds meer
zelfbeklag-wellust doet genieten en den naam der Romantiek zoo deerlijk in discrediet
heeft gebracht. En eindelijk: het subject trok zich uit de werkelijkheid terug en is
zichzélf tot aanleiding geworden. Evenals religie en kennis wordt de kunst beperkt
tot fictie - poetry is imaginative passion, zegt Leigh Hunt - tot het uiten van
stemmingen, die hun verband uitsluitend vinden in het subject, tot lyrische
ontboezemingen en het weergeven van droomverbeeldingen. De ‘tachtigers’ zijn van
deze richting een schitterend voorbeeld; maar tevens ziet men hoezeer hun getij aan
het

Groot Nederland. Jaargang 15

628
verloopen is. Zij hebben tegenover de moraal-berijmende dominee's het ‘l'art pour
l'art’ hooggehouden en in hun verheerlijking van de schoonheid verzet aangeteekend
tegen het wanbegrip, dat de kunst zou moeten worden gemeten met den maatstaf der
zedelijkheid. Opnieuw hebben zij betoogd, dat ‘kunst is passie’ en zijn bron moet
vinden in de bewogenheid van het ik van den kunstenaar. Zij hebben als het wezen
van de kunst geproclameerd: de ‘allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie’ en waar ‘vorm en inhoud één zijn’ leidde deze opvatting
tot vormverfijning, uitbreiding van den woordenschat en zuivering van het taalgevoel,
maar ook tot woordgeknutsel, rhetorische gemaniëreerdheid en zinloos klankenrijgen.
En voor het allerindividueelste hebben zij het allermenschelijkste verwaarloosd, hun
kunst is zuiver lyrisch, onder hen is geen enkele epicus, zij hebben wel gelet op de
zuiverheid van klank, maar zich om den weerklank niet bekommerd, hun kunst is
een kunst voor enkelen gebleven. De menigte heeft dan ook ternauwernood naar hen
geluisterd, leiders zijn zij nooit geweest en het contact met de werkelijkheid blijkt
in alle opzichten te zijn opgeheven.
Het scherpst heeft de bandeloosheid zich geopenbaard op economisch gebied. De
mensch, die zich vrij voelt, vrij in zijn geloof, vrij in zijn denken, vrij in zijn
handelingen, wil die vrijheid omzetten in macht, hij wil heerschen over zichzelf en
over het hem omringende, hij wil ‘vermogen’ in den dubbelen zin des woords. Dit
streven naar macht en bezit (en macht dóór bezit) is de leus en de vloek van de
afgeloopen periode geworden. Het economisch systeem veranderde daardoor geheel.
De middeleeuwsche vorm waarbij het doel van de productie bijna uitsluitend was
voorziening in de behoefte, productie en distributie van overheidswege geregeld
waren (gilden), door welk geregeld-zijn de productiewijzen weinig neiging vertoonen
om van de traditioneele vormen af te wijken, deze middeneeuwsche vorm wordt
vervangen door de kapitalistische met zijn bedrijfsvrijheid tot het uiterste. Hier is
bezitvermeerdering (winst) het doel van productie en distributie. Het bezit treedt
bovendien zèlf als productiefactor op en wel als een zóó machtige, dat de bevolking
spoedig verdeeld raakt in een kapitaalkrachtige minderheid, die alle productiemiddelen
beheerscht, de productie leidt, en een bezitlooze meerderheid, die feitelijk tot
productiemiddel is herleid. Zijn volle ontplooiing heeft het kapita-
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lisme pas in de 19e eeuw bereikt, en hier hebben de vruchten van het zaad der
Hervorming al een zeer bitteren bijsmaak!
Het kapitalisme tracht de productie zoo winstgevend mogelijk te maken. Dit kan
bereikt worden door de prijzen zoo hoog mogelijk te stellen; de concurrentie evenwel
doet zeer spoedig de grens bereiken, zoodat gestreefd wordt naar beperking der
mededinging door protectie en monopolie (trusts en kartels). Meer succes is te
verwachten van vergrooting van den omzet èn door vermeerdering van de productie
èn door uitbreiding van het afzetgebied te bereiken. Uit dit dubbele pogen ontstaat
het gespecialiseerde grootbedrijf, dat zich tot één of enkele artikelen beperkt. Het
intensiever maken van het bedrijf stelt steeds hooger eischen aan bedrijfsleiding en
organisatie en aan de productie- en verkeersmiddelen. Dit heeft ons de geweldige
ontwikkeling en verfijning dier middelen gebracht, waarvoor we het veelgesmade
kapitalisme dankbaar moeten zijn. Ook heeft het kapitalisme getracht de bedrijfskosten
te verminderen. Opnieuw waren technische verbeteringen hiervan het gevolg, maar
voor de levende productiemiddelen, de arbeiders, beteekende het: uitbuiting, loondruk,
overmatige arbeidsduur, vrouwen- en kinderexploitatie, angst voor werkeloosheid,
voor invaliditeit en voor den ouden dag. En de arbeider stond heel lang daartegenover
vrijwel machteloos, omdat hij bezitloos is. Hij is in de macht van het kapitaal
gekomen; zijn onvrijheid verschilt van de oude slavernij slechts dáárdoor, dat hij er
zich door het ‘vrije contract’ vrijwillig in heet te hebben begeven en hij er uit mag
loopen, als het hem belieft en hij kans ziet op andere wijze in zijn behoefte te voorzien.
Voorloopig slechts kan hij door - liefst internationale - aaneensluiting de politieke
macht in handen trachten te krijgen en daarmee ‘de Wet’, want de wet moet hem
vrijmaken, de orde der wet moet de anarchie vervangen, de samenleving meer het
karakter krijgen van een staat en wat minder van een maatschappij. De mensch is in
de georganiseerde samenleving zoowel doel als middel; laat hij het accent vallen op
het eerste dan noemt hij zich liberaal, op het tweede: socialist. (Liberalisme en
socialisme verschillen slechts in accent, ten slotte beoogen zij volmaakt hetzelfde
en nemen zij elkanders idealen over). Het liberalisme eischt, dat de samenleving de
ontplooiing van het individu zoo weinig mogelijk in den weg sta: het verlangt vrijheid
van geweten en denken, bedrijfsvrijheid, onbeperktheid en absolute zekerheid van
den eigendom,
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medezeggenschap voor iedereen in de regeering, wier vorm
constitutioneel-monarchaal of republikeinsch zij en die verantwoording verschuldigd
is; gelijkstelling der sexen, het recht om de opvoeding zijner kinderen naar eigen
keuze te regelen en de ruime gelegenheid om die opvoeding zoo goed en neutraal
mogelijk te doen zijn. Dit alles beteekent: staatsonthouding, de staatsbemoeiing
beperke zich tot het wegnemen van hindernissen en belemmeringen en late met een
‘laissez faire, laissez passer’ alles zooveel mogelijk aan het ‘particulier initiatief’
over.
Wat die bedrijfs- en contractvrijheid voor de massa beteekent, dat weten we; dat
het niet zóó erg is geloopen als Marx in zijn Verelendungstheorie heeft voorspeld is
een magere troost! Aan de praktische waarde van het ‘medezeggenschap’, van het
algemeen kiesrecht gaan we twijfelen, en dat zelfgekozen-opvoeding wil zeggen:
reactionaire opvoeding is duidelijk genoeg. Grootbedrijf en massaproductie zijn een
der machtigste oorzaken geweest voor de expansiepolitiek der staten, die ‘zee willen
zien’, hun ‘plaatsje in de zon willen hebben’ of hoe dat verder heeten mag. Vandaar
het streven naar koloniaal bezit, dienende om het moederland te verrijken òf
onmiddellijk door uitbuiting òf middellijk door vergrooting van het afzetgebied. Dat
bij die expansiepolitiek conflicten en de geweldadige oplossing daarvan niet konden
uitblijven, leert het heden ons bitter genoeg! Of het ons ook zal leeren om dóór den
schijn der idealistische phrasen heen den waren aard dier conflicten te zien?
Hoogwaarschijnlijk zal de toekomst ter zake van hun betrekkelijke onvermijdelijkheid
nog wel eenige harde lessen voor ons bewaren! - Zoo blijkt dan overal het subject temidden van een verwarrende, ordelooze
veelheid aan zichzelf overgelaten, de vrijheid is in bandeloosheid ontaard. En nu
komt het besef, dat vrijheid is zelfbeheersching d.i. zelfbeperking. Men wil na de
toomeloosheid der heerschzucht te hebben ervaren, hare breideling, men wil orde
d.i. synthese, wet en norm, men wil ‘stijl in alle levensuitingen’ (Nietzsche). Een
ommekeer, een Renaissance is bezig zich te voltrekken. De aandacht wordt afgewend
van de veelheid, van het verenkelde en richt zich op de Eenheid. In het denken
openbaart zich dit als een wedergeboorte der wijsbegeerte: de synthetische, de
redelijke zijde van het denken komt weer in eere. Zij is het, die de gegevens der
ervaring - en dan niet uitsluitend die der

Groot Nederland. Jaargang 15

631
zintuigelijke, maar vooral ook die der innerlijke ervaring - door het wetenschappelijk,
verstandelijk, analytisch denken, uiteengedacht, tot een geordend, gecentraliseerd
systeem tracht ineen te denken. En deze taak der wijsbegeerte wordt niet langer als
een der wetenschap onwaardig, onvruchtbaar geknutsel overgelaten aan de
vakphilosophen, maar ter hand genomen door de wetenschapsmannen zèlf; reeds
lang hadden de door hen beoefende vakken hun onderlingen samenhang en eenheid
getoond. Men eischt voor de philosophie een plaats op in de wetenschappelijke
propaedeuse, waaruit zij een halve eeuw geleden als nutteloos werd verbannen; bij
de nieuwe systeemvorming doet zich het gebrek aan wijsgeerige scholing soms danig
gevoelen. Welk wijsgeerig systeem aan de orde zal komen valt moeielijk te zeggen:
het laatste woord, dat ‘Hegel’ luidt, zal vermoedelijk niet onmiddellijk door allen
worden uitgesproken. Waarschijnlijk zullen eerst herleidingen tot een reeks van
kategorieën plaats vinden. Meerder wijsgeerig inzicht zal ons dan hopelijk tegenover
die herleidingen wat meer sceptisch doen staan, dan het geval is geweest tegenover
de simpele leer, dat alles tot aanzijn is gekomen en zich beweegt (het materialisme),
waarvan wij eerst de absolute geldigheid hebben verkondigd, terwijl wij nu veel te
sterk overtuigd zijn van haar betrekkelijkheid, d.i. van haar onhoudbaarheid. Van
elke komende herleiding moeten wij vóóruit begrijpen, dat zij èn absoluut èn
betrekkelijk is. Het panpsychisme schijnt de naaste toekomst te hebben, het zal aan
zijn immanente kritiek zijn eigen dood sterven. Ten slotte komt men bij Hegel terecht,
want Hegel is het Rome, waarheen alle wegen der philosophie leiden!
De godsdienst krijgt ook zijn metaphysisch gehalte terug, er komt weer theologie
in, het dogma, de formuleering van het denken over de religieuze ervaring, wordt
weer gewaardeerd, men begint te gelooven aan de mogelijkheid van een objectief
geldige omschrijving, welke men zoo lang als onmogelijk heeft verworpen. Zeer
kenmerkend voor den ommekeer op religieus gebied is de tegenwoordige strijd om
den ‘historischen Jezus’, een strijd, die ontbranden moest. Het gaat hier allerminst
om een historisch probleem, maar om een religieus, al maakt men gebruik van
historische gegevens en historisch onderzoek. Men gaat weer in Jezus den Christus
zien, het historische in hem is
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daarbij een belemmering. Reeds hebben de modernen, die zoo sterk aan zijn
historiciteit vasthouden, door hem als het voorbeeld van alle menschelijke deugden
en idealen te beschouwen, (hij heet socialist èn anarchist, Protestant èn Katholiek,
pantheist èn Calvinist, antimilitairist èn militaire-tuchtprediker, wereldverzaker èn
wereldhervormer, aristocraat èn democraat, zelfs voorstander van vrouwenkiesrecht
en tegenstander van dubbele moraal) zijn historische persoonlijkheid uitgebreid tot
‘de’ menschheid, tot een symbool. De nieuwere richting neemt dit over, voor haar
is Jezus het symbool voor het Goddelijke der wereld, Zijn leven, sterven en
verheerlijking verbeelden het leven, sterven en verheerlijking van de wereld, die in
al haar zondige eindigheid van het Goddelijke niet verstoken blijft en zij kan niet
aannemen, dat dit symbool ooit zou hebben geleefd, evenmin als zij dat van Adam
kan aannemen, eenvoudig omdat Jezus en Adam nog leven, ‘heden en morgen en in
eeuwigheid’.
In de kunst twee bewegingen: men eischt een vervangen van de individualistische
kunst voor enkelen door een kunst voor allen, en men zoekt naar stijl. De kunst der
‘tachtigers’ bijv., die wel ‘kind van haar tijd’ is, blijkt onvruchtbaar, zij kan geen
‘moeder der toekomst’ worden (Kandinsky) Gestreefd wordt naar een nieuwe kunst,
die in haar scheppingen ‘zoekt naar het evenwicht van de qualitatief hoogste
bevrediging en naar de quantitatief meest algemeene bevrediging’(A. v. Scheltema).
En de kunst moet stijl hebben, die dan ook weer moet zijn een stijl voor allen, een
‘humane stijl’ (A. v. S.). De kunstenaar tracht zijn leiderschap weder te aanvaarden.
Reeds zien wij hoe overal wordt gestreefd naar gestyleerde kunstuitingen en het
schijnt alsof de bouwkunst het eerst zal slagen. De afgeloopen periode heeft nooit
een eigen bouwstijl gekend, zij is de periode der stijlloosheid, die haar heil moest
zoeken in nabootsing. Zoo hebben nabootsing der klassieke vormkunst (Renaissance,
Louis XIV) Neo-Gothiek (Barok, Rococo) en nabootsing-van-nabootsing elkander
afgewisseld, terwijl het fantastische tot het uiterste (Jugend-Stil!) natuurlijk niet heeft
ontbroken. Het spreekt vanzelf, dat bij die nabootsing een hoogen graad van
schoonheid kan worden bereikt, maar ‘kinderen van eigen tijd’ kan zij niet tot aanzijn
brengen. Dat de eerste uitingen van een eigen bouwstijl zich kenmerken door strengen
eenvoud (Berlage), ligt voor de hand, de uitwerking is voor
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lateren. Op andere kunstgebieden geven de stijlpogingen nog al te zeer het beeld van
chaotische verwarring, van struikelen en mistasten; het futurisme is een uitlooper
(en doodlooper) van het anarchisme; het cubisme, dat er lijnrecht tegenover staat,
styleert zóó sterk, dat de inhoud zoek raakt. Van epische kunst valt nog niet veel te
bespeuren.
Op economisch gebied zien wij de anarchie plaats maken voor orde en wet,
productie en distributie worden aan steeds strenger regelen onderworpen en dit komt
allereerst aan de levende productiemiddelen ten goede, ook al zijn de veranderingen
dikwijls meer van verzachtenden dan van principieelen aard. Of het in de naaste
toekomst zóóver zal komen, dat de staat alle productie en distributie, dus ook alle
middelen daartoe, aan zich trekt? De wiskundige zekerheid, waarmee Marx het heeft
durven voorspellen, is ons deel niet meer, de verhoudingen zijn hier zóó ingewikkeld,
de menschelijke wil is als factor zóó onbeduidend, dat elk voorspellen
onwetenschappelijk mag heeten. De tijd zal het leeren!
Mettertijd zal ook de komende eenzijdigheid zich wreken! Op goeden grond kunnen
wij gaan vreezen, dat de opbloei der wijsbegeerte zal voeren tot verwaarloozing van
het wetenschappelijk onderzoek, het ‘oppermanswerk’; dat de herleving van het
dogma leiden zal tot verstikking van den religieuzen inhoud en verkettering; dat de
levende stijl zal verloopen tot doode manier; de staatsbemoeiing het persoonlijk
initiatief zal verlammen, maar we hebben ook goeden grond om te hopen, dat ondanks
alle onvermijdelijke tegenslagen een winstsaldo te boeken zal zijn. Deze hoop en
ook de bekoring van het nieuwe doen ons vóóruitzien en vol verwachting laten wij
ons verder voeren op den levensweg der menschheid.
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Zigeunerliedje
door Mies Kievits.
‘Moeder, waar komt de maan
's Nachts toch vandaan?’
- Vraag het den wind, m'n kind.
‘Moeder, de wind heeft mij
Heel zacht omvangen,
Heeft mij gekust, gekoosd Heet zijn mijn wangen.
O! en de maan was blank,
Bleek-blank daarboven....
Moeder, waar komt de maan
's Nachts toch vandaan?’
- Vraag het den wind, m'n kind.
‘Moeder, de wind is wild
Om mij gevaren,
Heeft dartel los gewoeld
Mijn zwarte haren.
O! en de maan was rood,
Bloedrood daarboven....
Moeder, waar komt de maan
's Nachts toch vandaan?’
- Vraag het den wind, m'n kind.
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‘Moeder, de wind heeft mij
Van zich gestooten,
Heeft met zijn schellen lach
Mij uitgefloten.
O! en de maan was geel,
Dood-geel daarboven....
...........
Moeder, waar komt die maan
Zoo vreemd vandaan?’
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Zigeunerliedje
door Mies Kievits.
Mijn lief had kollen in heur haar gevlochten,
Die samen gloeiden met den blos van haren wang
Mijn lief kon lachen als wij voor haar vochten....
De kollen dansten bij den dans van haren gang.
Wij hoorden saâm 't gelok op zoelen avend
Eens tortels, die zijn gaaike zocht En op mijn mond was hare mond mij lavend,
Als rijpe vrucht: zon-warm en koel van vocht.
De wind heeft slim mijn liefje's hart gevangen,
De kollen, die zij rood-schoon droeg,
Zijn bleek verbloed. - Ik trek door 't bosch en lange
Hoorde ik den wind, die met een tortel loech.
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Verzen
door A.E. van den Tol.
Dit is de waan van dezen nacht...
Dit is de waan van dezen nacht,
Dat ik U zie en met mij weet
In 't onveranderlijke kleed
Dat innigheid U toebedacht.
Wat in der dagen luide leeg
Verhullend rees voor deze waan
Is heerlijk zeker opgegaan
In wat uit diepe inkeer steeg.
Ik zie Uw oogen en Uw mond,
Weer zijt Gij bij mij en bemind
Als 't moeilijk, maar aanhalig kind,
Dat immer dwaalde, maar hervond...
Dat steeds hervindt aan liefdes hart
Een schaduw-koele, zuiv're bron,
Waar 't stille lied zich 't eerst ontspon
Uit de verwringing van de smart.
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Het stille lied dat om ons zong
En nòg met ons is als wij zijn
Zoo ver als nu van 't dagfestijn
En in ons beider harten drong.
Geen stem, geen licht, geen somberheid
Verslaat wat tusschen U en mij
Volgroeid staat midden wiss'lend tij
Van beeld en tijd in eeuwigheid.
Dit is de waan van dezen nacht...
Wat waan is schooner en meer waar,
Dan dat ik in Uw oogen staar
Met zekerheid U toebedacht?
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Als blanke vogels...
Als blanke vogels in de wijde lucht
IJl-kleppend om een lichten toren gaan
In breede kringen en met licht gerucht...
... De toren vast in 't blinkend spel blijft staan:
Een strakke vroomheid in een jong genucht,
Een ernstig priester in een lentelaan
Of tusschen blij glimlachen: diepe zucht:
Zoo doet dit beeld mij thans ons spel verstaan.
Mijn minnen zweeft om Uw gesloten ziel
En stijgt en daalt in 't trillend-ijle licht
Als om een beeld een opgebloeid gedicht.
Toen heel mijn leven tot dit spel verviel
Was ik wel droef, maar heb U niet gevloekt
O! blanke vog'len: zegt mij wat Gij zoekt!
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Aan de Aarde.
Ja, ja, ik heb als knaap U eéns gekust
Mijn Aard' op zondoorwarmde aarde-wangen...
Het was een dag, toen vol van blijde lust
Ik U tot dank in kinderarm wou vangen.
Ik zat in 't gras en wilde even rust
Na vroolijk spel toen welde plots verlangen
Te danken U voor 't heerlijk zijn -; gekust,
Gekust heb ik U toen op aarde-wangen.
Nu kus ik U met nooit-voldane zangen
Mijn Aarde, Moeder van dit vreemde hart
En dank U nog voor dit zoo moeilijk leven;
Ik wil U nòg mijn kinderliefde geven
Nu in de bosschen van Uw vreugd en smart
Ik mìjn weg zoek met rusteloos verlangen.
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Uit ‘Zwakke Dagen’.
Mag ik alleen Uw open rust beleven
O! God, in klaarten van den laten nacht,
Wen waart langs zon-verlaten hemeldreven
Luid'loos de ronde van Uw sterren-wacht?
Kan dan dit hart nooit met Uw zonnen strijden
Langs 't brandend front van Uw fel-gloeiende dag,
Moet het dan immer 't late uur weer beiden
Van Vrede onder de schaduw van Uw vlag?
O, Neem mij op in Uw hoog-strijdb're dagen
Laat mij niet enkel in Uw troosten staan:
'k Wil mèt U door de nieuwe velden jagen,
Met U de Machten van den Tijd verslaan.
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En toch....
'k Wil vrij zijn: vrij! - en van een steile troon
M'n klare blik doen waren over 't dal
Waar menschen naar het vuige dadenloon
Hun armen strekken -: Vrìj zijn en staan: pal!
Mijn koude, sterke, trotsche. zeèkre hoon
Zal zijn: de breede, hardgranieten wal,
Waar-tegen breken - hoort! de doffe toon! Hun laf begeeren en hun woord-gelal.
En tòch draag ik de menschen in mijn hart,
Golft naar hun leed mijn groote liefde heen:
Wreed wrangt diep in me àl hun smart.
O! 'k Voel mij macht'loos, kleiner dan maar één
Te voelen mag, die niet, als ik, verward
Lag in een strijd die niet voor menschen scheen.
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Schipbreuk
door Amelie de Man.
Het duister dichtte onder de zware olmen op het kerkplein. De klok luidde het Ave
Maria. Nadrukkelijk metaalgebons doortrilde de lucht, een lichter getok, dan het
dreunend dringend bonken van de zware bel. Emilia van waar zij zat op den muur
kon haar zien omhoog gaan. De roestige kettingen knarsten, de de klok daalde. Dan
angstig verwacht beukte de slag die op haar hoofd scheen neer te komen. Nu klepten
als spelend de kleinere klokken, dan weer knarsten de kettingen en bonsde
verpletterend die enkele slag. Dorpsvrouwen, een enkele, dan twee te samen, kwamen
aan over het plein, schunnige gedaanten in de schemering, meest oudjes, in donkere
kleeren, gebogen in strompelgang. Voor de kerkdeur bedekten zij zich het hoofd met
den doek, stegen zoo de drie steenen treden op en verdwenen daarbinnen. Enkele
van de zomergasten in stemmig donker mantelcostuum, een sluier over de haren,
een man die zich voor het binnentreden met eerbiedig gebaar het hoofd ontblootte.
Het klokgelui hield op. De klanken golfden trillend door de lucht als in steeds
verwijdende kring, verflauwden langzaam, stierven weg. Uit de kerk klonk het gezang
van de Novena, ter eere van de Madonna.
De bergen in het rond waren langzaam aan 't verduisteren. Van het dal uit kroop
de schemering op, doofde de kleuren in grauw donker, dat hoogerop verdunde, daar
de fijn gegroefde naakte toppen nog stonden in rein violette avondtint. In de lucht
die een naglans had als bleek metaal blonken de eerste sterren. Emilia zag ze flikkeren
als stille verre lichte stipjes, een hier en een ander daar en meer en meer, waarheen
ze keek.
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Onder de boomen was het zeer donker. Een priester liep heen en weer, lang in zijn
zwart kleed, zijn wit kraagje duidelijk in het avondgrauw. Dorpsjongens kwamen
aan, hun kibbelstemmen verstoorden de stilte. Steenen voor zich uit gooiend renden
ze langs Emilia naar den hoek van het terras. Op het straatje onder de muren klonk
het hoefgeklap van een muilezel en de stap van den man die er achter liep. Emilia
zag hoe het dier met zijn last langzaam naar boven kwam, onduidelijk in de
schemering, de donkere gestalte van den man gebogen er naast.
De avondkilte bekroop Emilia. Zij trok de witte golfjersey dichter om zich heen,
stond op en deed eenige passen. De bergen in 't Oosten duisterder weg, als versmeltend
met den avondheuvel. Beneden in 't dal hing een dunne witte dauwsluier. De bosschen
maakten donkere onduidelijke vlekken omlaag en langs de hellingen. Het scheen
donkerder te worden hoe langer zij leek. De warrige huizen van het dorp stonden
grauw in den avond. Uit een schoorsteen steeg blauwe rook op als een dunne rechte
zuil in de stille lucht.
Onder de waranda van het Sporthotel zaten zomergasten, vrolijk stemgeluid klonk
daarvandaan en telkens vrouwenlachen, fel-op, geaffecteerd. Geërgerd wendde Emilia
zich af. Het plein voor de kerk scheen haar nu zoo donker toe dat zij aanvankelijk
niets onderscheidde. De dienst moest afgeloopen zijn, achter elkaar kwamen de
kerkgangers de deur uit en liepen heen over het plein of daalden af langs het straatje
onder de muur. De sacristiedeur ging open, een troep jongens kwam er uit, een voor
een, dadelijk buiten de pet opzettend, dan liepen ze samen heen. Emilia ging naar
die kant om Gino op te wachten die weer als koorknaap dienst had willen doen zooals
bijna iedere avond sinds zij hier buiten waren. Eindelijk kwam hij, een van de laatsten.
Hij wilde heen loopen zonder haar te zien, of voorwendend haar niet te zien, doch
zij riep hem.
- ‘Ga je jas halen, gauw. Ik wacht je hier.’
- ‘Waar gaan we heen?’ vroeg hij voorzichtig.
- ‘Naar de post, en dan wandelen.’
- ‘Maar ik heb het niet koud’, verzekerde hij, om zich de moeite te besparen.
- ‘Ga dadelijk, zonder te redeneeren.’
Hij ging zonder haast, kleine man in zijn linnen jasje, steeds
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met die afgedragen stroohoed op het hoofd. Weer ergerde haar hoe hij in dien gang
- klein-burgerlijk gewichtig - op zijn vader geleek.
Langzaam liep zij voort, het plein op. Door de open kerkdeur keek zij naar binnen
in de halfduistere ruimte, somber en verlaten, waar de kaarsen werden uitgedoofd,
terwijl een man bezig was de stoelen bijeen te pakken. Ongeduldig wendde zij zich
om, of Gino nog niet kwam. Die stond zeker weer te praten. Eeuwige babbelaar!
Ontelbare malen op een dag sprak hij zijn mond voorbij. Daar kwam hij uit het duister
te voorschijn, rustig, met bedaarden stap.
- ‘Kom! Vooruit!’ vermaande zij geërgerd. Zonder zich te haasten voegde hij zich
bij haar, begon dadelijk een uitvoerig verhaal over de kerk, en hoe goed hij zijn dienst
had waargenomen en wat de pastoor had gezegd en wat Don Gatti had gezegd...
- ‘Oefa!’ onderbrak Emilia dit verhaal. ‘Als we hier nog lang blijven, wordt je een
priester!’
Hij glimlachte. - ‘Oh nee!’ zei hij wijs. Dit doe ik maar voor de aardigheid.’
Zij daalden het kerkplein af, naar de rossig primitief verlichte dorpsplaats. Groepen
stonden in het rond, zwarte groepen van pratende mannen, kleurige troepjes
zomergasten vereenigd na de avonddistractie van de aankomst der diligence en het
uitdeelen van de brieven. Voor de deur van den tabaksverkooper zaten mannen
onherkenbaar in het schaduw-licht. Aan den overkant buiten de bar, verlicht door
het schijnsel uit de apotheek, mannen en vrouwen op stoelen langs den muur. Emilia
werd aangesproken door een groote stoere vrouw in een jersey en een wollen muts
op. Een lang meisje, met een wijduitstaande pretentieus gekapte bos onnatuurlijk
blonde haren en een roode mantel aan, mengde zich in het gesprek. Het handelde
natuurlijk over sokken voor de soldaten en wat de beste maten waren, en de
verschillende modellen en de qualiteit en de prijs van de wol.... Deze vrouwen praten
nu eenmaal over niets anders meer. Een preutsch uitziende jonge vrouw met zuurzoet
gezicht, klaagde dat zij gemeend had hier buiten nu eens eindelijk niet meer over
den oorlog te hooren spreken die haar werkelijk te zeer aandeed en hoezeer zij zich
daarin had vergist.... Emilia maakte zich vrij, zocht even Gino die wat verder stond
met een andere jongen, en liep door. Even
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stapte zij het postkantoor binnen, er was niets voor haar, verzekerde de directrice
met een stemmig gelegenheidsglimlachje.
Zij steeg met vluggen tred de eenigszins hellende dorpsstraat op. In het donker,
flauw verlicht door schijnsel uit de enkele winkels en van de schaarsshe lantaarns,
stonden vrouwen te praten. Meisjes lachten, twee of drie te samen, mannen stonden
zwijgend hun pijp te rooken, genietend van de avondrust. Daar kwam Frasina, een
glimlach op het barsch gegroefd goedig oud gezicht. Zij wenschte goedenavond en
liep naast Emilia voort, vroeg hoe het haar ging. Deze was een gewezen kindermeid
van Gino, een oude vertrouwde. Op den toon van moedelooze gelatenheid die haar
gewoon was geworden, vertelde Emilia dat ze niets beter werd. Zij sliep 's nachts
niet en dan dacht en tobde ze maar.... In deze eentonigheid had ze immers niets dat
haar afleidde van de zorgen die haar steeds bezighielden en haar geen rust lieten....
En altijd, altijd die hoofdpijn.... Frasina sprak nu en dan een enkel woord van troost
of instemming, liep naast haar in meewarig zwijgen. Aan het eind van het dorp
gekomen bleef ze staan en nam afscheid. Haar man was moe en wilde vroeg naar
bed.
Alleen liep Emilia voort op den donkeren weg. Guio volgde op eenigen afstand
met een dorpsjongen. Zwart was de vallei links en ondoorgrondelijk. Donker stonden
de bergen tegen den sterrenhemel. Schimmige rijen van wandelaars gingen elkaar
voorbij, zomergasten die hun gewone avondloopje deden. Enkelen groetten Emilia,
dan antwoordde zij met vriendelijk beleefde stembuiging, doorloopend om niet te
worden staande gehouden. Zij onderscheidde aan den weg voor haar uit, zwarte
boschmassaas tegen de bergen, een schemerig lichte vlek van een huis beneden in
de diepte. Een koele wind woei haar in 't gezicht. De handen in de zakken van haar
mantel liep zij steeds verder, nu en dan omkijkend of Gino volgde. Zij was nu de
algemeene avondwandeling voorbij en kwam niemand meer tegen. Verruimd ademde
zij deze vrijheid in.
- ‘Mama!’ riep Gino. ‘Gaan we nog niet terug?’
- ‘Dadelijk!’ antwoordde zij kortaf. Hij kwam dicht bij haar loopen, klagend dat
het hier vervelend was en donker. Al gauw werd haar zwijgen hem te zwaar en begon
hij te praten, zeurend om een antwoord. Met een plotseling gebaar keerde zij om.
Zijn gebabbel hinderde haar, zij gevoelde niet den minsten lust tot praten. Met weerzin
dacht zij aan de avonduren die zij nog had
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door te brengen, straks, als Gino en de meid naar bed zouden zijn.
Zij kwamen terug in het dorp, doorliepen de leege straat, waar nog slechts enkele
wakenden bewogen of stonden te praten in het eenzaam lantaarnschijnsel. Op het
verlaten pleintje was de bar nog verlicht en voor het tabakswinkeltje zaten nog de
gewone avondgasten vereenigd. Een enkele stoel was er al leeg.
Langzaam steeg Emilia de helling op naar het kerkplein. Voor haar uit was dichte
duisternis. Slechts naderend onderscheidde zij de zware stam van den olm in het
midden, de gesloten kerkdeuren, het terras met de boomen. De ramen van de sacristie
waren licht van rosse kaarsenschijn. Vandaar klonk gezang van kooroefening,
jongensstemmen, telkens dezelfde frase, afgebroken en weer hervat.
Voorzichtig, voet voor voet, zocht Emilia haar weg over het ongelijke
keienplaveisel, naar beneden tot voor de deur van hun huisje. Gino klopte bonzend,
bevelend Binnen werd een stoel verschoven, toen klonk Tonia's stap. De deur ging
open, het glundere volle gezicht van de meid met haar zwarte oogen verscheen in
het primitieve schijnsel van een enkele kaars op het groen overdekte tafeltje. Emilia
wenschte goeden avond en liep door, de eetkamer binnen. Op het grove groene
tafelkleed stond een droevig banale petroleumlamp, die een onvriendelijk licht aan
de kamer gaf, niet getemperd door de huiselijkheid van eenig scherm. In een
smakeloos bontkleurige vaas stond een bos veldbloemen, teersierlijk van kleur en
vorm, roerloos in het lamplicht. Emilia legde hoed en mantel op een stoel en zette
zich, het hoofd steunend met beide ellebogen op de tafel, zonder kracht en zonder
moed om zich meer te verroeren. Toen, met een wilsinspanning riep zij Gino toe dat
hij naar bed zou gaan. Zij hoorde hem in de keuken praten tegen Tonia. Nog eens
riep ze, nadrukkelijk, ongeduldig. Nu kwam hij, fluitend, dat het haar pijnlijk door
het hoofd scheen te snijden, liep haar voorbij, de slaapkamer in, waarvan de deur
openstond. Emilia bleef zitten, zonder bestemde gedachten, gedrukt door den last
van haar uitputting en haar neerslachtigheid. Gino riep:
- ‘Mammina! kom je me toedekken?’
Loom stond zij op, ging de slaapkamer binnen, waar het licht uit de eetkamer de
twee witbespreide bedden deed uitkomen, duwde zwijgend de deken vast onder
Gino's matras. Toen kuste zij hem vluchtig en wenschte goedennacht.
- ‘Goedennacht,’ antwoordde hij, en wendde zich om, met
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het gezicht naar den muur. Zij verliet de kamer en sloot de deur.
In de eetkamer bleef zij even besluiteloos staan, het hoofd als leeg, zonder
gedachten of herinnering. Toen nam zij haar breiwerk van het werktafeltje, zette zich
aan de tafel zoodat het schijnsel van de lamp haar handen belichtte en begon te breien.
Dit werd een wollen gordel voor Pippo, haar halfbroer, die aan het front was. Ook
al een ongelukkige, die nergens toe deugde en haar voortdurend in onrust hield door
de angst voor een dolle streek. Hij was in staat te deserteeren om naar Parijs terug
te gaan, zijn eenigste verlangen. Nino, die bang was in een dergelijke zaak gemengd
te worden had haar vorboden eenige betrekking met Pippo te onderhouden. Maar hij
was toch haar broer, en een ongelukkige nog wel, met zijn verwoeste gezondheid al was dit door eigen schuld. Zij schreef en ontving zijn brieven daarom maar in 't
geheim.
Al spoedig keerden haar gedachten terug naar den brief uit Genua dien zij 's
middags had ontvangen. Het ging beslist verkeerd met de zaak. De klanten wilden
niet betalen en de schulden werden dringend en dreigend, Zij zelve had zich reeds
vernederd door om het geld te gaan vragen aan die dames met wie zij vroeger als
gelijke had omgegaan. Dit was te vergeefs geweest. Zij voelde nog den smaad en de
verontwaardiging over die behandeling, als een giftige wond die niet wilde genezen.
De zendingen van de laatste dagen hadden evenmin gevolg gehad. Elke klant aan
wie zij de sedert lang onbetaalde rekening zond, wendde eenige reden voor die een
nieuw uitstel moest rechtvaardigen. Zelfs twee dames van die rijke reedersfamilie
die met den oorlog schatten had verdiend. Nino gaf haar natuurlijk de schuld van
alles, herinnerde haar verbitterd hoe hij haar steeds had aangeraden de zaak voor den
zomer te sluiten en slechts te heropenen als mogelijk in het najaar de omstandigheden
verbeterd mochten zijn. Uit medelijden met de meisjes en vooral met de directrice,
- die afgunstige, ondankbare, hartelooze Madame Elisa, die zij van eenvoudige
huisnaaister directrice van haar ateliers had gemaakt, hoewel zij zonder Emilia's
persoonlijke leiding geen costuum in elkaar kon krijgen, en die nu van haar
afwezigheid gebruik maakte om het salaris op te strijken en haar werk te verzuimen,
- uit medelijden met deze vrouw vooral had zij gemeend de ateliers zooals gewoonlijk
met verminderd personeel te kunnen gaande houden. Gedurende den
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verloopen winter had zij reeds met verlies gewerkt en dit noodlottige seizoen scheen
de catastrophe te zullen beslissen.
Het gaf alles niets. Om met voordeel zulk een zaak te drijven waren vrouwen
noodig als haar zusters, Olga of Maria, uit een ras van handelsmenschen geboren.
Juist zij, de afstammeling van een patricièrsfamilie, als een vreemde, onbegrepene
in het huis van haar tweeden vader opgegroeid, had dit moeten ondernemen? Slecht
pasten hier haar aristocratische ruimheid in geldzaken, haar groote- damesgewoonten,
die er haar dikwijls toe dreven met een voornaam gebaar het verlies op hare zijde te
nemen, vooral tegenover de dames die zij vroeger in diezelfde salons had ontvangen,
eer tegenspoed haar het ernstig besluit had opgedrongen zich in een handelszaak te
steken. Het personeel - zij wist het wel - maakte misbruik van deze edelmoedigheid
die zij gaarne erkend zag als een kenteeken van haar superieure afstamming. Nooit
of zelden sloeg zij een verzoek om voorschot af, hetwelk dan aan 't einde der week
door de begunstìgde gewoonlijk werd vergeten, terwijl Emilia het beneden zich achtte
zich die miserabile vijf of tien francs te herinneren. Niettegenstaande deze
ongeschiktheid voor den handel had zij toch in vroeger jaren goed geld verdiend,
doch dit oorlogsjaar was te zwaar gebleken. Zoolang de zaken goed gingen scheen
ook haar gezondheid zich staande te houden, doch nu tegenspoed kwam leek het wel
alsof zij geheel ineen zakte. Te denken dat zij eens flink en gezond was geweest! Zij
had zich versleten en uitgeput vóór den tijd, zeide de oude huisdokter, die haar van
kind af kende. Altijd in de weer, van 's morgens tot 's avonds, thuis in de ateliers de
meisjes en de directrice contrôleeren, het passen surveilleeren waartoe de laatste zich
onbekwaam had getoond, de klanten ontvangen, uitgaan voor haar eigen belangen
op de ongemakkelijkste uren, wanneer geen dames te verwachten waren, de zorgen
voor de adminestratie - dit alles was te veel voor haar gebleken. Zoolang zij geld
verdiende en haar doel bereikte, scheen het succes haar te bedwelmen, hoewel de
hersenanemie haar verteerde. Met zes en dertig jaren was zij een oude vrouw, met
schaarsche grijze haren - oh, die weelderige zwarte golvende haarmantel van vroeger,
verloren in haar ziekte! - met doffe ingezonken oogen, en een flets gegroefd gezicht.
Dit hield haar niet terug. Zij wenschte voor niemand schoon te zijn, het was alles
voor Gino wat zij deed.
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Toen in het schandaalbankroet van Olga's man haar geld verloren was geraakt, zou
zij misschien uiterst zuinig met man en kind hebben kunnen leven van Nino's
verdiensten. Doch welk een opvoeding had zij Gino kunnen geven met het salaris
van een ambtenaar aan de Marine? Ook dacht zij met weerzin aan de berekingen, de
ontberingen die zij zich zou moeten getroosten. Liever had zij de tradities gevolgd
van het huis waarin zij was opgegroeid en deze zaak overgenomen, eigendom eener
bloedverwante van haar stiefvader.
In het begin deed het haar pijnlijk aan en gevoelde zij spijt telkens wanneer zij
thuis komende op de glazen trapdeur die groote zwarte letters las: Corona Successori
Emilia Berini. Doch deze gevoeligheid sleet langzamerhand eenigszins af. Daarbij
was zij nu bijna onafhankelijk van Nino, wiens salaris diende om de huishuur te
betalen en niet veel meer. Gino had van zijn buitenlandsche gouvernantes Duitsch
leeren spreken en wat Fransch en nu ook al wat Engelsch, een zeldzaamheid onder
de kinderen van de voorname Genueesche families, zoo constateerde zij met trots.
Het was haar wensch dat hij na gepromoveerd te zijn rustig zou kunnen
voortstudeeren, zonder gedwongen te zijn dadelijk in zijn onderhoud te voorzien,
om daarna met zijn verkregen bekwnamheid en de protectie van haar bloedverwanten
een mooie positie te winnen. Dit zou zij doen, zij alleen en daarvoor zou zij werken
tot haar laatste druppel bloed verteerd was.
Doch zelfs dit doel dat alleen haar staande hield, was haar geen vast standpunt,
geen vertroostende hoop om steeds naar op te zien en haar zinkende krachten aan te
versterken. Zij vreesde, zij voorzag teleurstelling. Onwillig om de ernstige gebreken
van haar kind te zien verontrustte haar toch heimelijk wat zij dikwijls niet vermijden
kon op te merken. Zij kon zich niet vleien dat Gino aan haar was gehecht. Hij hield
niet van haar omdat zij hem dwong zijn dagelijksche plichten te vervullen en hem
steeds in den weg stond wanneer hij trachtte in plaats daarvan zijn eigen wil te volgen.
Zij kon niet ontkennen dat de jongen zijn vader meer genegen was dan haar, doch
zij wist met volkomen zekerheid hoe die voorkeur en die schijnbare genegenheid
geheel zouden verdwijnen zoodra de vader zich energiek toonde in plaats van
toegefelijk. Gino hield van niemand. Dadelijk bereid met iedereen, groot of klein,
man of vrouw, arm of rijk een gesprek te beginnen,
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en vriendschap te sluiten, als een gramophone de opinies herhalend die hij over een
genoemde zaak had hooren uiten, won hij zich gemakkelijk de sympathie van
vreemden en maakte den indruk van een vrijmoedig aardig verstandig jongetje.
Hij was een gunsteling van Emilia's vrouwelijke kennissen, van alle zonder
uitzondering. Het beleefde ventje, met zijn aardige bruine oogen, steeds met zijn
hoedje in de hand, voorkomend, nooit verlegen beviel zonder mankeeren aan
getrouwde dames en jonge meisjes, die hem kusten en liefkoosden, hem roemden
tegenover Emilia en haar een gelukkige benijdenswaardige moeder noemden. Hoewel
die lof haar op hetzelfde oogenblik genoegen deed, vond zij er toch spoedig iets
bitters in, daar zij alleen wist hoe onjuist dit oordeel was. Zij alleen kende en vreesde
zijn onbegrensde zelfzucht, zijn harteloosheid, zijn ontoegankelijkheid voor
medelijden met mensch of dier, zijn onverbeterlijke leugenzin. En nog zooveel,
zooveel kleinere gebreken dat zij angstig terugschrok om er zich in te verdiepen.
Ook uiterlijk stelde hij haar droomen te leur. Het mooie kind met de groote donkere
oogen vol verstand en levenslust verdween hoe langer hoe meer. In plaats daarvan
constateerde zij met wanhopige ergenis, met machtelooze verbittering de steeds
toenemende gelijkenis van Gino met zijn vader. Zij zag het in zijn manier van loopen,
in een plotseling gebaar, een gezichtsuitdrukking. Hij had de intonatie, de spreekwijze
van Nino, zelfs die bekrompen gierige oordeelsmanier waar het geldzaken betrof.
Dat kind was niet van haar ras en zou haar nooit begrijpen, haar nooit liefhebben,
nooit apprecieeren. Zooals hij nu zonder een oogenblik te aarzelen zijn ouders groot
verdriet deed om een kwartiertje vroeger te kunnen gaan spelen en in jachtende haast
en verlangen alles in den steek liet en heen rende - zoo zou over een jaar of zes, zeven
niets hem weerhouden wanneer het zijn vermaak gold.
Dit was misschien de eenige trek die zij in hem had gebracht: de verkwistende
niets ontziende, zucht naar vermaak van haar ongelukkigen vader. Zij vergaf ten
volle het haar aangedane kwaad aan den doode dien zij zich zelfs niet herinnerde,
doch wiens nagedachtenis zij vereerde als het eenige wat haar nog bond aan de
kringen waar zij thuis hoorde. Als kind van twee jaar, na den dood van haar vader,
had haar moeder haar meegevoerd uit de deftige armoede van het geruïneerde oude
patriciërs-
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huis in de gemoedelijke welgesteldheid van een koopmanswoning.
Aan Papa Corona dacht Emilia terug met dankbare genegenheid. Nooit - zoomin
in het huiselijk leven als in zijn testament - had de brave man door eenig onderscheid
haar afgezonderd van zijn eigen kinderen. Het was haar moeder die haar meisjesleven
had verbitterd, van haar kinderjaren tot haar trouwdag, het leed wrekend op de dochter
dat de vader haar had aangedaan. Alles werd aan Olga en Maria gegund, mooie
kleeren en liefkozingen en geschenken. Vooral aan Olga, de mooie, die moeders
trotsche wenschen had bevredigd door haar huwelijk met de rijke voorname bankier
Colucci en wier ongeluk haar moeders dood had verhaast. Ten voordeele van de
beide lievelingsdochters - en vooral van Maria, de ongetrouwde -, had de moeder
Emilia nog weten te berooven van haar erfdeel van Papa Corona. Nu had Maria van
de zusters nog het beste lot. Zij was welgesteld achter gebleven met het grootste deel
van de erfenis en nu tevreden, verloofd met een rijke onbeduidende jonge man. Emilia
liet het breiwerk op haar knieën zakken en staarde door den bril voor zich uit. De
stilte beklemde haar op eenmaal.
- ‘Tonia!’ riep zij.
Zij hoorde hoe de meid haar stoel verschoof, opstond en naderkwam. Daar stond
zij in de deuropening, de oogen vreemd en gezwollen van gestoorden slaap.
- ‘Hebt u geroepen, Signora?’
- ‘Je kunt naar bed gaan, Tonia. Hoe laat is het?’
De meid wendde zich om, keek op het keukenklokje.
- ‘Het is kwart voor elf, Signora.’
- ‘Zoo laat al? Ja maar gauw.’
- ‘Hebt u nog iets noodig?’
- ‘Neen, dank je.’ Tonia trad in de keuken terug om haar kaars te halen, wenschte
goeden nacht, ging haar kamertje binnen en sloot de deur.
Emilia streek zich de hand over het voorhoofd en zuchtte. Toen nam zij haar
breiwerk weer op. Zij gevoelde zich moe, doch wist uit ondervinding dat deze schijn
van slaap zou verdwijnen en haar helder hopeloos wakker laten, zoodra zij zich te
bed legde en in het donker de oogen sloot. Daarom bleef zij maar zitten en werkte
voor Pippo om den tijd te korten. Zoodoende ging het slijten van de machine steeds
zijn gang. Zij hield zich staande met koffie.
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Zoodra de prikkel had uitgewerkt en de reactie begon zich te doen gevoelen, nam
zij een nieuwe kop. De anemie had reeds het hart aangetast. Er was nog geen sprake
van hartkwaal, zij wist het, doch om den voortgang van het kwaad tegen te houden
zou een energieke kuur noodig zijn, die haar dwong van iedere werkzaamheid af te
zien. Dit zou de ondergang van haar zaak zijn en er was dus niet aan te denken.
Hoezeer gevoelde zij in haar wanhopige moeheid het gemis van een liefhebbend
wezen die tusschenbeide kwam om haar deze langzame zelfmoord te beletten! Doch
wie bekreunde er zich om? Nino wilde zich niet overtuigen dat zij ernstig ziek was.
Liever dan hun tegenwoordige welgesteldheid herleid te zien tot de misère van zijn
driehonderd francs per maand verkoos hij te gelooven dat het haar aan energie en
goeden wil ontbrak om er zich tegen in te zetten. Hij was tevreden wanneer zij niet
klaagde over moeheid, hoofdpijn of benauwde hartkloppingen, en de zaken vlotten.
Anders toonde hij een norsch gezicht en maakte kregele opmerkingen en verwijten.
Dit was te verklaren, meende zij. Toen hij haar het hof maakte, scheen een huwelijk
met eene van de Corona's een voordeelige zaak, vooral voor hem, de zoon van eerlijke
maar hoogst eenvoudige burgermenschen. Zij had haar wil om hem te trouwen
doorgedreven en den tegenstand van haar moeder overwonnen, omdat zij meende in
hem de genegenheid en den steun te vinden die aan haar, eenzame, steeds hadden
ontbroken, en ook uit verlangen haar moeders huis waar zij zoo ongaarne geduld
werd te verlaten tot elken prijs.
Door het verlies van haar kapitaal in het bankroet van Olga's man, had zij, hoewel
daaraan onschuldig, haar deel van het contract verbroken. Haar zaken moesten er
dus in voorzien dit verlies te herstellen. Het was gemakkelijk te gelooven dat het met
haar ziekte geen ernst was en zonder eenige inspanning van de voordeelen van haar
verdienste te profiteeren. Ondertusschen teerden haar krachten weg, dag bij dag,
maand bij maand. En niemand zou er haar ooit dank voor weten of haar met
medelijdende genegenheid herdenken.
Zij stond op, trad naar het raam en opende het. Alles was donker en stil. Het
kamerschijnsel teekende haar schaduw kolossaal vergroot op het verlichte groen van
den moestuin beneden en de grauw verweerde muur. In het Sporthotel was nog een

Groot Nederland. Jaargang 15

654
enkel raam licht. De straat en het pleintje in de diepte waren verlaten, nauw herkenbaar
in de duisternis. De wind ritselde in de boomen op het kerkplein.
Toen Emilia den volgenden morgen ontwaakte uit haar onrustigen sluimer lag het
bed van Gino leeg met de lakens slordig op zij geworpen. Zij had wel gemerkt, toen
de klokken luidden, hoe hij was opgestaan, zijn kleeren van den stoel had genomen
en zachtjes de kamer was uitgeslopen.
Zij richtte zich overeind, hijgend naar adem in de benauwdheid die het ontwaken
haar onvermijdelijk aanbracht, en die haar den slaap deed vreezen. Toen de aanval
bedaarde, legde zij zich achterover en sloot nog even de oogen.
Gino was naar een begrafenisdienst in de kerk, zoo herinnerde zij zich nu. Hij had
er den vorigen avond opgewonden van gesproken, daar hij er zich veel vermaak van
voorstelde. Zij stond op, waschte en kapte zich, bijna zonder in den spiegel te zien.
Tusschen de latten der blinden door kon zij zien hoe buiten de zon scheen. Zij trok
blouse en rok aan, ging de eetkamer binnen en trad aan het raam. Alles stond feestelijk
in de morgenzonneschijn, de moestuin beneden met zijn omrankte boonestaken en
de grauw afgeschilferde muren die het straatje insloten, de stille volgroene boomen,
de vriendelijke dorpshuizen met hun brokkelige daklijntjes en de groene weiden en
terrassen omhoog langs de helling van den grooten berg waartegen het dorp school
en waar gele graanvelden vierkante vlekken maakten, en de bergen in 't rond met de
koele donkere massaas van hun kastanjebosschen waarin de zonneschijn niet scheen
door te dringen, en hun toppen nog rozig in het jonge licht. Van het kerkplein kwam
galmend plechtig gezang, nu zwakker, dan luid aanzwellend, en bij golven de geur
van wierook.
Emilia deed een jersey aan, nam haar breiwerk op en ging de huisdeur uit, het
straatje af om het kerkplein en die begrafenis te vermijden. Aan den hoek gekomen
daalde zij de trappen af tot op het pleintje waar grassprieten tusschen de keien groeiden
en dat geflankeerd werd door het Sporthotel en een volkomen gelijke gevel met dikke
grauwe muuren, steenen trappen en zuilenterras, vervallen oud-adellijke huizen. Uit
de veranda van het hotel hoorde zij zich roepen: ‘Signora Emilia! Signora Emilia!’
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Het was de stoere dame van den vorigen avond die haar uitnoodigde daar bij haar te
komen werken. Emilia wist dat deze vrouw een zoon aan het front had en verwonderde
zich hoe zij daar zoo rustig kon zitten. Een ontevreden-uitziend slank blond meisje
met terugwijkend voorhoofd en kin stond op om Emilia te begroeten en een oudachtig
man met blozend gezicht en grijzenden knevel werd aan haar voorgesteld als de
cavaliere Calvi. Er werd over de begrafenis gesproken. Het was een jonge vrouw,
verpleegster, die bij haar werk de tering had gekregen en eergisteren gestorven was,
twee en twintig jaar oud. Ieder op zijn beurt droeg eenige woorden bij van
bewondering en medelijden Het blonde meisje stelde voor den stoet te gaan op
wachten op een hoogte langs den straatweg waaraan het kerkhof lag. De stoere vrouw
was dadelijk bereid. Emilia volgde met eenigen weerzin, de cavaliere sloot zich bij
haar aan.
Langzaam stegen zij de nauwe straat op waar zonneschijn nooit doordrong en
walgelijke geuren hingen bij de openingen der donkere winkeltjes, de rauwe lucht
van een slagerij, met stukken vleesch, wreed rood en geel wit van vet, aan groote
haken en de gemengde prikkelend zoutige reuk van een commestibleshandel. De
cavaliere praatte, beleefd babbelzuchtig, vertelde dat hij hier gekomen was om zijn
kleinkind te zien en hoe ongerieflijk en afgelegen hij het dorp vond. Over een
onregelmatige keientrap kwamen zij in een achterstraat, langs vuil armelijke krotten
met verwaarloosde ondoorschijnende ruitjes waar open deuren duistere vervallen
binnenwoningen toonden die stallen leken. Aan den anderen kant waar een zwakke
omheining de helling afsloot, lag de vallei in den zonneschijn. Wit schitterde het
leege stroombed met zijn zongebleekte rotsblokken en reuzenkeien, vroolijk lagen
de verwelkende maisvelden, en het gele graan, de groene weiden, met hier en daar
witte roodgedaakte boerenhuizen. En ertusschen en hoogerop de effengekleurde
bosschen, overal bosschen, met afwisselend licht en schaduw van zonneschijn op
hun loovermassa's als een nauwelijks onderbroken kleed over de berghellingen.
Bergtoppen overal, achter de eerste lagere andere hoogere verder weg, grijze rots,
ruw doorgroefd met diepe voren, uitstekend boven een gordel van donker dennegroen
die in steeds kleinere dunnere vlekken naar boven uitstierf.
Aan het eind van de huisjesrij daalde naar den straatweg een
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zijpad dat de beginnende villareeks afscheidde. Dit was de bedoelde observatiepost,
verklaarde het sluik blonde meisje, hier beneden moest de stoet voorbij komen.
Gedienstig liep de cavaliere met gewild elastischen tred de helling af om uit te zien.
De vrouwen wachtten terwijl hij stond de handen op den rug. Toen wenkte hij met
voldaan gezicht, om aandacht aan te bevelen, en kwam weer naar boven. Nu naderde
uit de verte het langzaam galmend gezang, kwam zoetjes aan nader, werd luider,
duidelijker. Daar kwamen de eersten, kleine meisjes, wit gekleed en wit gesluierd,
die witte bloemen droegen, vrolijke snuitjes die gewichtig keken. Toen koorknapen
grootere en kleinere, in zwarten rok met het witte hemd, elk een dunne witte kaars
in de hand waar bovenop een klein geel vlammetje beefde in het daglicht. Het gezang
klonk luid nu, slepend eentonig. De priesters kwamen zwart en wit gekleed,
blootshoofds, langzaam schrijdend, de gezichten vertrokken bij het zingen, en
daarachter de dragers, in wit kleed met witte puntkap, in hun midden, half boven hen
uitgeheven, de wit overdekte lijkkist die langszaam scheen voort te schuiven. Nog
meer dragers, daarna vrouwen zwart met den witten rand der kap om het gezicht, de
hoofden gebogen, en toen dorpelingen, mannen en vrouwen en kinderen. Ernstig
stonden de gezichten, blootshoofds droegen de mannen kaarsen.
Toen de stoet voorbij was, daalde Emilia met de anderen op den straatweg af, waar
zij staan bleven om na te kijken. Flauw klonk het gezang uit de verte, klein de
voortbewegende figuren in het zonlicht, de witte dragers en de maagdelijk witte
lijkkist. Het beklemde Emilia, al dat wit... Zij dacht aan het kleine dorspkerkhof,
daarboven aan den straatweg, in het vroolijke licht, waar deze zou begraven liggen,
voor altijd...
Terwijl zij de oogen afwendde, bemerkte zij twee vrouwen voor het ijzeren hek
van een villatuin, een oude keukenmeid en een jong kamermeisje, beide turend naar
de begrafenisstoet in de verte, met gretig belangstellende gezichten. Emilia las in de
oogen der oudere vrouw de afkeer gewekt door heimelijken angst voor den dood en
flauwtjes glimlachte zij met droevigen mond om deze dierlijke gehechtheid aan het
leven die haarzelve vreemd was.
Zij keerde met de anderen naar het dorp terug. De straat was vol beweging na de
aankomst der morgendiligence. De gewone zomergasten in pratende groepen stonden
om en in het postkantoor
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en de apotheek in afwachting van hun correspondentie. In een hoek van het pleintje
stond de wagen leeg en afgespannen.
Er werd Emilia een brief overgereikt. Van Nino, zag zij aan het schrift. Onder het
voortloopen maakte zij de enveloppe open en las, het gezicht koel en eenigszins
minachtend. De gewone berichtjes: waar en wat hij gisteren gegeten had en over het
weer, en wie hij ontmoet en wat deze of die gezegd had... Vier zijdjes vol op deze
wijze en goedkoope raad over de zaken en de gewone zelfvoldane verwijten: Ik had
het je wel gezegd! en: Had je maar naar mij geluisterd! En dat hij Zaterdag kwam,
indien er niets onverwachts in den weg trad.
Met een licht schouderophalen vouwde Emilia den brief weer in de enveloppe
terug, vergeefs zag zij naar rechts en links over het kerkplein om Gino te zoeken Die
zou waarschijnlijk laat komen voor het eten.
De huisdeur was open. Bij de keukendeur stond een dame die met Tonia praatte
en nu het hoofd omwendde.
- Olga!’ riep Emilia verbaasd. Zij kuste haar zuster op beide wangen.
- Weet je,’ zei deze, ‘ik ben maar eens gekomen om met je te spreken, want als
we 't niet dadelijk eens worden, zal er niets meer aan te doen zijn.’
Emilia voerde haar mee in de eetkamer, waar de tafel gedekt stond voor het
middagmaal. Zij liet haar zuster hoed en mantel afleggen, en zette zich met haar bij
het raam, vroeg naar Mariuccia en Gigetto... Olga's wangen waren rood van den rit
in de frissche berglucht, haar donkere oogen glansden. Emilia, met iets van afgunstige
spijt, vond haar mooi en nog jong, hoewel er al enkele witte haren zaten in haar
zwarte golvende bandeaux.
Tonia kwam binnen, de eerste schotel dragend die zij in het midden van de tafel
neerzette. Emilia noodigde haar zuster uit tot plaats nemen.
- En Gino?’ vroeg zij, terwijl zij ging zitten.
Tonia, de wangen glimmend rood van het keukenvuur, verontschuldigde zich,
beleefd bescheiden. Zij had hem den heelen morgen niet gezien.
- Daar is hij!’ zei ze plotseling. Rumoerig kwam Gino het voorportaal in, toen de
eetkamer binnen, groette tante Olga met een verwonderden lach, vroeg dadelijk naar
Gigetto,
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en de vogeltjes... Emilia beval hem te zwijgen en kalm te zijn.
Onder het eten praatte Olga voortdurend, luchtend haar opgekropte grieven. Maria
wilde het huis verkoopen, hun oude familiehuis hier in het dorp, dat tot haar erfdeel
behoorde, en scheen bereid het af te staan voor veel minder dan het waard was. Er
waren onderhandelingen gaande met de familie die het voor dezen zomer gehuurd
had. Aan haar beiden en aan Pippo zou zoodoende slechts een klein sommetje
toekomen en dan was het huis voor goed verloren. Emilia moest van haar invloed
als oudste gebruik maken, zoo pleitte zij, om Maria dit plan uit het hoofd te praten.
Pippo was tevreden, die had al een plan klaar om ziekenverlof te vragen zoodra hij
het geld in handen had en het dan aangenaam te verteren.
- ‘Hij is bij me geweest,’ ging zij voort, met verontwaardigd glanzende oogen,
‘met vier en twintig uursverlof van uit Cuneo, eer hij naar het front ging, en ik heb
me geschaamd voor de buren, zoo vuil was hij! Niemand anders ziet er zoo uit!
Dokter Millesie is toch ook onder de wapenen en van 's morgens tot 's avonds druk
bezig met de gewonden in het hospitaal in Sestri Ponente, maar die ziet er altijd zoo
correct uit als 't maar kan.’
Terwijl zij over den dokter sprak zag Emilia in haar gezicht de onderdrukte
ontroering van de vrouw die over haar minnaar spreekt, in die schuldbewuste
afgewende oogen, gericht op de bezige vingers, de angst zich bloot te geven en de
heimelijke hartstocht gewekt door het herdenken. Scherp bespiedde zij het mooie
getroubleerde gezicht dat sprak van liefde en genoten vreugde, en zij werd op nieuw
die pijn van afgunst gewaar. In gedachten zag zij den jongen dokter met zijn
aantrekkelijk gezicht en de donkere ernstige oogen, correct in zijn grijs-groene
luitenantsuniform.
- ‘En van Armando heb je nog altijd geen bericht?’ vroeg zij onwillekeurig.
Olga rukte met de schouders in een driftig minachtend gebaar. De lippen
samengeknepen bleef zij zwijgen.
- ‘Wist ik tenminste maar of ik weduwe ben,’ zei ze eindelijk, alsof ze overluid
dacht. ‘En de kinderen zijn toch niet alleen van mij, ze zijn toch ook van hem, daaraan
zou hij tenminste moeten denken!’
Gino had zwijgend zitten luisteren, met nieuwsgierige aandacht
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het gesprokene in zich opnemend, om het later op eenig zeer ongelegen oogenblik
voor den dag te brengen. Emilia voorzag en vreesde dit, terwijl haar zuster zich
uitsprak, en met ongewone gulheid gaf zij hem verlof tot heengaan toen hij na de
vruchten opstond.
Olga keerde terug tot de questie van het huis, besprak de bizonderheden, zocht
Emila tot handelen te overtuigen, vertelde van haar eigen moeilijkheden die haar
steeds meer bedrongen nu de kinderen grooter werden. Emilia die het verlengde
aan-tafelzitten onderging als een kwelling voor de onrust van haar geprikkelde
uitgeputte zenuwen, antwoordde nog slechts met enkele verstrooide woorden.
Eindelijk stond zij op.
- ‘Blijf je van nacht hier?’ vroeg zij.
Olga verzekerde dat zij met de avonddiligence moest vertrekken daar er anders
niemand was om voor de kinderen te zorgen.
- ‘Laten we Ninì gaan bezoeken,’ stelde Emilia voor. ‘Zij zal blij zijn, je te zien.’
Haar gewone hoofdpijn was door de ongewone drukte van het praten tot een
marteling verergerd die haar telkens bij een heviger pijnaandoening even zachtjes
deed kreunen. Zij gevoelde geen kracht en geen lust om aan verdere besprekingen
deel te nemen, of er zelfs maar naar te luisteren.
Tonia werd uitgezonden om Gino te zoeken. Zij scheen hem in de buurt
aangetroffen te hebben, want spoedig kwam hij binnen met bij voorbaat pruilend
ontevreden gezicht, achterdochtig vragend wat zijn moeder verlangde. Emilia beval
hem zich te wasschen en een ander pak aan te trekken dat zij voor hem zou klaar
leggen. Hij ging brommend zonder luid te durven tegenspreken, liet opzettelijk lang
op zich wachten, totdat Emilia eindelijk de slaapkamer binnenging en hem hielp, in
zenuwachtige drift zijn kleeren terecht rukte, hem onderwijl scherp verwijtend, met
van overspanning onnatuurlijk hooge stem. Als een geslagen hond volgde hij ten
slotte stilletjes achter hen beiden, de oogen dreigend van wrok.
De hemel was effen grijs, hier en daar verdicht tot donkere wolkvlekken. Er hing
in de stille lucht een sombere afwachting van regen. De olmboomen op het kerkplein
stonden roerloos, zonder bladgeritsel, Olga wilde hun huis voorbijgaan. Het stond
aan den rand van een vallei, laatste van een huizenrij. Eenvoudig en ernstig
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zag het eruit, nederig stemmig dorpshuis in vergelijking met de versierde pretentienze
moderne villaas in de laatste jaren gebouwd. Olga bleef staan voor een van de ramen
en keek even naar binnen.
- ‘Te denken, dat anderen daar zullen wonen!’ zei ze onder het voortloopen, de
oogen donker van verontwaardiging. Ook Emilia dacht aan den ouden tijd, aan de
zomers hier doorgebracht, aan haar wenschen, haar leed van vroeger... Zij gevoelde
zich bijna onverschillig voor het oude huis. Zooveel liever dingen had zij immers
verloren, al de illusies die haar het leven waard hadden gemaakt.
Gino werd vooruit gezonden om Ninì te waarschuwen. Olga en Emilia stegen de
donkere trap op, traden door de openstaande deur in de schemerduistere voorkamer
van het ouderwetsche dorpshuis, waar Nini de beiden blij begroetend tegemoetkwam.
- ‘Wij zitten in den tuin’, vertelde zij. ‘Daar is het beter.’
De zusters volgden haar naar buiten. Nini droeg een kleed van zwart en wit
gestreepte voile met korte wijdplooige rok dat vreemd jeugdig aandeed tegen haar
grijsdoorsprenkeld keurig kapsel en scherp gegroefd gezicht, waarin slechts de oogen
jong waren van vroolijke energie en levenslust.
De tuin was een wild ópgegroeid grasveld, afgesloten door een hooge
donkerverweerde omheining. Onder een boom aan het voetpad zaten een eenvoudig
gekleede vrouw met grijze haren en een man achterovergeleund in een vouwstoel.
Beiden stonden op, Emilia herkende de cavaliere Calvi. Ninì stelde voor, handenreiken
en begroetingen volgden, toen namen allen plaats. Emilia en Ninì begonnen te breien,
ook de andere vrouw hervatte haar werk. De cavaliere sprak dadelijk Olga aan,
blijkbaar tevreden met een jonge mooie vrouw te doen te hebben Gino stond in een
hoek van het grasveld, verdiept in de bewondering van een kinderdriewieler, samen
met een kind in blauwgeruite schort, waaronder de stoere bloote beenen uitkwamen,
een forsche jongen met blonde krullen, zijn mooi kindergezicht ernstig en
terughoudend, argwaan in de stoute donkere oogen tegenover den vreemden bezoeker.
Ninì vertelde van een oude versufde vrouw in een van de omstaande huizen, die aan
hallucinaties leed en 's avonds alle buren te samen deed loopen. Emilia bestudeerde
haar ondertusschen. Tien jaar ouder dan zij, was deze vrouw nog jong door
opgewektheid en gezonden levenslust. Hoe geheel anders was zij
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zelve! De oude vrouw die daar zoo stil zat te werken en nu en dan een woord in het
verhaal mengde scheen haar benijdenswaardig van rustige tevredenheid. De cavaliere,
glimlachend en zelfvoldaan hield Olga bezig met een verhaal van zijn jeugdervaringen
op Duitsche handelskantoren. Een van die mannennaturen, dacht zij, die aan het
leven geen hoogere eischen stellen dan een goede tafel en het gezelschap van een
mooie vrouw en die voor geen groot verdriet vatbaar zijn. Waarschijnlijk dacht Olga
ondertusschen aan de jonge dokter... Zij alleen was hopeloos ongelukkig, ziek en
zwak en afgeleefd. Als een ruine zat zij onder deze levende levenslustige menschen.
Uit de lage donkere wolken begonnen zachtjes regendruppels te vallen.
- Maar wij laten ons zoo gauw niet verjagen!’ riep Nini vroolijk. Allen schoven
dichter om den boomstam, waar het loof hen beschutte. De regen hield op, begon
dan weer even. De lucht was effen grauw zonder een lichtplekje dat de zon verraadde.
Uit het naaste huis steeg langzaam vuilgele rook omhoog en bleef dan hangen, de
lucht bezoedelend.
Emilia gevoelde zich tot benauwens toe beklemd. Het was haar als bestond er niets
zoo droevig, zoo troosteloos als deze verwaarloosde tuin ingesloten door die donker
verrotte omheining, en die armoedige vale achtergeveltjes onder de groezelige
regenlucht. De hoofdpijn kwelde haar tot onpasselijkheid. Zij wrokte tegen de
onrechtvaardigheid die haar zoo deed lijden, haar alleen. Zij benijdde zij haatte deze
vroolijke tevreden-onverschillige menschen om haar heen. Als een schipbreukeling
gevoelde zij zich die in het water worstelend om zijn leven zich voelt ondergaan en
zinkend de reddingsboot ziet wegvaren die op hem geen acht slaat.
Eindelijk werd het tijd voor Olga om heen te gaan. Ninì voerde hen door het
tuinpoortje naar een achterpad een kortere weg naar huis. Nadat Olga zich gewasschen
en gekleed had, vergezelde Emilia haar naar het dorpspleintje waar de diligence klaar
stond, omringd door toekijkende mannen Zoodra de wagen heengereden was, keerde
Emilia naar huis terug. Zij had brieven te schrijven, aan haar plaatvervangster in de
zaak en aan nog anderen.
Dit werk hield haar bezig tot etenstijd. Aan tafel zat zij zwijgend, bijna zonder te
eten, vroeg al gauw om haar koffie en stond op. Gino nam vruchten weg van de tafel
en sloop ermee heen.
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Emilia stond voor het open raam en zag uit naar de bergen die nevelig stonden in de
trieste grijze schemering. Over de groene weiden scheen een wittig dampkleed van
vochtigheid gespreid. De kerkklokken begonnen te luiden, hun kinderlijk motief van
vier, vijf tonen geeindigd door een dreunende slag van de groote klok, en dan weer
opnieuw.
Zij hoorde Gino binnenkomen en praten in de keuken, de geur van wierook drong
tot haar door. Zij ging zien. Gino stond in het lange vaalzwarte koorknapengewaad,
het hemd vuilwit en met gescheurde kanten. Hij hield de kettingen van het wierookvat
waarin Tonia bezig was gloeiende kolen te leggen.
- ‘Maar Gino!’ klaagde zij. ‘Sla toch eens een avond over!’
Doch daarna luisterde hij niet.
- ‘Kom je ook, Mama?’ vroeg hij. ‘Je komt nooit, je hebt me nog nooit gezien.’
- ‘Ik weet niet of ik zal komen,’ zei Emilia ontwijkend.
- ‘Jawel, jawel,’ juichte hij opgewonden. ‘Je zult zien hoe goed ik het doe.’
Hij rende heen, onhandig, belet door het lange kleed. Een blauwe geurige
wierookdamp bleef in het portaal en in de keuken achter hem hangen.
Emilia gevoelde zich eenigszins verlicht na haar twee koppen koffie. De hoofdpijn
martelde haar nu niet zoo zeer. Uit nieuwsgierigheid en uit verlangen naar afleiding
besloot zij het Ave Maria te gaan bijwonen. Voor het spiegeltje in de eetkamer zette
zij een hoed op, trok een mantel aan en langzaam, de handen in de zakken, ging zij
heen, het kerkplein op.
De klokken luidden steeds. Nu waren het de kleinere die klepten, dringend en
gejaagd. Zij vertraagden, - nog een paar slagen, - nog een enkele - toen bleef het stil.
Over het schemerdonkere plein naderden de kerkgangers, een ongewone menigte.
Vele zomergasten waren er bij. Zij hield zich wat terug om onopgemerkt te blijven
en trad binnen achter een groep dorpsmeisjes, bleef staan voor de gesloten
middendeuren vanwaar zij de geheele ruimte kon overzien.
In de vertrouwelijke intieme kaarsenschijn was het alsof de kerk onduidelijke
schoonheden en rijkdommen bevatte. Zwaar, donker van schaduw stonden de zuilen
langs het middenschip, fijn lichtte hier en daar metaal op de altaren in de zijkapellen.
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De zoetige bonte kleuren der heiligenbeelden schenen tot teere frescotinten
weggesleten, op de rozige gezichten gaven de schaduwen menschelijke
lijdensuitdrukkingen. Blauw waasde een ijle damp voor het hoofdaltaar waar rij aan
rij stille gele kaarsenvlammetjes lichtten voor het medaillon van de Madonna. Omhoog
verloor zich het middenschip in duisternis.
De priesters kwamen op het altaar, vooraan de pastoor, stijf in glinsterend
goudbrocaat, het hoofd gebogen, te vingertoppen tegen elkaar. De kerk scheen lichter
en levendiger te worden door het bewegen van die kleurige gestalten. Emilia herkende
Gino onder de koorknapen die om het altaar knielden.
De pastoor knielde in het midden, zijn kleine witte tonsuur duidelijk op het zwarte
hoofd. Een gonzen van biddend geprevel steeg op van overal. De dorpsvrouwen
knielden voor de stoelen, zorgvuldig de rokken over beenen en voeten trekkend. Nu
klonk metaalgetink van de kettingen der wierookvaten, blauwe damp steeg op voor
het altaar, wolkte op naar de Madonna bovenaan. De vrouwen stonden op, het zingen
begon. Emilia zag naar die oogen die ernstig geloovig naar het altaar staarden, terwijl
de zang aanzwol in overtuiging, in vereering, in ontroerd loven. Bejaarde vrouwtjes,
de oogen troebel van ouderdom in de vervormde rimpelgezichten. tuurden naar de
Madonna, onafgewend, in extase, al hun heil van daar verwachtend.
Onder den stoeren olm die met zijn knoestige wortels een zitbank rondom zijn stam
vormde, zat Emilia den volgende morgen te werken, in gezelschap van de Fornari's,
moeder en dochter. Zij had dien nacht niet geslapen. Zelfs de medicijn waarvan zij
alleen in den uitersten nood gebruik maakte had haar in geen verdooving kunnen
brengen. Haar hoofd was zwaar, als vermocht zij het niet opgericht te houden en al
haar zenuwen waren uitgeput en pijnlijk gespannen, zoodat de geringste prikkeling
haar hevig deed lijden. Doch als zij zich neerlegde om den slaap te zoeken die zij
boven alles verlangde, dan werd na weinige minuten die roerloosheid haar ondragelijk
en dreef de onrust haar overeind om beweging te zoeken, afleiding, verstrooiïng tot
elken prijs. Wanneer zou zij eindelijk rusten? Hoe lang zou het nog moeten duren?
Kon zij meer doen om het einde te verhaasten?
De Signora Fornari sprak nu en dan. Zij was een knappe donkere
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vrouw met een uitdrukking van welopgevoede zelfvoldaanheid en uiterste
respectabiliteit die de geheele plaats scheen te protegeeren door haar
tegenwoordigheid. De dochter was een spichtig anemisch jong meisje met
geaffecteerde kinderlijke manieren. Van tijd tot tijd stond zij op om haar moeder een
kus te geven, die deze blijken van teederheid beantwoordde met eeen vergoelijkend
glimlachje naar Emilia.
Emilia zag eenigszins spottend deze uitingen aan. Zij had nooit liefkoozingen
ontvangen en wist ze ook niet te geven en deze omhelzingen in 't publiek beschouwde
zij als een vertooning.
- ‘Zij is lang ziek geweest,’ verklaarde de moeder, ‘en daarna is zij aan mij gehecht
gebleven, ze is nog altijd mijn kleintje, niet waar, kind?’
Het meisje zag haar moeder aan en glimlachte wat verlegen.
Daar kwam de pastoor om den hoek van de kerk en naderde om een praatje te
maken. Met een zalvenden glimlach, de donkere oogjes glinsterend achter den bril
nam hij zijn kruisvormig mutsje af en wenschte goeden morgen. De Signora Fornari
ondervroeg hem dadelijk naar den voortgang van zijn werk voor de families der
weeropgeroepen soldaten. Hij vertelde, rad sprekend, in een woordenvloed. Er werd
voor gezorgd dat ieder soldaat van het dorp zijn wollen uitzet kreeg, het werk vlotte
naar wensch, hij was zeer veel verplicht aan de vriendelijke dames die zoo van harte
daartoe bijdroegen en een voorbeeld stelden aan de dorpsvrouwen. Morgen,
Zondagavond, zou de gewone soirée worden gehouden ten voordeele van de
soldatenfamilies. Het manifest was al aangeplakt.
Hij wees naar de kerkgevel waar op een van de deuren een rood-groen-wit omrand
plakkaat uitkwam. Dat bracht gewoonlijk een aardig sommetje op, ging hij voort. Er
werd gezongen gemusiceerd, en voorgedragen. En morgen zouden de jonge dames
driekleurige cocardes verkoopen ten bate van zijn fonds. Daarvan beloofde hij zich
ook veel voordeel. Emilia had zich omgewend naar het straatje waar Gino verschenen
was, een van planken en houten rolletjes geimproviseerd karretje achter zich
aantrekkend, waarop een kleine dorpsjongen zat, een cordaat stevíg kereltje met
lichtblond haar en een glunder lachend bruin verweerd gezicht. Ook de pastoor keerde
zich om en zag glimlachend toe. Toen het karretje voorbij ratelde, vatte hij de kleine
met beide handen
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en hief hem hoog op. Het kind schaterde en spartelde met de plompe beentjes, tot
het weer op het karretje werd neergezet en dit rollend en bolderend over de keien
werd verdergetrokken.
De kerkklok sloeg twaalf uur. De Signora Fornari rolde haar breiwerk op, de
dochter volgde terstond na en beiden stonden op. Ook Emilia rees overeind, keek
nog even waar Gino was gebleven, groette en ging heen, het straatje af, naar huis.
Zij gevoelde geen lust om naar de post te gaan. Als er een brief was van Nino om te
melden dat hij vanavond niet kwam. zou die haar wel bereiken.
Gino die honger scheen te hebben, kwam weldra de huisdeur in trok met ruw
geraas zijn karretje van de stoeptreden naar binnen en tot in een hoek van het
voorportaal.
Aan tafel zat Emilia met de hand onder het hoofd, de oogen half gesloten. Het
licht hinderde haar, het gezicht, de geur van het eten deed haar walgen.
- ‘Ik zal vanavond aan Papa vertellen dat je niet gegeten hebt vandaag en
gisteravond ook niet’, dreigde Gino.
Zij haalde minachtend de schouders op. Het zou niet de eerste maal zijn, dat Gino
de spion speelde en Nino haar vervolgens verweet dat zij haar plicht niet deed. Zij
moest immers zorgen zich in goede conditie te houden om de zaak te voeren!
Na het eten had zij weer zakenbrieven te schrijven, die geen uitstel konden lijden.
Als gewoonlijk gevoelde zij zich na de koffie eenigszins beter. Toen het schrijven
gedaan was, zond zij Tonia met de brieven heen en riep Gino die met zijn karretje
op het kerkplein speelde.
- ‘Kom! We gaan naar het bosch!’
Zonder te antwoorden wendde hij zich om en sprak met zijn kameraad aan wien
hij het karretje even gaf. Toen kwam hij.
- ‘Kan ik zoo meegaan?’ vroeg hij.
Emilia bezag hem even. Het ging wel, vond ze. Ze had ook geen lust zich met zijn
verkleeden te bemoeien. Zij daalde het straatje af, Gino achter haar, in de voorzichtige
terughouding die zijn moeder's tegenwoordigheid meestal over hem bracht. Zij staken
het pleintje over, langs het Sporthotel en volgden den weg die het dorp uit leidde
tusschen kleine kleurig geverfde vilaas met bloementuintjes aan de eene zijde en een
hooge wal van groene velden aan de andere. Voorbij het laatste huis voerde de weg
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door struikgewas en splitste zich dan. Emilia volgde het pad dat naar de verzamelplaats
der zomergasten leidde.
Het was een uitgestrekt hellend grasveld onder zware kastanjeboomen. Een
wagenpad met diepe zandige radergeulen liep door het midden en verloor zich
verderop tusschen de boomstammen, de helling af. Op een open effen zandplek waren
mannen aan het kaatsen, bloodshoofds en in hemdsmouwen. Een stond alleen en
mikte, de bal wegend in zijn hand. De anderen in het rond de handen in de zakken,
zagen aandachtig toe. Onder de boomen, in het gras of op vouwstoeltjes, zaten de
dames in groepen, witte en kleurige vlekken op het groen. Kinderen renden,
schreeuwend bij hun spel.
Even zag Emilia zoekend rond, toen vond zij de stoere vrouw uit het Sporthotel
en het sluikblonde meisje die werkten, op de wortel van een dikstammigen boom
gezeten, en zij voegde zich bij hen.
De stoere vrouw sprak over een dien morgen ontvangen brief van haar zoon aan
het front, die met opgetogen bewondering vertelde van het machtige berglandschap
daar boven op den Carso.
- ‘Oh, de hooge bergen!’ zuchtte Emilia. ‘Hoe graag was ik er dit jaar weer heen
gegaan! Maar de dokter heeft het me streng verboden omdat mijn hart niet in orde
is.’
Zij herdacht La Ruile, waar zij eenige jaren geleden de zomermaanden had
doorgebracht, de gletschers en de sneeuwvelden, de groene dalen met spitse
kerktorentjes, de dennebosschen met zeldzame bloemen, de ongerepte majesteit van
die bergen met hun sneeuwtoppen tegen de reine lucht. En die tocht naar de kleine
St. Bernard, het verrassende meer daarboven, de ontvangst in het klooster, het
avondmaal, en al die honden, waarvan Gino - toen nog zoo klein dat hij nauwelijks
boven de dieren uitstak - er zoo graag een had willen meenemen... Ook Bardonecchia,
haar zomerverblijf van verleden jaar, hoewel minder grootsch, was onvergelijkelijk
veel beter dan hier...
Zij verveelde zich bij het niets-doen, haar werk had zij thuis gelaten. Op een
afgelegen plek niet ver van waar zij zat, graasde een koe en door het heen en weer
bewegen van den kop tinkte voortdurend de schel om den hals van het dier.
Dit geklingel werd haar ondragelijk. Plotseling rees zij overeind. De beide anderen
zagen verwonderd naar haar op.
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- ‘Gaat u al heen?’ vroeg het blonde meisje.
- ‘Ik ga een paar stappen doen,’ zei Emilia op haar lusteloozen toon, onderwijl in
het rond ziende om Gino te zoeken. Zij herkende hem in een kring van jongens en
meisjes die op het gras gezeten met een spel bezig waren, en deed eenige passen
daarheen. Toen bedacht zij zich, wendde zich om en ging het wagenpad af.
De helling daalde steil, zoodat zij weldra van de ruimte boven haar en van de
verspreide menschengroepen niets meer zag en zich alleen vond. Langzaam daalde
zij de ruwe rotstreden af, tusschen groote grijze steenblokken die rondom in het
boschgras stonden. Hier was niemand, geen huis, geen mensch, geen bebouwd veld,
geen teeken van menschenarbeid dan het voor kolenbranders en hun muilezels
uitgehouwen pad.
Hoe lief en troostend was haar de eenzaamheid! Zij leed minder hier alleen in de
stille natuur, in dit rustige licht, gedempt door het loover, in deze boschgeur die zij
gretig inademde. Hoe bitter zou het zijn, straks weer in die hinderlijke wereld te
moeten terugkeeren.
Zij volgde het pad, steeds dalend en wendend nu naar rechts dan naar links.
Ontzachlijke grijze steenblokken, groen beplekt met mos en varens, geleken ruïnes
van overoude reuzengebouwen. Sommige vormden donkere spleten en grotten met
vochtig-groene teere blaadjes van Venushaar in de schemering. Bij een plotselinge
wending om den hoek van een der hooge wanden van het diepe pad, zag Emilia neer
in de groene bebouwde vallei met de glooiende akkers en de boerenhuizen. Vlak
voor haar in de diepte lag het dorre stroombed waar in het midden een smal
watergeultje voortspoelde. Twee wrakke huizen stonden daar eenzaam met op zijde
een groot molenrad. Voor de leege ramen waren brokkelige grijs verweerde stukken
hout vastgespijkerd, de bleekroode pannendaken toonden donkere gaten, Niets roerde
zich daar.
De weg voerde recht daarheen, doch Emilia, om het bosch niet te verlaten volgde
een smaller zijpad naar links, over een vlak gedeelte onder jongere dunnere boomen.
Hier en daar lag de groene stekelbast van een gevallen kastanje in het gras.
Takkebosschen lagen ordelijk opgestapeld rond een kolenbrandershut met
stroowanden waar het licht doorheen scheen en een met mos begroeid pannendak.

Groot Nederland. Jaargang 15

668
Het pad werd smaller, scheen zich te verliezen in het boschgras Emilio aarzelde even,
liep toen recht voor zich uit naar den rand. Hier daalde de bodem in oneffen
vooruitstekende rotsblokken met struiken begroeid, waartusschen de boomen
uitstaken. Beneden lag het stroombed en vormde daar een val waar het watergeultje
snel van de grijswitte en grauwrose steenblokken naar beneden stortte. Een
kromvergroeide boom stond neergebogen naar den waterval. Aan de overzijde rees
een rotsmuur hoog op, de boomen klein bovenop den rand. De zon school achter
grauwe wolken, het licht was stil en somber. Geen vogel, geen levend wezen bewoog,
geen blad ritselde.
Emilia zette zich op een rotsblok en bleef lang zoo. Het was haar als kon zij er
niet toe besluiten zich te bewegen en die plaats te verlaten. Eindelijk stond zij op,
zag nog eens om zich heen en keerde toen terug.
Langzaam volgde zij den weg waarover zij gekomen was, langs de
kolenbrandershut omhoog. Het stijgen viel haar zwaar. Telkens moest zij stilstaan
om adem te halen en te rusten. Eindelijk bereikte zij den top van de rotstrap en zag
voor zich de wijde ruimte van de verzamelplaats. Die was nu verlaten. Twee vrouwen
dreven de koe naar huis, rythmisch tinkte de bel. Emilia zette zich even neer om te
rusten eer zij den tocht naar huis ondernam. De avond was stil en grijs, de vochtige
koelte deed haar huiveren. Bedenkend dat Nino zou kunnen thuiskomen en haar niet
vinden, stond zij op en ging verder, over den steeds stijgenden weg naar het dorp
terug.
Aan de top van het straatje gekomen opende zij even de huisdeur en vroeg of Nino
er al was.
- ‘Nog niet. Signora!’ riep de meid van uit de keuken.
- ‘En Gino?’
- ‘Die is zijn karretje komen halen en weer weggegaan.’
Gerustgesteld zette Emilia zich op den muur van het kerkterras om daar te wachten.
Een nauw merkbare geur van wierook hing in de stille lucht. In een hoek waren
jongens gehurkt rond een rosvonkend knetterend takkenvuurtje. Langzaam steeg de
rook op, breidde zich uit en dreef weg. Uit de kerk kwam een welgesteld gekleede
vrouw die blijkbaar gebiecht had, nam zich den zwarten sluier van het hoofd en ging
heen met bescheiden tred, het hoofd stemmig gebogen. Een andere, den sluier
omslaand, sloop tersluiks naar binnen.
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Daar kwam Nino, een valies in de hand, Gino naast hem. Weer hinderde haar zijn
ongedecideerde raslooze gang. Zij stond op, ging hem langzaam tegemoet. Hij reikte
haar de hand zonder een glimlach op zijn strak gladgezicht dat hem het uiterlijk gaf
van een voor den Zondag gekleede kruidenier of van een huisknecht die vrijaf heeft.
Zonder belangstelling vroeg hij hoe het haar ging.
- ‘Zoo, zoo,’ antwoordde zij, met een zucht.
- ‘Gino is gevallen,’ zei hij eenigszins scherp, met een gebaar naar de met korsten
bedekte knieën van den jongen.
Zij haalde de schouders op. ‘Dat heb ik je immers geschreven,’ zei ze.
- ‘Je hadt hem geen verlof moeten geven om met dat karretje te spelen,’ beweerde
hij pedant. ‘Natuurlijk rent hij dan en valt’.
- ‘Neen, Papa, dat is het niet, ik zal je zeggen hoe het gebeurde,’ begon Gino. Doch
zijn vader beval hem barsch te zwijgen.
Zij traden het huis binnen. Tonia kwam, groette glimlachend en nam het valiesje
over Terwijl Nino zich ging wasschen, overzag Emilia de tafel, lette op, of er niets
ontbrak waarop hij gesteld was.
Gedurende den maaltijd deed zij zich geweld aan en gebruikte iets van iederen
schotel. Nino vertelde van zijn reis, en hoe vol de diligence was op Zaterdagavond.
Hij had nauwelijks plaats gevonden en zijn valiesje steeds op zijn knieên moeten
houden. Om herhaling te vermijden, wou hij morgenavond vertrekken en niet
Maandagmorgenvroeg, zooals de vorige keeren. Gino die zich beschermd voelde
door de nabijheid van zijn vader, praatte mee, vertelde van de soirée morgenavond,
en dat de pastoor hem een vrijkaart had beloofd voor zijn hulp bij het schrijven van
de programma's.
- ‘Ik mag immers gaan, Papa?’ vroeg hij met een gilmlach van zelfvertrouwen.
- Als Mama zegt dat je zoet bent geweest,’ antwoordde zijn vader met een air van
opperste rechter.
Emilia merkte op hoe Nino's burgerlijk voorkomen haar weer hinderde telkens
wanneer zij hem na eenige afwezigheid terugzag. Hoe slecht droeg hij die elegante
en duur betaalde kleeren! Werd dit in hem verergerd door naderende ouderdom, zoo
vroeg zij zich af, of was haar opmerking verscherpt door ontwend zijn? Door ervaring
onderricht vermeden zij beiden in Gino's tegenwoordigheid over zaken te spreken.
Na de vruchten liep Gino al spoedig heen.
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Nino schertste met Tonia die de koffie bracht, beweerde dat zij dik was geworden,
dat de lucht hier haar goed scheen te doen.
- Wat doe je 's avonds?’ vroeg hij aan Emilia.
Zij maakte een moedeloos gebaar. - We doen een wandeling en als Gino naar bed
is, zit ik te werken.’
Hij stond op, liep naar het raam en zag naar buiten.
- Zullen we gaan?’ vroeg hij.
Zij deed hoed en mantel aan. Hij vatte zijn hoed en zwijgend gingen zij de deur
uit.
Zij liepen langs de kerk, daaden af naar het pleintje, waar de gewone menigte
verzameld stond en volgden de dorpstraat. Frasina naderde, met haar goedhartige
glimlach op het grimgeplooid gezicht, om ‘de Signor Nino’ te begroeten, liep even
mee, zijn vragen beantwoordend over haar man en haar kinderen, haar zoon die juist
was opgeroepen. Toen, boscheiden, liet zij hen alleen.
Zooals Emilia voorzien had, begon Nino nu over de zaken. Eerst kalm, wond hij
zich op tot scherpe verwijten, geërgerd door haar eigenzin die niet naar zijn raad had
willen luisteren, geprikkeld door de geringschatting die hij in haar voelde.
Zij antwoordde weinig, liet hem praten volgens haar gewoonte, om daarna toch
te handelen zooals zij verkoos. Zij gevoelde zich in zulk een diepte van
onverschilligheid verzonken dat het was als kon niets haar meer aandoen wat hij zou
zeggen. Niets kon haar meer deren.
- ‘Zullen we omkeeren?’ vroeg hij kort.
Zij stemde toe en zij gingen terug. De maan brak in een stralende lichtkrans
tusschen grauwe lichtdoorschenen wolken uit, verjoeg ze en dreef zegevierend in
een open hemelvlak. De vallei lag in een nevel van maanlicht, waarin de donkere
bosschen ondoorgrondelijk schenen. In de bleeke onzekere schijn verflauwden de
toplijnen der bergen tegen den hemel. Het dorp met zijn schaduwen lag rustig. Wit
rees de kerktoren boven het donkere loof der boomen.
Emilia verwonderde zich over zich zelve. Was zij teleurgesteld? Zij had toch geen
troost of uitkomst verwacht van Nino's komst. Vanwaar kwam haar dit gevoel als
was de laatste hoop zoo juist verloren gegaan? De schipbreukeling, afgemat door
den strijd om het leven, staarde met strakke verwijde oogen naar het onbereikbare
land en weldra zou het water zich voor goed sluiten boven haar hoofd.
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Verzen
door Marie de Rovanno.
Avond in Zeeland.
Als jij hier bij mij was, hier in dit land,
Waar langs de lichte luchten donk're boomen rijen,
Als jij nu bij me was, en hand in hand,
We soms wat zachte dingen zeien,
En samen gingen over breeden dijk,
En over kronk'lig voetpad door het koren,
Saam in ons lichte luchte-rijk,
Ver voor ons uit een zwarte spitse toren,
Als jij nu bij mij was, mijn lief, de lucht
Zou duizendvoudig schooner nog ontbloeien,
De boomen zouden juichend om ons staan,
Het koren met nog goud'ner glansen gloeien,
Heel d'aarde zou met ons ter bruid-loop gaan.
Mijn lief, de dag is om, de nacht is na,
Ik loop alleen door lichte gouden landen,
Waar stil wat donk're boomen eenzaam staan,
Waar roode glanzen op het koren branden;
De dag is om, mijn lief, de nacht is na,
De wind streelt zachtjens langs mijn open handen....
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Vriendschap.
Vriend, als 't donker is en stil,
Kom dan in mijn nauw-verlichte kamer,
Waar een enkle kaars vaagt schemerschijn.
Vriend, we zullen beiden eenzaam zijn
In mijn stille, nauw-verlichte kamer.
Vriend, we zullen beiden eenzaam zijn,
Eenzaam zullen w' enkle woorden zeggen,
Of niet weemoed van ons wijken wil....
Vriend, als 't donker is en stil
Zullen w' enkle droeve woorden zeggen
In den stillen, vagen kaarsenschijn.
Kom dan in mijn nauw-verlichte kamer,
Waar we samen eenzaam zullen zijn.
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Invitation.
Ga met mij naar 't stille land
Waar veel witte bloemen bloeien,
Waar de boomen recht en hoog
Naar den wijden hemel groeien,
Waar de wind zacht fluistrend sust,
Daar is vrede, kalmte, rust....
Ga met mij naar 't stille huis,
Waar twee lieve menschen leven
Die door d' eigen zachte vrêe
Moeden twijflaars sterkte geven....
Daar klinkt 's Zondags klokkengalm,
Daar is 't rustig, vredig, kalm....
Ga met mij naar stillen tuin,
Waar veel oude boomen spreiden
Wijde takken, schermend dicht,
Daar is 't goed, lief, voor ons beiden,
Daar vergeten w' al ons wee,
Daar is ruste, kalmte, vrêe....
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Maanlicht.
Als alles samenbuigt tot vrede en harmonie,
Als langs de wegen stille paren glijden,
Als maanlicht daagsche dingen hoog gaat wijden
Tot nachte-schoonheid, zilvren symphonie...
Als door de blaren 't bleeke licht komt stralen,
En zilverglanzen streelt langs 't matte zand
En droomen toovert in de vert' - in 't land
Rondom veel doode klanken nederdalen.
Veel doode klanken van wat schoon eens was en groot,
En levensblij en vol van zonnegeuren...
En slechts herinn'ring werd al 't blij gebeuren Maar slechts herinn'ring werd ook smart en nood...
Dan zingt ook in mijn ziel een doode symphonie
Van vrede en rust en stil-zijn na lang lijden,
Dan zou ik in die witheid willen glijden,
En mee vergaan in zilvren harmonie.
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Levens-Dilettantisme.
Ik ben al blij,
Als 'k zoo maar los mag gaan
Dwars door de menschen,
Dwars door het leven,
Als ik hen even raak
En soms zij mij,
Als af en toe w' elkaar
Wat lieve dingen geven,
Wat lijfs- en ziele-melodij.
Ik ben al blij,
Als 'k zoo maar stil mag gaan
Langs groene wegen,
Langs veld en wei
En soms wat zon mij warm omstreelt,
En soms wat regen
Zacht ruiz'lend langs mij speelt
In lente-tij.
Ik ben al blij,
Als 'k rustig liggen mag,
Door niets gestoord,
Stil op mijn kamer,
Mijn eigen boeken om mij heen,
Die stil in rij
Te wachten staan op wie ik neem....
En dan niet één
Te kiezen, maar mij vrij
Te laten gaan op spel en grilligheên
Van fantazij!....
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Ik ben al blij,
Als soms een kinderstem,
Een hooge kinderstem kwam zweven
En zoete klanken zei,
Wat zoete klanken in mijn dag
En door mijn droomen
Wist te weven:
Een kleine, zuivre vreugde,
Zoo heel even....
Alleen voor mij.
Ik ben al blij,
Als 't leven mij niets vraagt,
Niets heeft te geven,
Niets groots, niets ergs....
Maar als ik, zonder
Vreugd' of leed,
Zoo maar voorbij
Het leven-zelf mag leven,
Zoo los en vrij....
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Verboden liefde.
We liepen te samen
Door donkere straat
In den nacht;
We lachten en praatten
Bêi druk, - maar heel stil
Heb 'k gewacht.
't Was stil in mijn ziele,
Daar wachtte ik jou
En je woord
Van liefd' en verlangen....
Maar jij praatte steeds
Drukker voort.
Ik heb wel heel stug soms
Je liefde geweerd
Als in haat,
Maar heftig verlangd dan
Terug ook, gesnikt
Om 't ‘te laat’
Je weet niet, dat als ik
Het wreedste je scheen
En je meed,
Ik het felst naar je liefde
Verlangd' en het wildst
Hevigst leed.
Nu liepen we samen
Door donkere straat
In den nacht,
We lachten en praatten
Bêi druk, en vergeefs
Heb 'k gewacht....
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Het laatste woord van het individualisme.
Door Frans Coenen.
Louteringen, door J. van Oudshoorn. W.L. en J. Brusse, Rotterdam, z.j.
Het is wel waarschijnlijk, dat hier of daar de Literaire Critiek dit nieuwste werk van
J. van Oudshoorn voor een ‘pathologisch geval’ verklaard heeft, waarmede zij zich
fatsoenshalve niet wenschte af te geven. Of anders zal zij dit gewis nog hier of daar
doen.... onvriendelijk, gemakkelijk en onderscheidingsloos. Want zoo ergens, dan
kan men hier, aan dìt boek, gewaarworden hoezeer het pathologische kunst beduidt,
als het maar diep wortelt in het wezenlijke van het leven, oftwel perspectieven opent
op de onbekende landen van ons bestaan, dáár, waar het persoonlijke zonder
onderbreking in het Al-eene vervloeit. Zoodra het, in verband met ons gewoon en
nuchter leven van elken dag, dwz. op reëelen bodem, onze gestâge behoefte aan
mystische éénvoeling voldoet, onze altijd gespannen aandacht op klanken uit het
onbewuste weet vast te houden door een dieperen zin te geven aan het gewone vele
en verstrooide, dan is ook het z.g. pathologische in de sfeer van de kunst geheven,
als een eenvoudig middel onder meerdere tot een verheven doel.
Om dan nog dit pathologische op te merken, er bij te blijver stilstaan, als iets in
kunst ongeoorloofds, lijkt doctrinaire onnoozelheid, die het bijkomstige met het
essentieele verwart, vrijwe alleen wijl er een verontschuldiging voor eigen
bekrompenheid noodig was.
Het komt er op stuk van zaken maar op aan, of men ontvankelijk is voor de
onvermoede diepten, de fijne schakeeringen en verrassend contrasten van dit
zieleleven, of men begrijpen en, zij 't ook maar
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ten deele, navoelen kan het leven, dat hier zoo rijk smartelijk wordt uitgeleefd.
Het doet zich voor als een groei en als een compleetheid. Het wil zijn, zoo ik mij
niet vergis, de verantwoording van een menschenleven van de eerste oorzaken af,
die het onvermijdelijk op zijn heillooze baan stelden, en hoe het de schuld was van
een verkeerd en onvoorzien begin, dat hier een alles belovende, fijnbewerktuigde
persoonlijkheid bedorven werd tot er geen redding meer mogelijk was. Zoo, meen
ik, is het verhaal bedoeld, als een aaneengesloten ontwikkelingsgeschiedenis, de
verwording van een jongen mensch onder den invloed en wisselwerking van eigen
natuur en uiterlijke toevalligheden, de ondergang van een hartstochtelijk, phantastisch
en zwak karakter temidden eener nuchtere wereld, die zich om gansch andere dingen
bekommert en over 't geheel weinig aandacht heeft voor het enkele individu.
Zoo doet zich het werk voor, doch het kost moeite er op deze wijze aan te gelooven.
Het laat ons innerlijk vragen in vele, en steeds meerdere, opzichten onbevredigd
naarmate wij vorderen in het verhaal. En dan lijkt er, om te beginnen toch wel een
beetje erg willekeurig oorzaak en gevolg gesteld.
De, naar schrijvers eigen bedoeling, verachtelijke jongen van het tweede hoofdstuk,
heeft zijn moreel verval aan zijn ontwikkeling in het eerste te wijten, moeten wij
aannemen. Er is hier een groei in ‘het booze’. Wie zijn zinnen zoodanig laat
verdwalen, raakt op den duur elk zedelijk hoûvast kwijt en kan nog slechts in strenge
afzondering van de menschen staande blijven. Die vereenzaming is dan tegelijk een
boete, een doorvoering van den kwaden aanvang en een betrekkelijke redding. Indien
de auteur het zoo niet bedoeld heeft, begrijp ik zijn compositie niet... wat natuurlijk
zeer wel mogelijk is. Het essentieële echter is hier, dat wij een zoo eenvoudigen gang
van zaken, zoo ethisch-logisch, weinig aannemelijk achten en aldus geenszins onder
den indruk raken van een onontkoombaar redelijk-zedelijk noodlot. Integendeel,
geprikkeld door het overdrevene en willekeurige in de opstelling van dezen
levensgang, zijn wij allengs geneigd vooral het fanatische van den schrijver op te
letten, zijn romantisch noodlotsgevoel, zijn somberheid, die niet zonder
sentimentaliteit schijnt, en aldus de psychologie in het verhaal met een zeer sceptisch
oog aan te zien. De psychologie van het geheel nl., den groei van
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kind tot man, niet die der afzonderlijke hoofdstukken, waar de overgangen en
schakeeringen van stemming doordringend-waar gegeven zijn. Zoozeer zelfs, dat
hun intensiteit, de complete gaafheid van deze brokken levens, afbreuk doet aan het
geheel, episoden en daarin telkens momenten sterk en onevenredig naar voren
brengend, waardoor dan de herinnering aan het voorafgaande verflauwt en men, als
't ware, een nieuw verhaal begint.
Dat wijst, in verband met het sterk realisme van den schrijver, waarover wij nog
te spreken komen, op iets bij uitstek Hollandsch. De compositie schijnt alweer zijn
zaak niet. Hij gevoelt het bijzondere, het moment, het verenkelde oneindig sterker
en zuiverder dan het geheel van alle momenten, dat den groei maakt. Hij is wezenlijk
een naturalist, ook als hij zielestaten en aandoeningen geeft. En aldus weten we nu
hoe de aard van dit verhaal is, als een felle belichting van telkens een andere zijde
van éénzelfde beeld. En die stemmingsbeelden zijn dan eenvoudig naast elkaar gezet,
met een losse chronologische draad verbonden. Wie het zoo beziet, zal zich niet
teleurgesteld gevoelen, als hij in de opvolgende tien hoofdstukken ongeveer hetzelfde
te hooren krijgt, de gelijke phasen en hoogtepunten van ontwikkeling en verval, alsof
de ziel bij herhaling haar uiterste van groei bereikte en haar einde nabij was.
Maar bovendien leeren ons deze aard en bouw van het verhaal, dat dit naturalisme
eigenlijk lyrisme is, ik bedoel (wat het eenigszins voorgeeft te zijn) niet het zoo
objectief mogelijk geboekstaafd verhaal van iemand anders dan den schrijver, welke
‘iemand anders’ dan in zijn geheel door dien schrijver ware begrepen, als wezenlijk
de belichaming en groei van een gedachte, maar, kortgezegd, zijn het ‘emotie-kralen
aan een snoer geregen’, al heeft voor die enkele, die afzonderlijke emotie's de schrijver
telkens zijn innerlijk tot een uiterlijk beeld gesteld, of het momentphoto's van het
eigen op het levensvlak geprojecteerde Ik waren.
Welk beeld is het nu, dat Van Oudshoorn ons onder zoo verschillende belichting en
uit wisselende verte toont? Het is de mensch met het hartstochtelijk, romantisch
gemoed, de individualist, die zijn zwakke zinnelijke neigingen tot zware zonden
overschat en in dit eene overwonnen, weldra allen strijd als nutteloos opgeeft,
overtuigd dat het deze neigingen alleen zijn, die hem steeds verder van het menschdom
scheiden.
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Begonnen als kind met in zijn hart een groot geluk en zachte verwachting van het
liefdeleven, wordt aan dat teere zieltje met zijn licht aansprekende verbeelding het
enkel zinnelijke al te ruw en ras onthuld, waardoor het gevaar van die snelle
verbeelding voor hem werkelijkheid wordt. En allengs de eenige werkelijkheid. Wat
tenslotte elken verbeeldingskunstenaar overkomt: dat hij, verdiept in een schijnleven,
onvatbaar wordt voor de realiteit en al minder geneigd er in terug te keeren, treft ook
op den duur de menschen met licht ontvlambare zinnen en een sterke verbeelding.
De theorie, om het zoo maar eens uit te drukken, gaat hun allengs boven de practijk
en zij gevoelen dit als iets minderwaardigs, omdat het hun deelneming aan het
werkelijke leven ontzegt. Van daar dan het gevoel van vereenzaming en
verworpenheid, dat juist de groote, rijke gevoelsnaturen het eerst en meest besluipen
komt, omdat zij dieper dan anderen hier de eenzijdigheid van hun individualisme
gevoelen, omdat in hen, sterker dan bij anderen, de behoefte leeft door algeheele
overgave der persoonlijkheid geluk te geven en zelf gelukkig te worden.
En ziedaar dan meteen de vloek, die ganschelijk van zelf, rust op al hetgeen men
‘ontucht’ noemt. Het is, dat bij een uiterlijk vertoon van innigheid en overgave, het
individu uit zich zelf toch niet loskomt en zoo nimmer de eenheid bereikt, die als
geluk beleefd wordt. Want wie zich weggeworpen heeft, die zal behouden worden,
dat geldt in zijn geduchte volstrektheid van alle geslachtsleven. Waar het niet gelukkig
maakt, daar is het er dichtbij rampzalig te maken, als een mislukte poging den ban
van van het persoonlijke te doorbreken, daar waar dit alleen mogelijk is; en wie die
pogingen voortzet, ondergraaft zijn wezen, in zoover het verlangen toeneemt, doch
de vervulling al minder mogelijk wordt.
Sterke gevoelsnaturen gaan dan dit wezensgebrek als een moreele tekortkoming,
als eigen schuld en zonde gevoelen, en hun individualistische zelfoverschatting doet
de rest. Wat in wezen iets onevenredigs is, een gebrek in den groei der persoonlijkheid,
in de gelijdelijkheid der vervloeing van individu tot de eenheid, dat wordt in een
overspannen Ik-bewustzijn tot een misdaad tegen mensch en maatschappij en leidt
tot zelfverachting, wisselend met ijle hoogmoedigheid om het ontzaggelijk bijzondere,
dat de persoonlijkheid in het heelal beteekent.
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De Romantiek, wie deze zielstoestand algemeen en bij uitstek eigen was, heeft er de
meest ontroerende en vaak ook de holst rhetorische klanken voor gevonden, maar
het realisme van Van Oudshoorn, in dienst gesteld van de romantische gezindheid,
maakt voor ons treffend waar, wat wij anders in de taal van vroeger niet meer zouden
gelooven.
Zoo is dit boek ook weer het romantisch verhaal van zonde en schuld in een
moreel-ingerichte wereld, waar zelfs atmosferische dingen, als donder en bliksem,
mede spelen in de menschelijke tragedie. Maar het talent van den schrijver maakt
zulke buitensporigheden tot werkelijkheid en wij gelooven er aan. Want zij zijn hier
niet enkel in een uiterlijk, zwak poëtisch verband opgenomen, als bij de romantici,
doch van binnen uit in het reëele geheven, in een mystische sfeer van eenheid met
het geestelijke, dat alles, ook de aspecten en verschijnselen der natuur, omvat.
Bijvoorbeeld dit begin van het vijfde hoofdstuk....
‘De bekoring van te lezen was verbroken.... Hij staarde op de letters, die woorden
vormden als zelfbeheersching en geluk, maar zag de hopelooze bevangenheid van
het kamertje reeds om zich grauwen. Toch benauwde dit niet zooals het zwarte
dreigement van de in zich zelf verterende avond, waarvan de laaiende opstand tegen
de ondoordringbare zwarte nachtverdooving vurig in hem begon op te schrijnen.
Plots voelde hij zich koortsig eenzaam en durfde niet meer op te zien.
Alvorens aan tafel te gaan zitten had hij nog voor het raam gedraald. De lage
huizen waren al bonkig donker. Voor hem strekte zich een lange straat. Een geul vol
mulle schemer, links in het midden onderbroken door het loom wuivend zwart groen
der uiterste boomen van een aangrenzend park. De rechter gevelrij verspitste zich
toonloos strak tot waar aan het einde de fijn omlijnde silhouette van een ranke kerk
plat-blauw-zwart voor den gloeienden avondhemel opstond. Er smeulde een woeste
brand achter de opwaarts zilverîg-groene lucht, als stond een zondige Stad in volle
vlam. Van den gezichtseinder stak dwars over het glorie-loos in zich verzonken
stratenstuk een ontzaggelijk barspaarsche vederbos tot tegen het zenith op. Kantig
en krachtig de git-zwarte steel, stomp onaanvechtbaar in het wilde vuur der
ziedend-zinkende wolken, verrafelde het nijdig bloedpaars in scherp afbijtende
vlokken tot giftig inktvisch stremsel in het licht-valsch
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kopergroen der diepe luchten. Het kreet als een vervaarlijke oproep door de
noodlottige gloring en hij moest zijn koortsige gelaat aan het doods-gladde venster
drukken en ademloos gluren of het tot een klaterend gevecht van hatelijk-schraal
licht en gluipend paars ontbranden zou. Omhoog echter zetelde in grille afstand van
de schelle tweedracht der beluchting een onheilspellend geteekend duivelsch
roetzwart, dat plots venijnig begon af te zetten, als gedoogde het, met den
overmachtigen steun der vallende nacht, zelfs geen begin van strijd meer. Hij kon
er de oogen niet van afhouden en rekte de hals in ademlooze angst, dat het over de
weerlooze behuizingen neer zou storten. Toen was er van het keienvlak een
kwaadaardig-kokende wervelstorm opgestoken, die rosse stofwolken en schichtig
afval van papier tot voor de gevels op liet warrelen en ongenadig neersloeg. De
gezichtseinder stond in vollen brand van spichtig lekkende vlammen, tot plots in een
lijkachtig zuur-wit blauw licht het nuchtere Stadsbeeld voor een ondeelbaar oogenblik
strak-wezenloos opdoemde, om met een oorverdoovende ratel-rollende donderslag
zwart te worden uitgedoofd. Met de hand voor de oogen was hij in een
alles-verstommende schrik van het venster teruggedeinsd, bleef in een gespannen
luistering nog een wijle aan tafel staan, tot het ritselend neergutsen van een losse
stortbui dezelfde lauwe ontspanning had gebracht als waren de diepe welputten van
zijn beter innerlijk lauw-warm over het dorre oppervlak van zijn verstokte wezen
opgevloeid.
Thans voelde hij zich weder bezonnen, opende het venster op een kier en ging met
afgemeten stappen in het smalle gangetje tusschen het bed en het kleerkastje op en
neer. Hij had reeds gezien hoe de gansche hemel uitzichtsloos dofzwart geworden
was en slaakte een zucht van verlichting, want ook binnen hem bleef geen zweem
van tweestrijd meer.’
Zie hier het fragment, dat ons van allerlei omtrent den schrijver leeren kan.
Allereerst dat hier een nieuwe Hollandsche Realist is opgestaan, die het zoo eindeloos
vaak en door de beste schrijvers behandelde motief van een donderbui een persoonlijk
plastische uitdrukking vermag te geven. Welk eigen accent dan voor een belangrijk
deel hierin bestaat, dat de gezichts-impressie tot innerlijk gevoel wordt, duidelijke
factor in de ontwikkeling van een gemoedsstemming. Met andere woorden: de
beschrijving is niet
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alleen Hollandsch kleurrijk en fel-suggestief, doch zij doet ook, op de manier van
sommige tachtigers, in het psychische mee en kan voor het begrip daarvan niet gemist
worden. Zij is nl. het hoogtepunt van de innerlijke stemming zelf, die vervolgens
zakt en allengs uiteen vloeit in de leegte van een eenzamen avond. Van dit innerlijke
heeft deze uiterlijkheids-beschrijving ook het accent, de hartstochtelijk-onstuimige
woordklank, de forsche soms wat lukrake beelding, het overtuigende, dat in vaak
onnaspeurbare schakeeringen van toon en oneigenlijke beteekenis of enkel in het
rythme van den zin is gelegen.
Want nauwkeurig beschouwd, beteekent die ‘alles-verstommende schrik’ niet iets
zeer bepaalds, zoomin als men dat ‘verstokte wezen’ eigenlijk zuiver definiëeren
kan, al doen zulke uitdrukkingen in het algemeen verband het wonderwel.
Maar dan zegt het fragment ons nog iets, dat typisch is voor het geheele verhaal.
Ik bedoel het gemis aan een logischen gang en zuivere compositie, zelfs het verwarde
van verschillende phasen in de stemming, die hier beschreven wordt.
Want het onweer gaat vooraf aan het stil-zitten-lezen, al wordt het later
geboekstaafd. ‘De bekoring van het lezen is zelfs alweer verbroken. Hij ‘zag de
hopelooze bevangenheid van het kamertje reeds om zich grauwen.’ Dan volgt er:
‘toch benauwde dit niet zoo als het zwarte dreigement van de in zichzelf verterende
avond, waarvan de laaiende opstand tegen de ondoordringbare zwarte nachtverdooving
vurig in hem begon op te schrijnen. Plots voelde hij zich koortsig eenzaam en durfde
niet meer op te zien.’
Vervolgens komt de onweerbeschrijving, die eindigt met een volkomen nacht-zijn.
‘Hij had reeds gezien hoe de gansche hemel uitzichtsloos dofzwart geworden was’....
staat er. Maar hoe dan met dien ‘in zichzelf verterende avond, waarvan de laaiende
opstand.... vurig in hem begon op te schrijnen,’ terwijl het reeds nacht was, toen
Eduard begon te lezen? Klaarblijkelijk was hier de schrijver de chronologie een
beetje kwijt en vergat hij ook, op pag. 103 zijn held beschrijvende als ‘ontnuchterd
en op zijn nagels bijtend....’ dat hij hem op pag. 99 ‘koortsig eenzaam’ verlaten had,
met angst voor het nacht worden, zoodat hij zelfs niet durfde ‘op te zien’.
Ik wijdde hier een beetje over uit, omdat het zoo karakteristiek
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is voor het gansche verhaal en den geheelen schrijver. Het bewijst eens te meer hoe
- om het maar eenvoudig te zeggen - deze in het oogenblik zijner stemming opgaat,
niet uit het geheel der persoonsontwikkeling logisch en nauwgezet de afzonderlijke
momenten ontwikkelend, doch die momenten eenvoudig naast elkander opschrijvend.
Het nadeel van zoo te werken is duidelijk gebleken en doet aan den totaal-indruk
ongetwijfeld veel kwaad, doch het voordeel is dit hartstochtelijk intense, dit zich
volkomen inleven in die moment-verbeeldingen, dat het geweldig zich opdringende,
klaar en scherp overtuigende van het verhaal maakt.
Er gebeurt hier echter ook meer dan de afwikkeling van een zielsziekte, die met
het geslachtelijke verband houdt. Het geldt hier niet enkel een karakter- of, wil men,
ziekte-tragedie. Voortdurend vindt zich het bewustzijn, waarvan verhaald wordt, op
de grens van persoonlijke, dat nog Ik kan heeten en het in 't algemeene vervloeiende,
in een wereld, waar reeds de gewone, conventioneele waarheden en woorden niet
meer gelden en de persoonlijkheid van haar beperking zich niet meer bewust is. Wij
zagen al hoe het onweer buiten als een eigen gemoedsstorm werd opgevat. Hier is
nog een voorbeeld van de wonderlijke en gevaarlijke gemakkelijkheid, waarmee
deze Eduard Verkoren zich in mystische sferen verliest. Het is een beschrijving van
roei-tochten door den kleinen Eduard in zijn vacantie ondernomen.
‘Zich langzaam langs de slonzige achterkanten van de huizen te laten drijven, met
telkens klein menschengedoe in waterig-belichte kamers aan zijn luie kijken
prijsgegeven. En eenmaal op stroom, tusschen de knotwilgen aan de overkant van
de rivier, de smalle band van het lichte schelpenpad, hetzelfde schelpenpad, waar hij
den vorigen Zondag nog aan de hand van zijn oom geloopen had. Dat daar, waar
thans de wind slechts dampig stof opjoeg, de kleine kudde warm en zwart
voorbijgetrokken was. Dat hij er zelf toe behoord had en het toch niet zoo geweten
had als thans. Dat hij er geen oogenblik aan gedacht had van uit een roeiboot op de
rivier gezien te kunnen worden en thans zelf hier in de boot zat, waar het schelpenpad
aan de overzij leeg en verlaten lag. Zoo begon hij onbewust zich van zichzelve los
te wikkelen en tuurde, tuurde, tot hij zich eindelijk aan de overzijde van het water
ontwaarde. Maar was hij dat, de leelijke stakige jongen, bleek en met doorgezakte
knieën.... Neen, neen, en ook hier niet in de boot.’
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Ziehier, hoe al de kleine jongen, die Eduard Verkoren in dit gedeelte van 't verhaal
nog is, toegeeft aan dit gevaarlijk spel van zelfverdubbeling of verwijding, dat alle
romantieken zoo wel kenden en dat, op deze wijze gedreven, allengs noodlottig
wordt. Ook van de plots hoogsteigerende zelftrots na de somberste zelfverachting
geeft dit fragment even later een voorbeeld. ‘De eentonige werkelijkheid van het
lage polderland - staat er - met telkens de eenvoudige belijning van een dikbuikige
molen aan het einde van de zachte glooiïng, zich weerkaatsende in het
licht-gerimpelde water, een langwerpige lage boerenwoning - als uit een
speelgoeddoos daar neergezet onder het krullende geboomte, of een bouwvallige
houten brug met het uren ver wegdrijvende uitzicht der wazige velden, deed hem
dan aldra naar zijn schetsboek grijpen en boeide hem in moeizaam teekenen tot
gelukkigste vergetelheid. En wekte het geklepper van een schichtig opstuivende
eendvogel, het fluiten van een stoomboot, hem tot bewustzijn van het stadje achter
hem, van zijn verwanten, van Simon en Cato, dan moest hij de armen rekken zoo
ongenaakbaar sterk hervond hij zich in zijn immer doordringender eenzaamheid. Hij
ging rechtop in de boot staan en wuifde met de hand het stadje vergoelijkend af....’
Het geluk in de gedragenheid van een doelbewust streven en daardoor het weer
gevaarlijk snel opschietend, overdreven, zelfgevoel, zijn typisch voor dezen labiele...
onevenwichtigheid. Die voortdurende schommeling is eigenlijk het motief van het
gansche verhaal. Geen langzame op- en neergang, maar een gestâge golving is er in
al die tien hoofdstukken, die zich zeer goed ook afzonderlijk lezen laten. Dit is
misschien een voordeel voor de latere bloemlezers, die aldus in staat zullen zijn ook
de vaderlandsche jeugd eenig besef te geven van Van Oudshoorn beeldings- en
gevoelskracht. Men kan dan, met weglating van die sinister-scabreuse gedeelten,
enkel de lieflijke idylle van het begin geven, of dat schoonste hoofdstuk onder alle,
waar humor, diep eenzaamheidsgevoel, levensweemoed en sterk en teeder
aanschouwen, op waarlijk magistrale wijze zijn vereenigd. Ik bedoel hoofdstuk VIII,
als Eduard zoo parmantig in de victoria uitrijdt om het leven op te voeren tot een
dandystische hoogte en hij eindigt in de grauwe werkelijkheid van dat kroegje, waar
de brooze jeugd van het kleine meisje deerniswekkend vergaat. Zoo een stuk rijk
gevoelig en sterk plastisch proza heeft de moderne literatuur niet veel aan te wijzen,
nl. zulk proza dat tegelijk zoo gemoeds- en gedachtevol is.
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En ziehier meteen wat deze prozakunst van die der beste Tachtigers, waarmede zij
toch zooveel overeenkomst heeft, verschillen doet. Gedachten, logische redeneering
en zedelijkheid waren voor V. Deyssel en de zijnen in letterkundige kunst volstrekt
uit den booze. Hun kunst was a-moreel, gelijk zij ook zonder eenige philosophie
was. Dat behoorde zoo bij het nieuwe renaissancistische kunstleven, waarin alleen
voor zinsgewaarwording plaats was en een vurige belangstelling in de wereld der
verschijnselen of der zinnen elke vraag naar het waarom en elke overweging van het
hoe overstemde. Men zag en hoorde en bleef daarbij. In Van Oudshoorn is de geest
echter zeer duidelijk veranderd. Waar de ouderen zelfs niet aan toe kwamen, schijnt
hij van uit gegaan. Het zedelijke is het voor hem het ‘leidmotief’ in het leven van
zijn held; het gevoel van persoonlijke zonde en schuld, zij 't dan ook onder invloed
der omstandigheden, is voor hem weer de hoeksteen voor alle menschelijk leven,
juist zooals het dat was voor de romantici. Het is natuurlijk de vraag niet of wij dat
pleizierig vinden, het dient enkel geconstateerd te worden en in verband gebracht
met het feit, dat alle eenigszins beteekenende werken van jongere schrijvers dezer
laatste jaren een zelfde richting vertoonen. Het moreele en philosophische is weer
een moment geworden in onze prozakunst, zij het dan op andere wijze dan vóór
‘tachtig’. Toen werd er geschreven van een zeker - en dikwijls vrij benauwd - moreel
standpunt uit. Daartegen reageerden toen de Tachtigers door heel geen moraal meer
te erkennen en in 't algemeen elke geestelijke synthese te verwerpen, ten behoeve
eener vooral zintuigelijke beschouwing der bijzondere dingen. Doch dit kon op den
duur niet blijven. Het moest verdwijnen zoodra de felle levenslust en de veelzijdige
gevoeligheid voor werkelijkheidsindrukken afnamen, en zoo bleek uit de latere
romankunst dan weer het besef, dat ook het zedelijke en redelijke mee doen in het
leven en de zoogenaamde ‘wereldvragen’ evengoed voor den kunstenaar bestaan.
Van Oudshoorn is nu in deze nieuwe richting tot het uiterste gegaan. Hij schrijft
weer van een moreel standpunt uit en gaat zelfs veel verder dan de het
gematigd-godsdienstig moreele der litteratuur vóór Tachtig. Zijn zedelijkheid is niet
maar het beperkende, matigende, negatieve element van dìe vroegere letteren, het is
actief en persoonlijk geworden, als het gevoelscentrum zelf waaruit deze kunst
ontstaat en dat zeer globaal te omschrijven is
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als het zonde- en schuldbesef, de moreele verslagenheid, die het gansche romantische
tijdvak heeft beheerscht en waaruit de romanticus soms in God verzoend mocht
opstaan.
Aldus blijkt dan de auteur Van Oudshoorn de zeer curieuse vermenging van een
romantisch gemoed met een realistische levenslust en werkelijkheidsaanschouwing,
zoo sterk, dat zij vaak aan de Van Deysselsche denken doet. Aan de Van Deyssel in
zijn eerste realistische periode namelijk.
En waar nu de realist van Oudshoorn voorloopig het sterkst en belangrijkst schijnt,
in elk geval in die hoedanigheid ons het meest vreugde geeft bij de detailleering van
zijn Eduard Verkoren, die eigenlijk een historisch beschouwden Willem Mertens is,
wil ik deze bespreking eindigen met de aanhaling van nog een enkel fragment: vroege
jeugdherinneringen, in enkele woorden gevat.
‘.... De betoovering van het eerste ontwaken als verre muziek. De blakende
middagzon schuin op de samengedrongen rododendrons. Het grauwe mulle zand,
dan blanke klinkertjes in schaduw en kippengekakel. In der koele kamer effen
verlatenheid dompe kelderlucht. Verlatenheid. Behoedzaam loopen, aangetrokken
door de klare kaatsing van groen en licht in smalle wandspiegel. Voor het allereerst
bevreemd-alleen in een middag te staan. Weer naar buiten in de schaduw voor het
huis. De verre kromming van den dorpsweg met het verweerde uithangbord der
herberg. Daar achter de wereld. Voor het allereerst vermoeden van eigen onaantastbaar
leven. Maar nog de eeuwige beginner en de omringende menschen toonloos oud.
Daarom geen verwondering over de scheiding, die moest vallen. Toen reeds het leven
als begoochelend aan te voelen.
Er was een weide in de buurt van het huis. Eerst ging het door bosch en lag de
weide te schooner in het avondlicht. Tegen het vallen van den avond werden er de
koeien saamgedreven. Het kinken van metaal tegen de houten emmers wekte
bevreemding in de stilte over de landen. Het donkerde al. Klein werd hij opgeheven
tot de ouderen, die op het blauwe latten-hek gezeten bij het melken toekeken. Dit
bleef de zuiverste herinnering zijns levens. Rein-onpersoonlijk en toch doordringend.
Ook thans nog behoefde Eduard slechts aan de donker-verlaten behuizing terug te
denken om de open plek in den zachten avond aan den schemeren woudzoom opnieuw
te zien. De gloedvolle ontroering en
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de teere bevreemding weder aan te voelen. De diepte en kleurige groepeering van
het kleine tafereel met de beesten goedig en de donkere menschen op het
vreemdsoortige latten-hek als een schilderijtje fijn. Ja, bevreemding en ontroering,
die tot teekenen voerden, waren toen in hem gewekt.’
Dit is ontroering en verbeelding in-eenen. En men moet dankbaar zijn voor de
gave van dit nieuwe talent in onze letteren, een reeds krachtig geluid, al klinkt het
nog vaak onduidelijk en bevangen, dat nog winnen kan in klaarheid en macht van
ontroering, maar reeds nu met die twee prozawerken, Willem Mertens en Louteringen,
een zeer bijzondere, geheele eigen-aardige openbaring gegeven heeft van den
Hollandschen geest.
Het is een geest verwant zeer zeker aan Van Looy, van Deyssel, van Oordt, maar
ook, dunkt mij, aan zulke buitenlandsche romantieken, boetvaardige zondaars en
wanhopige opstandigen, als onze litteratuur nooit gekend heeft. Wij zijn nieuwsgierig
hoe zijn ontwikkeling zal zijn.
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Literatuur.
G. Bolkestein, De paedagogiek aan de Nederlandsche universiteiten;
Amsterdam, W. Versluis 1915. Prijs f 0,40.
Dit boekje is wat het zich noemt: een bijdrage tot de Nederlandsche
onderwijsgeschiedenis, doch niet wat het lijkt: een brochure. Men verwacht toch van
een vlugschrift een bewering, een uiteenzetting, geenszins dat de schrijver zich ‘met
opzet’ zal bepalen ‘tot wat geschied en gedaan is’, tot een ‘zuiver historisch overzicht’.
In het Rapport der Staatscommissie tot reorganisatie van het onderwijs wordt gezegd,
dat paedagogische opleiding voor het leeraarsambt tot dusver ten onzent onbekend
was; de heer Bolkestein gaat met de stukken aantoonen, dat de commissie zich vergist.
Er is, lang geleden, in 1827, een rapport uitgebracht door een zekeren Mr. van Ewijck,
en een Koninklijk Besluit uitgevaardigd, tengevolge waarvan de aanstaande
gymnasiumleeraren de kunst van lesgeven hadden behooren te leeren. Maar aangezien
de zorg daarvoor was opgedragen aan de professoren der universiteiten, de meest
absolute en meest onverantwoordelijke machthebbers in ons land, en aangezien ze
zich als rechtgeaarde professoren niet in het minst om lesgeven bekommerden, kwam
er van de zaak niets terecht. Latere pogingen te Amsterdam en te Utrecht mislukten
eveneens. Dat alles is leerzaam en treurig, zooals de meeste leerzame dingen. Maar
hoort het wel in een brochure thuis?
Laten wij ons niet door den schijn bedriegen! De prijs bewijst geenszins dat op
een groot debiet gerekend is. Veertig cent is wel weinig, maar ligt toch niet ver van
het maximum, dat een goed gesalarieerd Nederlander voor zijn boeken besteedt.
Schrijver en uitgever hebben het boekje misschien onder het bereik willen brengen
van hen, die bij de reorganisatie van ons onderwijs betrokken zijn. En daar kan het
voortreffelijk werk doen! Geen gezonder lectuur voor wetgevers en deskundigen dan
dat relaas van de totale mislukking der zwakke pogingen, om aan een van de drie,
volgens de Staatscommissie eigenlijk van zelf sprekende voorwaarden voor goed
onderwijs te voldoen. Men kan wel regelen en bepalen, doch wat geeft het, als de
menschen ontbreken, die tot de uitvoering in staat zijn, als de geest ontbreekt bij hen,
die er van doordrongen behooren te wezen? Men kan wel docenten willen kweeken,
maar wat zal men
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bereiken, als de gymnasiale en burgerschoolautoriteiten niet genoeg belangstelling
in het gymnasiale en burgerschoolonderwijs hebben, om hun inrichtingen voor de
onmisbare praktische oefeningen beschikbaar te stellen?
DR. F.H. FISCHER.

‘De van Beemsters’, Geschiedenis eener Familie, door Gerard van Eckeren.
Gerard van Eckeren is eigenlijk een artiest. - Nu ik deze woorden zoo zie staan, komt
er in mij een aarzeling. Kan men ‘eigenlijk’ een artiest zijn? Men is een artiest of
men is het niet. Toch is hetgeen ik hierboven zei, de directe en dus wel zuivere reflex
in mij, nadat ik de twee deelen van ‘De van Beemsters’ uit heb gelezen, met als
achtergrond het kennen van het andere werk van Gerard van Eckeren. Het eerste
boek dat ik van hem las, was ‘Duistere Machten’. Dit boek vond ik als geheel gaaf,
gaver dan zijn latere romans. Het was een niet door tendenz gekleurde uiting, die in
naturalistische richting veel deed verwachten. Een schets van hem uit dien tijd ‘Fietje's
ergenis’ was in denzelfden geest geschreven. Later is van Eckeren voor mijn gevoel
minder gaaf geworden. Zijn werk kreeg een ‘kleur’ die er bovenop lag. Ik heb er
niets tegen, wanneer een auteur, geloovig Christen zijnde, Christelijk doorvoeld werk
maakt; maar de Christelijkheid moet het werk dragen en niet gedragen worden door
het werk: ze moet er niet bovenop liggen als op een presenteerblad. Ze moet uit het
werk opgeuren. Dit nu doet de godsdienstigheid in de latere romans van van Eckeren
niet; tot groot nadeel van het werk zelf.
Gerard van Eckeren is vóór alles ‘beschrijver’. En als hij beschrijft, is hij artiest.
Dan vindt hij klare taal en zeggende zinnen. Dan zegt hij bij voorbeeld: ‘het water
lokte met zijn koele klokkeling tegen de houten beschoeiïng’, en spreekt van
‘stuntelige karren’ en van ‘de teer-bronzen huid van het water’ dat, door evenaanrakende vliegjes, ‘licht gekwetst, telkens rilde;’ dan zegt hij kortom dingen die
ons direct met intensiteit verplaatsen in of bij 't geen hij aanduidt. Maar als hij
conventioneelvroom- gevoelsleven gaat vertellen van menschen, of zelfs maar als
vooropgesteld ‘gevoel’ wil geven, dan is hij opeens dilettant, want onwaar en dus
zonder intensiteit. Op pagina 23 onder anderen, vind ik: ‘De bruine oogen - dat waren
nog geheel de oogen van Aaltje van den Berg. Als Aaltje je aankijkt, kan je aan niks
leelijks denken, zeiden de vriendinnetjes vroeger op school. En: als moeder je aankijkt,
dan moet je altijd denken aan wat goeds of moois, was 't oordeel van de kinderen
Beemster.’
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Hier geloof ik Van Eckeren niet. Hij gelooft zèlf niet, wat hij daar schrijft en daarom
geloof ik hem niet. Dergelijke oogen bestaan, natuurlijk; maar geen ‘vriendinnetjes’
zeggen zooiets tegen elkaar. Ze voelen 't nu en dan bijna onbewust; maar zeggen?
Dat zou heusch onecht van echtheid zijn. Ook de kinderen Beemster kunnen het
voelen; en 't is mogelijk dat ze blozen, als de bewuste bruine oogen in hun oogen
zien; of dat de blik van hun oogen wankelt in den dan zeker wel zeer zuiveren blik
van Aaltje's oogen; maar dat ze tegen elkaar dit brave-Hendrik-zinnetje zouden
zeggen, lijkt me onmogelijk.
En stel u voor een aanstaande jonge moeder, aangedaan door lenteweelde die ze
om zich heen ziet, zich uitend als volgt: ‘O, Nout, de zomer!’ juichte Aleid. En
zachter, van 't venster zich weer afwendend: ‘Verbeeld je, dat 't kindje vandaag eens
zijn intreë deed: een lentekindje...’
Dit is de allernaarste ‘boekentaal’ uit de onware romantische belletrie van vóór
tachtig. En dit schrijft dezelfde auteur ‘eigenlijk artiest’, die eenige paginaas verder
zegt: ‘De jonge zon gleed tastend langs de grauwe schonken der zijvleugels’ (van
een kasteel); en: ‘Dan, zoo, het hoofdje terzij, het armpje voor de oogjes geklemd,
liep hij langzaam vooruit tot hij tegen 't wachtend lichaam van zijn vader stuitte, en
zich met een verlegen lachje in diens armen vallen liet.’ Ook wat er verder van het
kind, Johannes, gezegd wordt, teekent heel juist en geeft vooral het eigenaardige in
dit kind weer. ‘Het deed eigenlijk nooit veel anders dan zijn blokken, zijn beestjes,
een voor een bedachtzaam opnemen en langzaam ronddraaien in zijn dunne, bleekdoorschijnende vingertjes.’
Opmerkelijk is ook, dat de auteur, zoodra hij bezig is met de conventioneel-vrome
menschen uit zijn roman, die, naar Van Eckeren ons laat hooren ‘de tale Kanaäns’
spreken, zelf ook in een stijven schrijftrant vervalt, in een schrijfwijze zonder
innerlijke beweging. Bij voorbeeld: ‘doch door de financieele débâcle zijns vaders
was dit onmogelijk geworden.’ Soms lijkt 't zelfs, of van Eckeren den draak steekt
met de vromigheid. Als men de volgende regels leest, mòet men dit haast denken.
Van Eckeren laat zijn dominee neerknielen ‘in het donker van zijn studeerkamer;’
en hij laat hem bidden ‘O God, trouwe Vader, Gij die de wegen der menschenkinderen
effent, die ook mijn pad tot hiertoe hebt voorspoedig gemaakt, ik bid U: geef mij de
wijsheid die van boven is in alle ding. Zie of in mij een schadelijke weg is, Vader,
en leid mij op den eeuwigen weg. Om Jezus wil, Amen...’
Dan volgt er op dit toch dunkt me nogal ernstig bedoeld gebed:
‘Toen ging hij naar beneden, pompte zijn fiets op en reed weg.’
Werkelijk, hier moet de lezer toch even glimlachen. Een biddend mensch, namelijk
een mensch die echt bidt, zal toch nog wel even wachten na dit ‘Amen’ voor hij naar
beneden gaat om zijn fiets op te pompen. 't Is
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dan ook werkelijk een opluchting als de kinderen van dominee Van Beemster aan 't
woord komen. 't Eerste gaan van Johannesje naar school is heel aardig. Johannes
leeft; maar hij is ook niet conventioneel. Hij voelt werkelijk, evenals Juut, later. Heel
jammer is weer de spreekwijze waarin Van Eckeren Johannes laat vervallen hier en
daar. Dialoog is niet de kracht van Van Eckeren. Alleen waar hij ruw durft te zijn,
gaat 't weer goed: daar verschijnt ‘spreektaal.’
Het aanzwellen van verzet in Johannes tegen zijn vader, den dominee, is niet
geteekend, niet genoeg tenminste; zoodat de uiting onverwachts en als er-bij-gehaald
aandoet.
Mevrouw Witteveen is een onbegrijpelijke schepping van Van Eckeren. Het is
niet uitgedrukt, wat hij met haar wil, noch wat zij in het boek noodig heeft. Zij is
niet gaan leven en oefent als bijfiguur geen invloed uit op de hoofdpersonen. Van
haar zou een op zichzelf staand schetsje niet onbeduidend hoeven te zijn. Zij zou tot
een tragische figuur kunnen worden. Zooals de auteur haar heeft laten blijven: een
uiterlijkheid waar we tegenaan zien, vind ik haar aanwezigheid in het boek overbodig;
hoewel het bezoek van Johannes bij haar, als zij geldgebrek heeft, wel aardig is,
aardig máár... onnatuurlijk; want ze moet toch allicht eens bang zijn, dat Johannes
haar vertrouwelijke mededeelingen bij zich thuis zal vertellen.
Het geheele tweede deel doet aan, alsof 't uit aan elkaar geregen fragmenten bestaat.
Dat dagboek plotseling van Johannes, waar de roman ook mee eindigt, is een
goedkoope manier om de psychologie van Johannes duidelijk te maken. ‘De
geschiedenis eener Familie’ moet niet eindigen met de eenzijdige woorden uit een
dagboek van een der leden dier familie over zichzelf.
En tòch... is Gerard van Eckeren ‘eigenlijk’ een artiest. In den roman cursiveert
hij een paar maal zinnen die aantoonen dat hij in staat is de Eeuwigheid der dingen
geestelijk aan te voelen. Deze cursieve zinnen zijn zoo treffend, dat de lezer even
opgeheven wordt in 't bovenzinnelijke. De gevoelige lezer tenminste: de lezer die
op den hoogsten top van zijn gevoelsintelligentie soms even weet, dat er een Waarheid
is boven allen Waan uit.
En niet alleen om de vele klare en juistzeggende dingen noch enkel om die
gecursiveerde zinnen vind ik Van Eckeren ‘eigenlijk’ een artiest. 't Is ook om iets
onzegbaars, in dezen roman bewasemd door slordigheid en subjectiviteit, maar dat
toch telkens even doorbreekt als 't stralend staal van een wapen verborgen achter een
gescheurde en gelapte jas
Ik zou willen dat Gerard van Eckeren die jas uitdeed!
MARIE METZ-KONING.
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Buitenlandsche literatuur.
Henri Barbusse, Le Feu. Paris, E. Flammarion, 1916.
Men weet welk groot succes Le Feu heeft behaald: er werden, naar men meldt, reeds
meer dan honderd vijftigduizend exemplaren verkocht De reden van dit succes,
waaraan de literaire waarde geheel vreemd is zal, hoop ik, na eene korte ontleding
van den geest van het boek duidelijk blijken. Sommigen hebben beweerd dat Le Feu
een literair meesterwerk anderen dat het eene edele daad was. Neen, Le Feu is geen
meesterwerk ofwel heeft dit woord zijn oude beteekenis verloren; het is zelfs, van
ui een literair standpunt, geen goed boek: het mist compositie en stijl, he mist geest
en gevoel.
Op het omslag van Le Feu staat te lezen dat het een roman is. Ik wil geen oogenblik
stilstaan bij het onkiesche vermoeden dat die benaming een uitgeverstrucje is om
den verkoop te bevorderen, en neem dus aan dat de heer Barbusse waarlijk overtuigd
is dat hij een roman heeft ge schreven. In werkelijkheid is dit boek niets anders dan
eene serie schetsen die geen noodzakelijk verband met elkaar hebben, waarvan men
er een groot aantal kan wegdenken, en die alle in eene andere volgorde dan die waarin
de schrijver ze plaatste kunnen gelezen worden, zonder dat e iets van wat de
betrekkelijke waarde van het boek uitmaakt verloren gaat Ik weet wel dat de schrijver
zich op bekende voorbeelden kan beroepen maar dat men een werk, hetwelk zulk
een totaal gebrek aan compositie ver toont, nu nog een roman durft te noemen - spijts
de sterke reactie de laatste jaren tegen eene dergelijke opvatting - bewijst welke
verwarring er nog heerscht omtrent de meest eenvoudige begrippen,
Het doel van den heer Barbusse is geweest: een zoo volledig mogelijk beeld te
geven van het leven eener escouade in den oorlog. Dit heeft hi gedaan op de oude
realistische wijze met een overvloed van détails en beschrijvingen. Hij heeft er
blijkbaar niet kunnen toe besluiten een typischen keus te doen tusschen al zijne
notities en daarvan een deel op te offeren De verouderde opvatting, dat eene
opeenstapeling van bijzonderheden bij den lezer den juisten indruk moet wekken
van de geweldige gebeurtenis die een schrijver wil voorstellen, is nog de zijne; geen
enkel détail word
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ons bespaard, en die zucht naar volledigheid, dien men op elke bladzijde voelt, maakt
zijn boek op vele plaatsen zwaar en vervelend. Des te meer dat de stijl van den heer
Barbusse ons maar zelden om zijne specifieke hoedanigheden interesseert; hij is vaak
van eene geforceerde artisticiteit, meestal vol stoplappen en verkeerd gebruikte
beelden, en, als hij gevoelig wil zijn, steeds rhetorisch.
De soldaten die de heer Barbusse beschrijft zijn boeren en werklui: ‘pas de
profession libérale parmi ceux qui m'entourent.’ Het grootste deel van Le Feu bestaat
uit de conversatie van deze ‘poilus’ en die is lang niet altijd even interessant. Ten
eerste, omdat allen in denzelfden toon praten; de woorden van den eenen kunnen
even goed gezegd worden door een anderen. Er spreekt uit die zinnen geen persoonlijk
karakter, zooals men wel verwachten mag van een romancier die ons zijne helden
wil leeren kennen door hunne conversatie. Ten tweede, spreekt vaak de heer Barbusse
door hun mond, wat in een werk, dat geheel volgens de naturalistische methode is
geschreven, een vreemden en dikwijls belachelijken indruk maakt. Dit is bijzonder
hinderlijk in het laatste hoofdstuk. Nadat de schrijver ons zijne helden beschreven
heeft in al de omstandigheden van hun tragisch bestaan: in de loopgraven, in de
achterhoede, in de roode-kruis-inrichting, in het gevecht, in het geweld van het
bombardement, laat hij hen, in dat laatste hoofdstuk, als het ware hunne indrukken
verzamelen en discusseeren over de oorlogsdoeleinden en over de toekomst. Niet
het feit dat, na een vreeselijken strijd, die afgematte mannen, die zoo vermoeid zijn
dat zij haast in den modder in slaap vallen, plots een eindeloos gesprek beginnen
over de sociale beteekenis van den oorlog, moet ons bovenmate verwonderen; zulke
wrekende inconsequenties komen meer voor bij naturalistische schrijvers die met
alle geweld een effekt willen bereiken. Maar wat boven alles merkwaardig is, dat is
de taal welke deze soldaten beginnen te spreken. Elk woord klinkt hier valsch. Zij
worden literair als de heer Barbusse, diepzinnig en wijsgeerig als een
half-intellectueele anarchist, sentimenteel als een feuilletonnist. Wat is er dan gebeurd?
Wat heeft deze menschen zoozeer veranderd, en van die onontwikkelde boeren en
arbeiders, van die goede, zij het dan wel eens mopperende soldaten, apostelen gemaakt
van vaag-humanitaire theorieën? De reden van die verandering - gesteld dat zij
mogelijk weze - heeft de schrijver ons niet gegeven. Zij is deze: de heer Barbusse
heeft een pakkend slot willen maken aan zijn boek. Daarom is elke zin van die laatste
dialogen op effekt berekend. Waar de auteur zelf aan het woord is doet hij zijn uiterste
best om, door het gebruik van allerlei groote woorden zonder zin en duistere
symbolische uitdrukkingen, dat effekt nog te verhoogen. Lees b.v. deze regels die
gevolgd zijn door de onvermijdelijke drie-sterretjes: ‘Et l'échappé de la tourmente,
à quatre pattes
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sur le cambouis du sol, leva sa face de lépreux et regarda devant lui, dans l'infini,
avec avidité. Il regardait, il regardait. Il essayait d'ouvrir les portes du ciel.’ Herkent
men hierin niet de romantische hand van den naturalist Zola, die ook zoo graag
goochelde, aan het slot zijner hoofdstukken, met groote holle woorden?
Hoe groot mijne literaire bezwaren tegen Le Feu ook mogen wezen, zij zijn niet
zoo onoverwinnelijk als het wantrouwen dat mij de geest van dit boek inboezemt.
Men heeft beweerd dat het boek van den heer Barbusse een goed en nobel werk is,
omdat het den lezer de soldaten aan het front leert kennen in hunne ware gedaante
en hem dwingt tot bewondering voor hun moed en tot medelijden voor hunne
bovenmenschelijke ellende. Ik geloof wel - ofschoon elke regel van dit
onverkwikkelijke laatste hoofdstuk mij aanzet er aan te twijfelen - dat dit de bedoeling
van den schrijver is geweest; maar zijne eenzijdigheid en kortzichtigheid hebben
hem belet dat doel te bereiken. Men mag het boek van den heer Barbusse niet
beschouwen als een getrouw beeld van het fransche leger, wat allicht een groot aantal
lezers doen zullen. In de eerste plaats daarom niet, omdat het werk van den heer
Barbusse niet objectief is Het pleit niet voor de objectiviteit van den auteur die zelf
soldaat is dat hij, een volledig beeld willende geven van den franschen soldaat in
dezen oorlog, alleen een paar ongeletterde boeren beschrijft en verzuimt een enkelen
officier ten tooneele te voeren. Zijn deze misschien niet heldhaftig genoeg, of te
intellectueel? En moet ik hier de getuigenis inroepen van een Psichari of een Péguy
en van duizend andere glorieuze dooden? Het pleit niet voor de objectiviteit van den
auteur dat hij van dit ellendige oorlogsleven alleen de meest sombere, troostelooze
en bloedige dagen beschrijft, zonder ooit zelfs met één enkel woord te gewagen van
de zonnige en blijde uren, die, zoo zij niet talrijk zijn in het bestaan van den ‘poilu’,
toch wel eens voorkomen, zooals blijkt uit het enorme aanta oorlogsdagboeken die
tot nog toe verschenen. Waarom heerschen in Le Feu alleen de storm, de duisternis,
de regen en de mist, en waarom zijn er de gloed der zon en de glimlach van den
blauwen hemel voor altijd van de aarde verbannen?
Niet ìk vraag den schrijver dat hij een werk zou leveren van zuivere objectiviteit;
zijn eigen princiepen van naturalistisch verteller zijn het die hem daartoe verplichten.
In een werk dat zulke grootsche tragedie to onderwerp heeft en zulk bovenmenschelijk
lijden verwacht men geen literaire trucs; toch vraagt men zich af of de schrijver door
zijne sombere eenzijdigheid den zwarten, troosteloozen indruk van sommige scènes
niet heeft willen verhoogen. Het is echter zeer goed mogelijk dat de hee Barbusse,
die zich in een vorigen roman, L'Enfer, een pessimist betoonde die het leven en de
liefde haat, niets anders ziet dan de sombere zijde
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der gebeurtenissen en dat hij dus op zijne manier rechtzinnig is geweest. Maar dan
was hij den man niet om het leven dezer eenvoudige helden te beschrijven van wie
hij bij duizenden lezers een verkeerden voorstelling wekt. Men vergelijke slechts
wat een eenvoudig man en een goed soldaat, wiens geest en gevoel niet aan
literatuurziekte leden, de sergeant Bourgogne die onder Napoleon streed, heeft
geschreven, en welken overweldigenden indruk zijne Mémoires maken, die niets
anders zijn dan de naïeve getuigenis van een eerlijk man.
Dat de schrijver het heeft gewild of niet, Le Feu is melodramatisch. Dat is de reden
van zijn succes.

G. Duhamel, Vie des Martyrs. Paris. Mercure de France 1917.
G. Duhamel behoort tot eene gansch andere literaire richting. De verzenbundels die
hij publiceerde toonen zijne verwantschap aan met die jongere letterkundigen die
zich, onder leiding van Jules Romains, de unanimisten noemen. Walt Whitman en
Emile Verhaeren houden zij voor hunne groote meesters; de exaltatie van het leven
en het gebruik als dramatische kracht van de onbewuste ziel der menigte vormen de
voornaamste punten van hun literair programma. Het dichterlijke werk van G.
Duhamel, dat voor het grootste deel uit rijmlooze verzen bestaat, is altijd eerlijk en
vaak interessant; het mist echter de kracht van een sterk origineel talent. Hetzelfde
geldt voor de drie tooneelstukken die zijn dramatischen arbeid uitmaken en die niet
geheel vrij zijn van een verouderd en eenigszins vaag symbolisme, waarin men nog
den invloed herkent van den dramaturg uit het hooge Noorden, wiens Europeesche
vermaardheid, in de laatste helft der XIXe eeuw, ook op het latijnsche tooneel zulke
zware schaduw wierp. Zijne enthousiaste en overtuigende kritieken over dichters en
dichtkunst waren tot nog toe het belangrijkste van Duhamel's werk; maar zijn laatst
verschenen boek Vie des Martyrs laat ver achter zich alles wat hij tot dusver
publiceerde. Het is een mooi en een sympathiek boek, dat, door zijne vele literaire
hoedanigheden, door den rijkdom van het gevoel en de diepzinnige bescheidenheid
der tragiek, de meeste zoogenaamde meesterwerken der moderne romankunst in
waarde overtreft.
De martelaren, wier leven de heer Duhamel wil schrijven, zijn de gewonden en
de verminkten. Het is in de gedaante van die armzaligen dat het beeld van den oorlog
voor dezen schrijver leeft, die, als militair dokter, zich gebogen heeft over hun
martelaarschap met medelijden voor hun pijn en met bewondering voor hun moed.
Dezelfde menschen die hij vroeger op de straat ontmoette, de alledaagschen, de
oppervlakkigen en
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de armen van geest, zijn hem in een onbekend licht verschenen en hij heeft hun ware
ziel ontdekt: ‘Sous leurs pansements, il y a des plaies que vous ne pouvez pas
imaginer. Au fond des plaies, au fond de la chair mutilée, s'agite et s'exalte une âme
extraordinaire, furtive, qui ne se manifeste pas aisément, qui s'exprime avec candeur...’
In deze arme lichamen, door de pijn gevoerd tot de uiterste grenzen van het leven,
brandt de stille, zuivere vlam van hun geest die vroeger smeulde en onzichtbaar bleef.
Voor een dichter, die het leven en de menschheid liefhad, was dit eene roerende
ontdekking, en zijn scheppende dichterziel mocht wel dankbaar zijn dat haar het
voorrecht werd geschonken te mogen luisteren naar dat duizendstemmige lied van
smart en lijden. Met toewijding, goedhartigheid en liefde heeft de heer Duhamel
zijne dubbele taak vervuld: terwijl de dokter met voorzichtige vingers de gekneusde
en stukgereten ledematen verbond en de vreeselijke wonden peilde, luisterde de
dichter naar den geest die zich in deze verminkte lichamen openbaarde, hij hoorde
den eenvoudigen, roerenden zang hunner zielen, doorvoelde elk hunner woorden.
‘Pas une ride de votre visage ne m'échappe; pas une de vos angoisses, pas un
frémissement de votre chair lacérée. Et j'inscris tout cela, comme j'inscris vos paroles
simples, vos cris, vos soupirs d'espoir, comme j'inscris aussi l'expression de votre
visage, à l'heure solennelle où l'on ne parle plus. Aucun de vos propos ne m'est
indifférent; aucun de vos gestes qui ne mérite d'être rapporté.’
In die treurige galerij van door den dood overschaduwde wezens zien wij in al
zijn schakeeringen het eeuwige menschelijk karakter. Wij zien er de eenvoudige,
heldhaftige lijder, de welgestelde burger die vloekt en jammert, de blijmoedige die
spijt alles in het leven gelooft en de wanhopige die het leven verwenscht. In de fijne
psychologische bladzijden getiteld: Histoire de Carré et de Lerondeau, evenals in
de korte, expressieve schetsen Memorial de la vie des Martyrs genoemd, klinkt een
toon van zulke diepgaande innigheid en echte menschelijkheid, als sedert den dood
van Charles-Louis Philippe in het proza van slechts weinig Fransche schrijvers werd
vernomen. Het is de klank van het leven zelf. Alles in dit boek is waarheid, echtheid
en zuiver gevoel, omdat de schrijver alles heeft beschouwd in eenvoud en in liefde.
Hij heeft, zooals de heer Barbusse, geen literaire en sentimenteele formules van
noode, om zijne helden nader te brengen tot ons hart. Hij heeft iets hoogers, het
eenige wat onvervalschte kunst kan scheppen: de dichterlijke intuïtie.

Nieuw verschenen boeken.
Van den vruchtbaren dichter Paul Fort Si peau d'âne m'était conté, met eene voorrede
van Maeterlinck (Paris, Emile-Paul, 1917). G. Guiches,
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Les deux Soldats (E. Fasquelle, Paris 1917). R. Valléry-Radot, Les réveil de l'esprit
(Perrin en Cie., Paris 1917). Van Charles Maurras, den onvermoeibaren polemicus
en grooten stylist eene verzameling politieke geschriften: Le pape, la guerre et la
paix (Nouvelle librairie nationale, Paris, 1917). Het eerste van eene reeks kleine
geschriften getiteld Remarques van den essayist Suarès (Nouvelle Revue Française,
Paris 1917). Bij de Société littèraire de France de volgende, soms zeer aardig
geïllustreerde boekjes: Gus Bofa, U-713 ou les gentilhommes d'infortune; André
Salmon, Histoires de Boches: André Billy, La Malabée.
JAN VAN NIJLEN.
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Dramatisch overzicht
Mr. Coenen vraagt kortheid. Ziehier over veel stukken weinig woorden ditmaal.
Mr. C.P. van Rossem schreef samen met Henri Dekking een blijspel van de O.W.
in vier bedrijven: ‘Homo Novus.’
Ik heb het voorrecht Van Rossem te kennen als een belezen en beschaafd man,
die op zijn tijd geestig is en geest weet te waardeeren. Wie deze grove en vervelende
klucht heeft aanschouwd, gelooft mij niet. Toch is het zoo. En ik wijt de inzinking
aan Dekking, dien ik nooit hoog heb aangeslagen.
Poleon Pommerans (wat een vondst, die naam) is brievengaarder te Grensdorp,
die met smokkelen O.W. maakt en die, rijk geworden, zijn socialistische principe in
practijk wil brengen tot schade van zijn jonge portemonnaie en zijn goed humeur.
Eindelooze redenaties over sociale vraagstukken zijn niet opwekkend. Het éénige
allereenigste werkelijk goede moment was de redevoering van Pommerans, boven
op de crapaud, tegen Warmond, boven op de andere crapaud. Met als publiek de
deputatie van ontevreden werklieden. Nico de Jong speelde den Pommerans brutaal
en sluw, zooals hij gespeeld moet worden. Mevrouw van Eysden was een voorbeeld
voor alle nieuwe en toekomstige rijken in rijke kleeding, sprake en gebaar. Bart
Kreeft was een Jood, zooals alleen Kreeft Jood kan zijn.
Van der Lugt Melsert heeft thans ‘Phyllis’ van Mr. van Rossem in studie genomen.
En hij roemt de fijnheid en de elegance van dit stuk. De vrienden van Van Rossem
hopen van harte dat dit stuk zoo goed zal zijn, dat het ‘Homo Novus’ voor goed kan
doen vergeten.
Joh. W. Broedelet schreef schetsjes en romans. De schetsjes waren meest
bas-comique, de romans (Hofstad) onkiesch in voorstelling en woordenkeus. Zijn
stuk ‘De gescheiden Echtgenoot’ is ook niet zeer nobel en zeer fijn en bovendien
gerekt. Zelfs Louis Chrispijn als de acteur Van Hasteren en Ko Arnoldi - die een
prachtig type van notaris was - konden niet veel redden, omdat er niet veel te redden
viel.
De heer Hans, die een groot man is - dat is te zeggen binnen den journalistenkring
-, protesteerde tegen de figuur van Lamers, die half-
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wijs en goedhartig deed en als ‘journalist’ in het programma stond. Voor zooverre
ik weet is er geen klacht bij het ‘Hofstadtooneel’ ingekomen van de Nederlandsche
Broederschap van Notarissen.
Enny Vrede nam in ‘Francillon’ den titelrol van Mevrouw Mann-Bouwmeester
over. Het was een groot succes voor Enny Vrede's costumière. Men weet niet wat
men meer bewonderen moet, de keuze van kleur en plooienval of de stil-sierlijke
wijze waarop mevrouw Vrede haar japonnen draagt. Maar dit is zeker dat
tooneelspelen nog iets méér is dan modieuzen smaak en stil-sierlijk dragen van
japonnen.
Zelfs de kréét, de hoogste spanning in het laatste bedrijf, klinkt in haar mond dof
en zonder het accent van angst en zielsverdriet.
Enny Vrede is een volmaakte lady. Maar Francillon is óók vrouw. En dat zal
Mevrouw Mann hebben begrepen.
De heeren waren goede praters. Maar wij waanden ons in de buitensociëteit te
Deventer eerder dan in een groot Parijsch hotel, waar de minst aanzienlijke huisvriend
nog vicomte is.
Shaw's ‘Men kan nooit weten’, waarvan de première den derden November ging,
is door het Nederlandsch Tooneel in een voortreffelijke opvoering gegeven. Men is
blij te mogen prijzen. Het stuk is bekend van vroegere Haghespelers-opvoeringen.
Maar men genoot opnieuw van het knetteren van de dialoog, die altijd prikkelt en
bezig houdt, zelfs in het dwaze en onwaarschijnlijke vierde bedrijf.
Willem van der Veer speelde den Crampton als een schuwe boeman, die lijdt
omdat hij nooit zijn lieve teederheden in een woord of gebaar zuiver kan
verwerkelijken; een groote kerel, die kwaadwillig lijkt en die zoo veel fijn gevoel,
zooveel liefde moet verborgen houden. En dat fijn gevoel en die liefde gàf Van der
Veer, verborgen en toch duidelijk. Hans Brüning was de kellner. De Nederlandsche
kellners, die blijkbaar meer geest en meer takt hebben dan de Nederlandsche
cafébezoekers die zij bedienen, huldigden hem met een krans. Dat was aardig en
welverdiend. Brüning was discreet en gevoelig, fijntjes en beschaafd. Fie Carelsen
was de wijze dochter, die de liefde leert. In deze materie is Shaw een leermeester
die een heel duistere methode volgt. Zij slaagde nochtans met goede cijfers. De
openhartige baby's waren onweerstaanbaar, Lily Bouwmeester is allerliefst. Zij heeft
alle eigenschappen om een goed actrice te worden, als zij eenmaal heeft leeren
tooneelspelen.
‘In Rok’ (Gabriel Drégely) is een succes voor Cor van der Lugt Melsert. Het stuk
is niet satiriek en niet blij. Het is zelfs een heel sinister maakwerkje. Maar de hoofdrol
speelt de leider van het Hofstadtooneel met een charmante, levenslustige losheid van
tong en beweging, met rappe grappigheid en onweerstaanbare brutaliteit. Cor Ruys
ziet niet in, dat er verschil bestaat tusschen een Oostenrijksch bankier, die ridder is
en een bioscoopexplicateur
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van de Keizerlei, zelfs al zijn ze alle beide van Oostersche origine.
Mevrouw Alida Tartaud-Klein speelt Ibsen. Haar ‘Hedda Gabler’-opvatting is in
zooverre origineel, dat zij er in slaagt Ibsen te doen vergeten. Men kan van Ibsen
houden. Men kan ook niet van Ibsen houden. Maar men zal het altijd eens zijn over
het feit dat het Ibsen-probleem niet op te lossen is als men het zich niet heel ernstig
stelt. Mevrouw Tartaud ging er voorzichtig omheen. En maakte een Hedda Gabler
voor den Hollandschen minnaar van een flinken draak met nijd en jalouzie, met angst
en doodslag.
GRESHOFF.
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